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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ  

ครั้งที่ 12 ปการศึกษา 2560  

 

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

ดําเนินงานโดย 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

- บทความทุกเรื่องที่ตีพิมพเผยแพรไดผานการพิจารณาทางวิชาการโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา (Peer Review) 

- บทความวิจัยทีต่ีพิมพเปนขอคนพบ ขอคิดเห็นและความรับผิดชอบของผูเขยีนเจาของผลงาน และผูเขียนเจาของผลงาน 

ตองรับผิดชอบตอผลที่อาจเกิดขึ้นจากบทความและงานวิจัยน้ัน 

- ตนฉบบัที่ตีพิมพไดผานการตรวจสอบคําพิมพและเครื่องหมายตางๆ โดยผูเขียนเจาของบทความกอนการรวมเลม 

 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

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

 
 

สารจาก อธิการบด ี มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

มหาวิทยาลยัรังสิต เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีใหค้วามสาํคญัในการหล่อหลอมนกัศึกษาใหใ้ส่ใจในการ
ศึกษาวิจยั เพ่ือพฒันาองคค์วามรู้ท่ีมีประโยชน์ แต่มิไดจ้าํกดัเฉพาะดา้นเศรษฐกิจ หากครอบคลุมทุกสาขาวิชา
เพ่ือความสมดุลของการพฒันาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดบับัณฑิตศึกษา ซ่ึงในปัจจุบัน
มหาวิทยาลยัรังสิตไดข้ยายสาขาทั้งในกลุ่มบริหารและการจดัการ  ศึกษาศาสตร์  สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์สุขภาพ และศิลปกรรมวิจิตรศิลป์และประยุกตศิ์ลป์ ครอบคลุม
ระดับดุษฎีบัณฑิตและระดับมหาบัณฑิต ส่งเสริมทั้ งทางด้านแผนการศึกษาวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ์และ
แผนการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การประชุมนาํเสนอผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 12 ประจาํปีการศึกษา 2560 ภายใตแ้นวคิด
หลัก “Education 5.0 for Thailand 4.0” ซ่ึงเป็นการจัดร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ และสมาพนัธ์ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ไทย ในวนัพฤหสับดีท่ี 17 
สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลยัรังสิตนั้น นบัเป็นการเปิดช่องทางให้นกัวิจยัและนกัวิชาการไดร่้วมกนัใชภู้มิ
ปัญญา ความรู้ และประสบการณ์อนัทรงคุณค่าในการแกไ้ขปัญหา ผลกัดนัและขบัเคล่ือนกลไกการพฒันา
การศึกษาและการพฒันาประเทศใหย้ ัง่ยืน ผมจึงขอฝากความหวงัไวว้่า แนวคิดในการเช่ือมโยงผลงานวิจยัและ
การพฒันาท่ีกาํลงัดาํเนินการอยู่ และท่ีจะริเร่ิมต่อไปในอนาคต เพ่ือนาํไปสู่การประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่
ทุกฝ่ายอยา่งเป็นรูปธรรม 

“ประโยชนข์องความรู้  มิใช่อยูใ่นตาํรา 
ข้ึนห้ิงไม่นาํพา   หลงัคน้ควา้มามากมาย 
แลกเปล่ียนเรียนจากกนั  ประโยชนพ์ลนัมีมากหลาย 
ต่อยอดผลิพรรณราย  สร้างค่าใหไ้ทยพฒันา”   

                                                       ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน ์
                                                     อธิการบดี มหาวิทยาลยัรังสิต 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

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

 

 

สารจาก อธิการบด ี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 
การจดัประชุมนาํเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศึกษา เป็นกิจกรรมวิชาการท่ีมีความสําคญัท่ีจะช่วย

ส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาคุณภาพการศึกษาและงานวิจยัระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนพัฒนา           
องคค์วามรู้จากการวิจยัท่ีมีคุณภาพไปสู่การพฒันาและการประยุกตใ์ชเ้พื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อองคก์ร 
สังคม และประเทศชาติ ดิฉนัมีความยินดีเป็นอยา่งยิง่วา่ การประชุมนาํเสนอผลงานวจิยับณัฑิตศึกษาใน
คร้ังน้ี จะเป็นอีกก้าวหน่ึงท่ีเปิดโอกาสให้กบันกัศึกษาตลอดจนผูส้นใจทุกท่าน ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนั เพื่อเป็นเครือข่ายการสร้างสรรค์ผลงานวิจยั และสามารถนาํองค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจยัไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริงกบัสังคมและประเทศชาติในอนาคต 

 
 

 
         รองศาสตราจารย ์ดร.เสาวณีย ์ ไทยรุ่งโรจน์ 

                                                     อธิการบดี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 

 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

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

  
 

สารจาก ผูบัญชาการ สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 

 ในโอกาสการประชุมนาํเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 12 ประจาํปีการศึกษา 2560 
หนา้ท่ีสําคญัประการหน่ึงของสถาบนัการศึกษาคือเป็นแหล่งผลิตผลงานวจิยัและงานทางวชิาการต่าง ๆ 
ท่ีมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ สําหรับประชาชนทัว่ไป ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ไดน้าํ
ผลงานนั้นไปใช้ก่อเกิดประโยชน์ต่อการพฒันาองค์กร สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเน่ือง เวทีของ
การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวจิยับณัฑิตศึกษาในแต่ละปี นบัวา่เป็นส่ิงสําคญัท่ีจะเปิดโอกาส
ให้บณัฑิตท่ีจบการศึกษาไดเ้ผยแพร่ผลงานวจิยัของตนเองสู่สาธารณชน และสาธารณชนท่ีสนใจจะได้
นาํผลงานนั้น ๆ ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรม 
 ความร่วมมือระหว่าง 4 สถาบนั ได้แก่  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   มหาวิทยาลยัรังสิต 
สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ และสมาพนัธ์ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ไทย นั้น นบัเป็นนิมิตรหมายท่ีดีท่ี
จะทาํให้การประชุมนาํเสนอผลงานวิจยัในคร้ังน้ี มีความหลากหลาย รวมทั้งมีการเผยแพร่ในกรอบ
ความร่วมมือท่ีกวา้งข้ึน สําหรับแนวคิดหลกัของการจดัการประชุม คือ “Education 5.0 for Thailand 
4.0” เป็นหัวขอ้ท่ีทนัสมยั และเป็นไปตามแนวทางของรัฐบาลในปัจจุบนั ซ่ึงการศึกษาจะตอ้งเป็นผูน้าํ
ในการขบัเคล่ือนในระบบการทาํงานในทุกภาคส่วนใหไ้ดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 
       พลเอก   
                  (สุรสิทธ์ิ  ถาวร) 
ผูบ้ญัชาการสถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

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

   
 

สารจาก ประธานสมาพันธผูใหบริการโลจิสตกิสไทย 
 

การประชุมนาํเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศึกษาคร้ังท่ี 12 ประจาํปีการศึกษา 2560 โดยมีแนวคิดหลกัของ
การจดัการประชุมเพ่ือนาํเสนอผลงานของบณัฑิต ในหัวขอ้เร่ือง คือ Education 5.0 for Thailand 4.0   สําหรับ 
Thailand 4.0 เป็นเร่ืองใหม่ของประเทศและเป็นยุทธศาสตร์ของชาติท่ีจะผลกัดนัประเทศตามแผนยทุธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เป็นนโยบายของภาครัฐท่ีจะผลกัดนัและพฒันาศกัยภาพของประเทศ เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ภาครัฐลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในทุกดา้นเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตของประเทศ ภาคการศึกษาเป็นส่วนท่ีสําคญัในโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ดงัจะเห็นไดจ้าก
งบประมาณท่ีภาครัฐสนบัสนุนทางดา้นการศึกษาของประเทศ เป็นหน่ึงในนโยบายท่ีภาครัฐใหค้วามสําคญัมาก
ท่ีสุด จากแนวคิดหลกัของการจดัการประชุมในคร้ังน้ี นบัไดว้่าเป็นหัวขอ้ท่ีน่าสนใจ สําหรับภาคการศึกษาท่ีจะ
รองรับนโยบายของภาครัฐ เพ่ือวางรากฐานท่ีมัน่คงและแขง็แกร่งของประเทศ เสริมสร้างศกัยภาพของประเทศ  ท่ี
ผา่นมามีหลายคร้ังท่ีนกัศึกษาของประเทศไทยไดไ้ปสร้างช่ือเสียงในระดบัโลก ไดรั้บการยอมรับจากหลายๆ เวทีท่ี
เขา้แข่งขนั แสดงใหเ้ห็นถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงมาตรฐานดา้นการศึกษาของประเทศ การท่ีภาคการศึกษา
จะตอ้งกา้วเขา้สู่ Education 5.0 แต่ในขณะท่ีนโยบายของประเทศไทยกา้วเขา้สู่ Thailand 4.0 นั้น กล่าวไดว้่าภาค
การศึกษาจะตอ้งผลกัดนัการศึกษาใหร้องรับกบัอนาคตและแนวโนม้ของเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจของ
โลกโดยรวมเพ่ือวางแผนการศึกษา เพราะการศึกษานั้นมีบทบาทท่ีสาํคญัในการตอบสนองความทา้ทายทางดา้น
เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม รวมถึง ส่ิงแวดลอ้ม Education 5.0 นั้น กล่าวไดว้า่ The Future of Learning ท่ีจะคลอบ
คลุมถึง Information and Communication Technologies ในโลกดิจิทลั ของการเช่ือมโยงไร้พรหมแดนนั้นมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงภาคการศึกษาจะตอ้งปรับตวัใหท้นัต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของโลก 

ทางสมาพนัธ์ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ไทย สนับสนุนเร่ืองการศึกษา โดยเฉพาะทางดา้นโลจิสติกส์ เพ่ือ
ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศและโลจิสติกส์ เป็นหน่ึงใน New S Curve ท่ี
ภาครัฐมุ่งมัน่ท่ีจะผลกัดนัใหเ้ป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ 

ทางสมาพนัธ์ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ไทย เช่ือมัน่ว่าการประชุมเชิงวิชาการในหัวขอ้ Education 5.0 for 
Thailand 4.0 นั้นเป็นแรงบนัดาลใจ ให้ภาคการศึกษาไดเ้ลง็เห็นและแรงผลดัดนัของภาคการศึกษาของไทยท่ีจะ
เป็นหน่ึงในโครงสร้างพ้ืนฐานหลกัของประเทศ 

 
(วิสาร  ฉนัทเ์ศรษฐ)์ 

                 ประธานสมาพนัธ์ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ไทย 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

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

 
 

สารจาก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

การจดังานประชุมนาํเสนอผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษาคร้ังท่ี 12 มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อเป็นเวที
สาํคญัท่ีเปิดโอกาสให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจยั และการแลกเปล่ียนวิชาการระหว่างนกัวิจยั คณาจารย ์และ
นิสิตนักศึกษา โดยเฉพาะสําหรับนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีจะสอดคล้องกับมาตรการท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกาํหนดไวใ้นเกณฑม์าตรฐานของการสาํเร็จการศึกษา 

การประชุมนาํเสนอผลงานในคร้ังน้ีเป็นการจดังานร่วมกนัเป็นเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย และสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ โดยมีองคก์ารทางดา้นวิชาชีพ คือสมาพนัธ์ผู ้
ให้บริการโลจิสติกส์ ร่วมเป็นเจา้ภาพในการจดังานคร้ังน้ีดว้ย กลุ่มของงานวิจยัท่ีนาํมาเสนอคร้ังน้ีมีดว้ยกนั 5 
กลุ่ม คือ กลุ่มบริหารและการจดัการ  กลุ่มศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลย ีกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ และประยกุตศิ์ลป์  โดยบทความวิจยั
ทั้ งหมดท่ีนําเสนอในท่ีประชุมและตีพิมพ์ในเอกสารการประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผูท้รงคุณวุฒิของสาขาวิชา เพื่อใหบ้ทความวิจยัมีคุณภาพ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรังสิต หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า การจดัการประชุมและเอกสารการประชุม
คร้ังน้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมงานทุกท่านอนัจะนาํไปสู่การเป็นฐานความรู้สําหรับการพฒันาประเทศ
ได้ในอนาคต  และในโอกาสน้ีขอขอบคุณ คณะกรรมการอาํนวยการการจดัการประชุมนาํเสนอผลงานวิจยั
บณัฑิตศึกษา และคณะกรรมการฝ่ายอ่ืน ๆ ทุกท่านท่ีทาํให้การประชุมวิชาการคร้ังน้ี ประสบผลสําเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องการจดังาน  

 

            
                                                    ผูช่้วยศาสตราจารย ์ร.ต.หญิง ดร.วรรณี  ศุขสาตร 

                                                  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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สารจาก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 

ด้วยสภาวะความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกยุคปัจจุบัน การเตรียมความพร้อมและการ
ปรับตวัผ่านแนวทางในการพฒันาองค์ความรู้ใหม่เป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่ง บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยจึงเห็นความสําคญัของการสนบัสนุนและส่งเสริมให้เกิดพฒันาองคค์วามรู้
อยา่งต่อเน่ืองผา่นการดาํเนินงานวิจยัเพื่อสามารถนาํไปสู่การปฏิบติั (Practical based research) ไดจ้ริง 

ในโอกาสน้ีมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยมีความมุ่งหวงัท่ีจะเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีสําคญัในการมีส่วน
ช่วยสนบัสนุนและส่งเสริมเพื่อใหเ้กิดการเผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัระดบั บณัฑิตศึกษา
ในการประชุมนาํเสนอผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 12 อนัจะเป็นส่วนหน่ึงในการต่อยอดองค์
ความรู้เพื่อการพฒันาประเทศไทยอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 

 

 

   

ดร.ณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์ 
              คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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กาํหนดการ 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  

คร้ังที ่12 ประจาํปีการศึกษา 2560 

วนัพฤหสับดีท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 
ณ หอ้งประชุม Audiotorium ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
----------------------------------------- 

08:00 – 09:00 น.  ลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน 
09:00 – 09:10 น.  กล่าวรายงาน โดย คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรังสิต 
09:10 – 09:30 น. กล่าวตอ้นรับ และเปิดการประชุม  
 โดย รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต 
09:30 – 10:00 น. พิธีมอบรางวลังานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษาดีเด่น ของมหาวทิยาลยัรังสิต  
  ประจาํปีการศึกษา 2559  
10.00 – 11.00 น.  บรรยายพิเศษ หวัขอ้ “Education 5.0 for Thailand 4.0”  
   โดย พล.อ.ดร.พหล สง่าเนตร 
           รองประธานคณะกรรมาธิการขบัเคล่ือนการปฏิรูปดา้นการศึกษา และ 
           ประธานคณะอนุกรรมาธิการขบัเคล่ือนการปฏิรูประบบการเรียนรู้ 
11.00 – 12.00 น.  การนาํเสนอผลงานวจิยัแบบบรรยาย 
12:00 – 13:00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13:00 – 15:30 น.  การนาํเสนอผลงานวจิยัแบบบรรยาย/โปสเตอร์ 
15:30 – 16.00 น.  พิธีมอบเกียรติบตัรแก่ผูน้าํเสนอผลงาน และปิดการประชุม  
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ตารางการนําเสนอผลงานวจิยับัณฑติศึกษา ภาคบรรยาย (รวม) 
วันพฤหัสบดีท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  

ณ ช้ัน 3 และ ช้ัน 4 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 
         หอง 

 เวลา 
301 302 303 304 305 306 307 404 405 

11:00-11:15 HS- 

1039 

SS- 

5085 

SS- 

5069 

BA- 

3054 

BA- 

2092 

BA- 

2049 

SS- 

7024 

SS- 

6182 

EN- 

1096 

11:15-11:30 HS- 

2012 

SS- 

5086 

SS- 

5073 

BA- 

3059 

BA- 

2093 

BA- 

2132 

SS- 

1041 

SS- 

6183 

EN- 

1097 

11:30-11:45 HS- 

3016 

SS- 

5099 

SS- 

5002 

BA- 

2179 

BA- 

2094 

BA- 

2133 

SS- 

1042 

SS- 

6185 

EN- 

1100 

11:45-12:00 EN- 

7087 

SS- 

5108 

SS- 

6184 

SS- 

5038 

BA- 

2095 

BA- 

2138 

SS- 

1005 

SS- 

6186 

EN- 

1101 

 

        หอง 

  เวลา 
301 302 303 304 305 306 307 401 402 403 404 405 406 407 

13:00-13:15 BA- 

4035 

EN- 

6157 

EN- 

2014 

BA- 

2180 

BA- 

1037 

BA- 

1084 

SS- 

4046 

SS- 

2072 

BA- 

3079 

SS- 

3033 

SS- 

6187 

SS- 

8023 

BA- 

2135 

SS- 

8007 

13:15-13:30 BA- 

4154 

EN- 

6158 

EN- 

2181 

BA- 

3044 

BA- 

2109 

BA- 

1121 

FA- 

1032 

SS- 

3034 

BA- 

3081 

SS- 

1051 

SS- 

6188 

SS- 

8031 

BA- 

2137 

SS- 

8008 

13:30-13:45 BA- 

4155 

EN- 

6159 

EN- 

3116 

BA- 

2088 

BA- 

2110 

BA- 

1122 

FA- 

1047 

SS- 

1004 

BA- 

3098 

SS- 

1052 

SS- 

6189 

SS- 

8080 

BA- 

2139 

SS- 

8013 

13:45-14:00 BA- 

4156 

EN- 

6160 

BA- 

1009 

BA- 

3056 

BA- 

2111 

BA- 

1123 

FA- 

1057 

SS- 

1196 

BA- 

3147 

SS- 

1053 

SS- 

6190 

SS- 

8106 

BA- 

2140 

SS- 

8015 

14:00-14:15 EN- 

6083 

EN- 

6161 

BA- 

1029 

BA- 

3070 

BA- 

2112 

BA- 

1124 

FA- 

1058 

SS- 

1036 

BA- 

3148 

SS- 

1068 

SS- 

6191 

SS- 

8114 

BA- 

2141 

SS- 

8017 

14:15-14:30 EN- 

6167 

EN- 

6162 

BA- 

1045 

BA- 

2136 

BA- 

2113 

BA- 

1125 

FA- 

1064 

SS- 

1067 

BA- 

3149 

SS- 

1071 

SS- 

6192 

SS- 

8115 

BA- 

2142 

SS- 

8018 

14:30-14:45 EN- 

6168 

EN- 

6163 

BA- 

1063 

BA- 

2089 

BA- 

2117 

BA- 

1128 

FA- 

1065 

EN- 

7172 

BA- 

3150 

SS- 

1077 

SS- 

6193 

SS- 

8175 

BA- 

3143 

SS- 

8019 

14:45-15:00 EN- 

6169 

EN- 

6164 

BA- 

1102 

BA- 

2091 

BA- 

2118 

BA- 

1129 

FA- 

1074 

EN- 

7173 

BA- 

3151 

SS- 

2028 

SS- 

6194 

SS- 

8176 

BA- 

3144 

SS- 

8020 

15:00-15:15 EN- 

6170 

EN- 

6165 

BA- 

1103 

SS- 

5090 

BA- 

2119 

BA- 

1130 

FA- 

1078 

EN- 

7174 

BA- 

3152 

SS- 

2030 

SS- 

6195 

SS- 

8177 

BA- 

3145 

SS- 

8021 

15:15-15:30 EN- 

6171 

EN- 

6166 

BA- 

1105 

EN- 

7107 

BA- 

2120 

BA- 

1131 

FA- 

1055 

SS- 

2198 

BA- 

3153 

SS- 

2043 

SS- 

6197 

SS- 

8178 

BA- 

3146 

SS- 

8022 
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หองนําเสนอ 11-301 

เวลา รหัสบทความ ช่ือเรื่อง ผูนําเสนอ-สถาบัน 

11:00-11:15 HS-1039 ประมาณการอยูรอด 10 ปภายหลงัไดรับแรงเปนวัฏจักร

ของสะพานฟนหลังชนิดกรอฟนนอยรวมกับขอตอขยับได 

รุจิรา ภัทรทิวานนท 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

11:15-11:30 HS-2012 ฤทธ์ิสมานแผลของสารสกัดจากใบพลู กนกอร สมบัต ิ

มหาวิทยาลยัรังสติ 

11:30-11:45 HS-3016 พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ของผูใชแรงงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีมภีาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวน ในเขต

เทศบาลตาํบลเชียงรากนอย 

พาฝน จิตรีพิทย 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

11:45-12:00 EN-7087 การออกแบบเว็บไซตท่ีใหบริการขอมูลดานการ

รักษาพยาบาลในประเทศไทย สําหรับคนไขชาวเวียดนาม 

อันลอง เหงียน 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

13:00-13:15 BA-4035 กลยุทธการลงทุนในหลักทรัพยคณุคาดวย F-Score 

กรณีศึกษา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

และตลาดหลักทรัพย  เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

ปุณณชิต พรหมายน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน 

13:15-13:30 BA-4154 การศึกษาปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการเลือกลงทุนของ 

RMF LTF และประกันชีวิตของผูมเีงินไดประจําในเขต

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ปทมา ศรีสวัสดิ ์

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

13:30-13:45 BA-4155 ความสัมพันธระหวางมลูคาการซื้อขายหลักทรัพยของกลุม

นักลงทุนแตละประเภทและดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

ภาณุพงศ วานิชพิทักษ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

13:45-14:00 BA-4156 ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอปรมิาณสินเช่ือธุรกิจ เมธิดา โหสกุล 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

14:00-14:15 EN-6083 การเปรยีบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนใน SET 50 

ดวยการวิเคราะหทางเทคนิค MACD และ RSI 

กิตติ ออนประสพ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

14:15-14:30 EN-6167 การวิเคราะหดัชนีหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีหมวดช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส โดยการหา

ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว 

ชวนพงศ สุขพัฒนนิกูล 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

14:30-14:45 EN-6168 การศึกษาความสัมพันธระหวางคา SWAP กับสวนตาง

อัตราดอกเบ้ียภายใตทฤษฎีดอกเบ้ียเสมอภาค 

เปรมวดี เตชะพงศประเสริฐ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

14:45-15:00 EN-6169 การศึกษาการพยากรณดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย โดยใชแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม 

ไพโรจน สาราณียานนท 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

15:00-15:15 EN-6170 เปรียบเทียบการทํากําไรจากการซือ้ขายหุนทางเทคนิค

กับการซื้อและถือในระยะยาว 

สุพรรณี สุยะ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

15:15-15:30 EN-6171 การหาราคาของ SET50 INDEX OPTIONS ดวยวิธีแบลค็

โชลสวิธีมอนตคิารโลและวิธีบูตแสทรพและเปรียบเทียบ

กับราคาตลาดของ SET50 INDEX OPTIONS 

เอกพล เจรญิประเสริฐกุล 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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หองนําเสนอ 11-302  

เวลา รหัสบทความ ช่ือเรื่อง ผูนําเสนอ-สถาบัน 

11:00-11:15 SS-5085 การศึกษาการพูดออกตัวในประกาศของคณะ 

รักษาความสงบแหงชาต ิ

ธนพร เจริญใจ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

11:15-11:30 SS-5086 ภูมิภาคนิยม พฤติกรรมนิยมการเลือกตั้ง และ 

ผลการเลือกตั้ง: การวิเคราะหถดถอยเชิงพ้ืนท่ี 

รัชนีพร จันทรสา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

11:30-11:45 SS-5099 ผลกระทบดานการทองเท่ียวจากการสราง 

ทางพิเศษผานเขาใหญ 

โชคชัย หะริณพลสิทธ์ิ 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

11:45-12:00 SS-5108 อารยสถาปตยกับความรับผิดชอบตอสังคม 

ของรถไฟฟา  บีทีเอส 

ฐิติพงศ เอ่ียมสะอาด 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

13:00-13:15 EN-6157 การศึกษาความแมนยําของการพยากรณคาดัชนีตลาด

หลักทรัพยกลุมประเทศอาเซียน โดยใชวิธีการมอนติคาโล 

จิรพัฒน ทวีสุข  ไมมานําเสนอ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

13:15-13:30 EN-6158 การจัดการลงทุนท่ีเหมาะสมกับวัยเกษียณ เจี่ยไฮ หวัง 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

13:30-13:45 EN-6159 การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตออัตราการไดรับชําระคืน

เมื่อเกิดการผดินัดชําระหน้ีสินเช่ือ 

ตวงสิทธ์ิ ช่ืนวารี 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

13:45-14:00 EN-6160 การทดสอบประสิทธิภาพตลาดโดยใชการวิเคราะห

ทางเทคนิคดวย Moving Average RSI และ ADX 

ทัศนจิต หวังไพบูลยกิจ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

14:00-14:15 EN-6161 การศึกษาปจจยัที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

นัทธบงกช เสถียรกิจวณิชย ไมมานําเสนอ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

14:15-14:30 EN-6162 การเปรยีบเทียบมลูคาความเสี่ยงของกลุมหลักทรัพย 

ภายใตการลงทุนท่ีมีความเสี่ยงแตกตางกัน 

นันทรัตน ตรีพร ชัยศักดิ ์

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

14:30-14:45 EN-6163 การทํานายราคาหลักทรัพยโดยใชโครงขายประสาท

เทียมแบบแพรยอนกลับ โดยใชตัวแบบอนุกรมเวลา

ฟงกช่ันแบบไมเชิงเสน 

วสันต ศิลปะ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

14:45-15:00 EN-6164 การทดสอบประสิทธิภาพตลาดโดยใชการวิเคราะหทาง

เทคนิคและการประเมินประสิทธิภาพ ความแมนยําของ

เคร่ืองมือวิเคราะหทางเทคนิค 

ศตวรรษ คําแปง ไมมานําเสนอ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

15:00-15:15 EN-6165 การศึกษาประสิทธิภาพของระบบเทรด Moving Average 

Crossover และระบบเทรด MACD Crossover เมื่อทดสอบ

ดวยขอมูลที่มกีารเคล่ือนไหวแบบสุม กรณีศึกษาสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนา SET 50 Index Futures 

สิทธรัตน สักขะกิจ ไมมานําเสนอ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

15:15-15:30 EN-6166 ประสิทธิภาพการพยากรณดัชนีราคา SET50 Index 

โดยใชแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม 

อมรเทพ พ่ึงศร ี

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

 

  



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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เวลา รหัสบทความ ช่ือเรื่อง ผูนําเสนอ-สถาบัน 

11:00-11:15 SS-5069 คุณภาพการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลย-ี
สารสนเทศสงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 

ภาวิณี ทองแยม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย-ี 

ราชมงคลตะวันออก           

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

11:15-11:30 SS-5073 การรับรูและการมสีวนรวมของชาวบานเก่ียวกับ
ผลกระทบจากการทองเท่ียวท่ีมีตอวิถีชีวิตชุมชน ใน

แหลงทองเท่ียวอําเภอเชียงคาน จงัหวัดเลย 

สถาพร แกวพิลารมย 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 

11:30-11:45 SS-5002 แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของตํารวจดีเดน  

สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 

สีดาทิพย สุนตาอินทร 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

11:45-12:00 SS-6184 ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการจากงานบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองฉิม อําเภอเนินสงา 
จังหวัดชัยภูม ิ

ปรัชญา โชคชัย 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

13:00-13:15 EN-2014 Mathematical Demonstration on Neutron 
Thermalization by a Rich H-atom Polymer 

Materials, PETE fiber 

Sarayut Khemngern 
Chulalongkorn University 

13:15-13:30 EN-2181 การรวมสัญญาณเซนเซอรวัดแรงเฉ่ือยและแสดงคาแบบ

กราฟฟก 3 มิติ 

ฉัตรา อัศวาวุฒิ 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

13:30-13:45 EN-3116 อาคารรับภัยแผนดินไหวดวยการใชผนังโฟม EPS ไพกานท รักษาสุทธิพันธ 
มหาวิทยาลยัรังสติ 

13:45-14:00 BA-1009 ปจจัยสําคญัในการจดัซื้อจัดหาท่ีเหมาะสม กรณีศึกษา  

บริษัท ไมแปรรูป AAA 

รัฐธนินท จิรวัฒนโภคิน 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

14:00-14:15 BA-1029 การประยุกตใชกลยุทธในการจัดการคลังสินคาเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารหองเย็น กรณีศึกษา: บริษัท  

ปติเซ็นเตอรหองเย็น จํากัด 

สุภาภรณ ชินารักษ 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

14:15-14:30 BA-1045 การปรับปรุงผังโรงงาน กรณีศึกษา บริษัท สามเจริญ
พาณิชย (กรุงเทพ) จํากัด 

วรรณทนา  เมืองไธสง 
มหาวิทยาลยัรังสติ 

14:30-14:45 BA-1063 การแกปญหาการจัดเสนทางยานพาหนะเพ่ือสิ่งแวดลอม วริสรา ลี้สกุลรักษ 
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

14:45-15:00 BA-1102 ปจจัยดานการจัดการโลจิสติกสท่ีมผีลตอประสิทธิภาพการ

ใหบริการดานการขนสงนักทองเท่ียวของธุรกิจนําเท่ียวใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ภารวี อยูจุย 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

15:00-15:15 BA-1103 การจัดการหวงโซอุปทานของผูผลติขาวเจาขนาดยอม : 

กรณีศึกษาเกษตรกรผูผลติขาว เจาในเขตภาคกลาง 

มุขรวี วัชรพงศธร 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

15:15-15:30 BA-1105 การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอิฐบล็อก

คอนกรีตกรณีศึกษา รานรวมทรัพยพัฒนา 

วัชรียา ชุมอินทอง 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
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เวลา รหัสบทความ ช่ือเรื่อง ผูนําเสนอ-สถาบัน 

11:00-11:15 BA-3054 การศึกษาเปรยีบเทียบการประยุกตใชหลักการตลาด

ในการนําแบรนดตางชาติเขาสูตลาดแฟช่ันไทยให

ประสบความสําเรจ็ : กรณีศึกษา แบรนด Cotton On 

วสวัตติ์ บุญมาก 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

11:15-11:30 BA-3059 การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรมการ

ซื้อเครื่องสําอางออนไลนของพนักงานองคกรใน

กรุงเทพมหานคร 

ภัทราณี วีระภาคยการณุ 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

11:30-11:45 BA-2179 การตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุนระยะยาว 

LTF เพ่ือลดหยอนภาษีของนักศึกษาโครงการ

พิเศษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

จตุพร อินทรอักษร และ 

วรรณวิมล อัมรินทรนุเคราะห 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

11:45-12:00 SS-5038 ความสัมพันธระหวางแนวโนมเอียงทางบวกและความ

ไววางใจในองคการกับความผาสุกและพฤติกรรม

สรางสรรคนวัตกรรม : บทบาทการเปนตัวแปรสื่อ 

ของความผูกพันตองาน 

ยศวดี สิทธิเดช 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

13:00-13:15 BA-2180 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อสินคา

ออนไลนของผูใช เฟซบุก ในประเทศไทย 

นิเวศน ธรรมะ 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

13:15-13:30 BA-3044 อิทธิพลของการโฆษณาผานสื่อโซเชียลมีเดยีท่ีสงผลตอ

การรับรูตราสินคาของผูบริโภค เขตกรุงเทพมหานคร: 

กรณีศึกษากลุมธุรกิจรถยนต 

ธีรพล จิ๋วเจริญ 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

13:30-13:45 BA-2088 อิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดท่ีมผีลตอทัศนคติ

และการตัดสินใจจองท่ีพักผานแอปพลิเคชัน 

Booking.com ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

และปรมิณฑล 

อรอมล ศรจีาด 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

13:45-14:00 BA-3056 นวัตกรรมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินซื้ออุปกรณ

คอมพิวเตอรของคาย Intel และ AMD ของผูบริโภค

วัยรุนตอนปลายถึงวัยทํางานในกรงุเทพมหานคร 

จิโรจ กาญจนกุญชร 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

14:00-14:15 BA-3070 การเปดรับและพฤติกรรมการใชแอพพลิเคช่ันวงใน 

(Wongnai) ของผูบริโภคท่ีใชงานแอพพลิเคช่ันวงใน 

(Wongnai) 

ปณฑิตา โอภาสโศภณ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

14:15-14:30 BA-2136 ความพึงพอใจท่ีมีตอเน้ือหาบน Facebook Live กับ

ความจงรักภักดีตอตราสินคา: ศึกษากรณี เวิรคพอยท 

เอนเตอรเทนเมนต แฟนเพจ 

วรรณวนัช ตันเรืองวงษ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 
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เวลา รหัสบทความ ช่ือเรื่อง ผูนําเสนอ-สถาบัน 

14:30-14:45 BA-2089 รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของการยอมรับและ

การใชเทคโนโลยีท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชแอป- 

พลิเคชันชอปปงบนสมารทโฟนของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สุพจน อุนเรือน 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

14:45-15:00 BA-2091 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของการยอมรับและการ

ใชเทคโนโลยีท่ีมผีลตอพฤติกรรมการใชงาน แอปพลิเค

ชัน Konvy ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

กุลิสรา ปริชญาสานนท 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

15:00-15:15 SS-5090 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการตัดสินใจซื้ออาหาร

ผานแอป-พลิเคชัน Line Man ของผูอยูอาศัย ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โสรญา จันทรรักษา 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

15:15-15:30 EN-7107 การพัฒนาโมเดลตรวจจบัคําหยาบภาษาไทยบนสื่อ

ออนไลนดวยเทคนิคดาตาไมนนิง 

ณัฐาศิริ เชาวประสิทธ์ิ 

มหาวิทยาลยัรังสติ 
 

 

  



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

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

หองนําเสนอ 11-305  

เวลา รหัสบทความ ช่ือเรื่อง ผูนําเสนอ-สถาบัน 

11:00-11:15 BA-2092 ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน ธนาคารยูโอบี จํากัด 

(มหาชน) สายงานเครือขายสาขาและดิจิตอล (Channels & 
Digitalization) ในเขต 7 

ศวัส ปฐมกุลนิธิ 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

11:15-11:30 BA-2093 ปจจัยการจดัซื้อจัดจางท่ีมีผลตอประสิทธิภาพขององคกร  

ของบริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูช่ัน จํากัด 

ศิวลัย จงจีรภัทร 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

11:30-11:45 BA-2094 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางบํารุง

ผิวหนาของผูบริโภควัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ชนิกานต คุตไชยกุล 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

11:45-12:00 BA-2095 ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

สาวิตรี สองศร ี

มหาวิทยาลยัรังสติ 

13:00-13:15 BA-1037 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาไทยของนักทองเท่ียว

ชาวตางชาติบนพ้ืนท่ีใกลสถานีรถไฟฟา (กรณีศึกษา รถไฟฟา 
บีทีเอสสายสีเขียวออนและสายสีเขียวเขม) ภายใน

กรุงเทพมหานคร 

พิชากาญจน  

ลาภเจริญไพศาล 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

13:15-13:30 BA-2109 ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตบ๊ิกไบคของ

ผูบริโภคในจังหวัดปทุมธานี 

วันพิชิต รัตนพิกุล 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

13:30-13:45 BA-2110 แรงจูงใจในการทํางานท่ีสงผลตอความผูกพันกับองคการของ

บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยรังสิต 

ปาริฉัตร สุรเดช 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

13:45-14:00 BA-2111 ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครผููสอน

โรงเรียนเขตอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุร ี

บูชิตา เนาวรัตน 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

14:00-14:15 BA-2112 ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป

ของผูเลี้ยงสุนัขในเขตจังหวัดปทุมธานี 

อธิป พวงดี 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

14:15-14:30 BA-2113 ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอซัมซุงของ

ผูบริโภค ในเขตจังหวัดปทุมธานี 

รัฐพล วงษทน 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

14:30-14:45 BA-2117 ปจจัยดานการจัดการความรูท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

ในพ้ืนท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิ

ลาภา องคทวีเกียรต ิ

มหาวิทยาลยัรังสติ 

14:45-15:00 BA-2118 ปจจัยท่ีทํานายความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยบริการ TOT 

แจงวัฒนะ 

กฤตภาคิน มิ่งโสภา 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

15:00-15:15 BA-2119 พฤติกรรมการสมัครงานผานอินเตอรเน็ต ท่ีสงผลตอความพึง
พอใจในการมีงานทําของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปรมิณฑล 

สุภัทรวดี เทียนเพ่ิมพูน 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

15:15-15:30 BA-2120 ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกซื้ออาหารเสริมของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

นิลุบล บุญจันทร 

มหาวิทยาลยัรังสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

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

หองนําเสนอ 11-306  

เวลา รหัสบทความ ช่ือเรื่อง ผูนําเสนอ-สถาบัน 

11:00-11:15 BA-2049 การศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขายบริษัท

ประกันชีวิต XYZ ท่ีปฏิบัติงานท่ีสาํนักงานใหญใน

กรุงเทพมหานคร 

ณัฐพงศ แสนแกว 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

11:15-11:30 BA-2132 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานและความตั้งใจ

ท่ีจะลาออกจากงาน : กรณีศึกษา บริษัท สมารท เทค 

แอนด แมท จํากัด 

กิษรา อภิญญาอุปถัมภ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

11:30-11:45 BA-2133 การแบงกลุมสตรีอวบอวนโดยใชปจจัยดานความตองการ

ตอสวนประสมทางการตลาดคาปลีกของเสื้อผาสาวอวบ-

อวน ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

เกลาลฎา ยุทธภญิโญ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

11:45-12:00 BA-2138 ประสบการณการซื้ออาหารออนไลนและการรับรู 

ความเสีย่งท่ีมีผลกระทบตอความตั้งใจซื้ออาหารออนไลน 

สุมนมาศย ศรีเปลี่ยนจั่น 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

13:00-13:15 BA-1084 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลังสินคาประเภท 

รถจําลอง กรณีศึกษา บริษัท  มาจอเร็ตต (ประเทศไทย) 

จํากัด 

พิชญตานันท ครุนิอาจ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

13:15-13:30 BA-1121 การพัฒนาระบบจองรถออนไลนและบํารุงรักษา 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

ชาญณรงค สุวิทิตกุล 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

13:30-13:45 BA-1122 การปรับปรุงกระบวนการทํางานดานเอกสารของ 

กองอาคารสถานท่ี มหาวิทยาลัยหอการคาไทยดวย

ระบบสารสนเทศ 

ชาญศิษฎ โตอรุณ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

13:45-14:00 BA-1123 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินคาโดยใช

แนวคิดระบบการบรหิารงานแบบโตโยตา กรณีศึกษา 

ธุรกิจตกแตงภายใน 

ธเนศวร อินทรารณุ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

14:00-14:15 BA-1124 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการในธุรกิจ  

ซัก อบ รีด กรณีศึกษา จรรญาซับอบรีด 

นิติยากร กุลสิงห 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

14:15-14:30 BA-1125 การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อเพ่ือเพ่ิมอํานาจ

การตอรองกับซัพพลายเออร กรณศีึกษา บริษัท เอบีซี 

เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด 

พรหมภสัสร ปุญญบาล 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

14:30-14:45 BA-1128 การเพ่ิมประสิทธิภาพการดาํเนินงานของผูใหบริการ 

โลจสิติกส บริษัท ABC 

วรท สินวสุวรรณ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

14:45-15:00 BA-1129 การควบคุมปริมาณสินคาคงคลังและการวางแผนผัง 

การจัดเก็บสินคา กรณีศึกษา หางหุนสวน AAA 

สุนิสา ตั้งมโนกุลกิจ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

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

เวลา รหัสบทความ ช่ือเรื่อง ผูนําเสนอ-สถาบัน 

15:00-15:15 BA-1130 การปรับเปลี่ยนกระบวนการขอตรวจปลอยสินคาผาน 

พิธีการศุลกากรของ บริษัท DHL Express International 

(ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความ 

พึงพอใจของลูกคา 

อธิปตย สุเทวี 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

15:15-15:30 BA-1131 การศึกษาเลือกทําเลท่ีตั้งสําหรับการขยายสาขาราน

เหล็กมั่นคงพัฒนาในเขตจังหวัดปริมณฑล 

อัยลดา แสงสุนีย 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

 

  



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

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

หองนําเสนอ 11-307  

เวลา รหัสบทความ ช่ือเรื่อง ผูนําเสนอ-สถาบัน 

11:00-11:15 SS-7024 Nigerian Drugs Syndicates in Thailand: A Panacea 

for the Mayhem 

Athony Ukam Unor 

Rangsit University 

11:15-11:30 SS-1041 Using Virtual Learning Environment in Supporting the 

Teaching of Action Research to Enhance the 

Learning Achievement and Learning Participation  

of Bhutanese Undergraduate Students 

Sangay Wangchuk 

Rangsit University 

11:30-11:45 SS-1042 Using Cooperative Learning in Teaching Topographical 

Map in Geography to Enhance Learning Achievement 

of 10th Grade Students in Bhutan 

Tashi Yangzom 

Rangsit University 

11:45-12:00 SS-1005 The Effectiveness of Computer Assisted Language 

Learning in English Listening of Grade 6 Students: A 

Case Study at A Government School in Bangkok 

Xie Mingli 

Rangsit University 

13:00-13:15 SS-4046 อัตลักษณความเปนชายท่ีสะทอนผานภาพลายสักในภาพ

โฆษณามอเตอรไซค Harley-Davidson 

ธนัช คงเกรียงไกร 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

13:15-13:30 FA-1032 การศึกษาและออกแบบเพ่ือปองกันภาวะโรคฉันไมสวย โกเมศ กาญจนพายัพ 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

13:30-13:45 FA-1047 โครงการออกแบบเรือสะเทินนํ้าสะเทินบกพับเก็บไดเพ่ือ

เคลื่อนยายในสถานการณนํ้าทวม 

ภูวพล วงศกุลชาตะ 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

13:45-14:00 FA-1057 การออกแบบสื่อการสอนแบบพกพาเพ่ือเด็กดอยโอกาสใน

ชุมชนแออัด 

พงศธร วัฒนา 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

14:00-14:15 FA-1058 บริบทของการเลาเรื่องในรูปแบบตาง ๆ ประพร เดียระสิน 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

14:15-14:30 FA-1064 ผลการศึกษา พัฒนาการออกแบบเครื่องแตงกายสตร ี

รวมสมัย  โดยการใชอัตลักษณของชุดไทยพระราชนิยม 

ดนุพล ยั่งยืน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

14:30-14:45 FA-1065 แนวคิดแนวคิดจากผูท่ีไมมีความรูดานการออกแบบ: การ

ประยุกตสิ่งของจากความตองการ 

ณัฐณิชาต ศริิวัลลภ 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

14:45-15:00 FA-1074 โครงการออกแบบเครื่องมือบําบัดเพ่ือกลุมคนนอนไมหลับ พิทักษ มีกระจิต 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

15:00-15:15 FA-1078 การออกแบบพ้ืนท่ีภายในโรงฝกงานไมสาํหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลยัรังสติ 

ไกรวี ลมิปวรรณ 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

15:15-15:30 FA-1055 พ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนทางการออกแบบเพ่ือศึกษาแนวทางการ

ทํางานรวมกันระหวางลูกคากับนักออกแบบ 

สันต ิลอรัชวี 

มหาวิทยาลยัรังสติ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

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

หองนําเสนอ 11-401  

เวลา รหัสบทความ ช่ือเรื่อง ผูนําเสนอ-สถาบัน 

13:00-13:15 SS-2072 EFL Teachers’ Evaluation of Textbook Used in 

First Year Fundamental English Course at 

White University 

Wattanasak 

Fuengbangluang 

Mahidol University 

13:15-13:30 SS-3034 A survey of English major Students’ Attitudes 

Toward Speaking English in a Thai Context 

Ruttiya Dorkphong 

Rangsit University 

13:30-13:45 SS-1004 Developing English Speaking Skills by Role 

Playing of Grade 6 Students at Klongha School, 

Pathum Thani  

Jantima Naka 

Rangsit University 

13:45-14:00 SS-1196 การพัฒนาตนเองของครูภาษาอังกฤษโดยการใชแนวคิด

การพัฒนาบทเรียนรวมกันในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ศิตา เยี่ยมขันติถาวร 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมธิราช 

14:00-14:15 SS-1036 การพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

(BBL) รวมกับแผนผังความคดิ เพ่ือพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปท่ี 6 

ภัทราพร ทําคาม 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย-

อลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 

14:15-14:30 SS-1067 ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการสอนคณติศาสตรของ

ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

ทศพล เวชกามา 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมธิราช 

14:30-14:45 EN-7172 การศึกษาความคดิเห็นของนักเรยีนโรงเรียนหนองพอก

วิทยาลัยเก่ียวกับการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษาเพ่ือการเรียนรูวิชาคณติศาสตร 

อรุณศรี โทรเลข 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

14:45-15:00 EN-7173 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

วิชาคณิตศาสตร 

กัลญา ปเจริญ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

15:00-15:15 EN-7174 การใชโปรแกรม Geogebra ประกอบการจัดกิจกรรม

การเรยีนรูตามรูปแบบ 4MAT เพ่ือพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน เรื่องการทดสอบสมมติฐาน 

ดาวเรือง บุตรทรัพย 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

15:15-15:30 SS-2198 ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกเรียนสายอาชีพในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาของนักเรียนในจังหวัดเชียงราย 

อรรถกฤต  อินทะโย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

 

 

 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

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

หองนําเสนอ 11-402  

เวลา รหัสบทความ ช่ือเรื่อง ผูนําเสนอ-สถาบัน 

13:00-13:15 BA-3079 กิจกรรมบนหวงโซคุณคาท่ีสงผลตอคุณคาตราสินคา

บริษัท เอไอเอ จํากัด ของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ธันยพรรัฐ จิรจรัสธนา 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

13:15-13:30 BA-3081 สวนประสมการคาปลีกท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อของ

สินคารานคาปลีกแบบดั้งเดิม (โชหวย) ของผูบริโภค 

กรณีศึกษา รานเซงฮะ ในชุมชนตลาดคลอง 16 จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

นัฐฐาพร รัตนอราม 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

13:30-13:45 BA-3098 การโฆษณาโดยใชบุคคลท่ีมีช่ือเสียง มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื้อ ผลติภณัฑ สกอต ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ณัฏฐหทัย เจิมแปน 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

13:45-14:00 BA-3147 ความพึงพอใจในตราสินคาและความช่ืนชอบในตรา

สินคา ท่ีมีผลกระทบตอการเปลี่ยนตราสินคา : ศึกษา

กรณสีินคาไอศกรีมนํ้าแข็งใสเกล็ดหิมะ 

พัชรี ธีรชูวิวัฒน 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

14:00-14:15 BA-3148 กลยุทธบริหารจัดการพัฒนารานเครื่องเขียนอุนใจพานิช

เพ่ือความยั่งยืน 

ภณิดา วงศวิริยะ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

14:15-14:30 BA-3149 การแบงกลุมผูคาปลีกท่ีซื้อกางเกงแฟช่ันผูหญิงในตึก

โบเบทาวเวอร โดยใชพฤติกรรมการซื้อและดาน

ความสําคญัของสวนประสมทางการตลาด 

ภรนนท แดงขาว 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

14:30-14:45 BA-3150 การจําแนกความแตกตางระหวางกลุม Gen-Y และกลุม 

Gen-Z โดยใชความตองการสวนประสมการคาปลีก

ธุรกิจรานอีฟแอนบอย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ภรันยา ฆารสินธุ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

14:45-15:00 BA-3151 ผลกระทบของความพึงพอใจตอสวนประสมการคาปลีก 

ความเช่ือมั่นในตราของรานคา และการรับรูคณุคาจาก

การสื่อสารของรานคา ท่ีมตีอความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 

: ศึกษากรณรีานคาปลีกวัสดุกอสรางแบบดั้งเดิมใน

อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุร ี

ศศิวิมล ลวนเนตรเงิน 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

15:00-15:15 BA-3152 การแบงกลุมของนักทองเท่ียว โดยใชปจจัยดาน

บุคลิกภาพหาองคประกอบและแรงจูงใจ กรณีศึกษา

เกาะลดัอีแทน จ.นครปฐม 

ศากุน สรอยทอง 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

15:15-15:30 BA-3153 การประเมินนํ้าหนักความสมัพันธระหวางความพึงพอใจ

สวนประสมทางการตลาดบริการกับความภักดีของ

ลูกคาสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง ปตท. ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

หทัยพร น่ิมลออ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

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

หองนําเสนอ 11-403  

เวลา รหัสบทความ ช่ือเรื่อง ผูนําเสนอ-สถาบัน 

13:00-13:15 SS-3033 การศึกษาเชิงวิเคราะหการปรับบทแปลและกลวิธีการแปล 

นวนิยายก่ึงอัตชีวประวัติเรื่อง “บอบ แมวเตะฝนขางถนน” 

ชฎาภรณ แสงจันทรทิพย 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

13:15-13:30 SS-1051 การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานดานดนตรีโดยใชเครื่องกระทบ

เปนสื่อ: กรณีศึกษานักเรียนดรุิยางคทหารอากาศช้ันปท่ี 2 

โรงเรียนดุรยิางคทหารอากาศ 

อาทิตย พลทองสถิต 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

13:30-13:45 SS-1052 การสงเสริมความเขาใจทฤษฎดีนตรีสากลข้ันพ้ืนฐานและ

การปฏิบัติ เรื่อง จังหวะและตัวโนต โดยการจัดการเรียนรู

แบบ สรางจินตภาพ-การไดยิน-การอาน-การเคลื่อนไหว

ทางรางกาย VARK 

ณพกิตติ์ บุญตานนท 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

13:45-14:00 SS-1053 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีสเพ่ือพัฒนา

โสตประสาทของนักเรียนดรุิยางคทหารอากาศช้ันปท่ี 1 

เรื่อง ข้ันคู  โดยใชบทเพลงไทย 

ภูมิพัฒน ชัยบุรัมย 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

14:00-14:15 SS-1068 การสรางแรงจูงใจใฝเรยีนรูเพ่ือพัฒนะทักษะรวมวง: 

กรณีศึกษานักเรียนโรงเรยีนดุรยิางค 

ปยังกูร เอกนิพิฐสร ิ

มหาวิทยาลยัรังสติ 

14:15-14:30 SS-1071 การสงเสริมความสามารถทางการผลิตดนตรีตามแนววัฏจักร

การเรยีนรู 4MAT: กรณีศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยดนตร ี

สรวิศ เขียนเสมอ 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

14:30-14:45 SS-1077 การจัดการเรยีนรูวิชาทักษะการผลิตดนตรี 2 โดยใช

รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model) 

สรวิศ ถาวรพฤกษ 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

14:45-15:00 SS-2028 การพัฒนาบทเรียนบนแท็บเลต็พีซี เรื่องอาเซียนศึกษา 

เพ่ือเสรมิสรางทักษะการสืบคนขอมูล สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน จังหวัด

ปทุมธานี 

ชิดชไม วิสุตกุล 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

15:00-15:15 SS-2030 สภาพการจัดการความรูตามนโยบายการสงเสรมิการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษของสถานศกึษาในโครงการ English 

Program 

ปาริฉัตร นครเอ่ียม 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

15:15-15:30 SS-2043 ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากลุมกรุงเทพ

ตะวันออก สังกัดกรุงเทพมหานคร 

กันยารัตน  เล็กเลอสันต 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

 

 

  



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

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

หองนําเสนอ 11-404  

เวลา รหัสบทความ ช่ือเรื่อง ผูนําเสนอ-สถาบัน 

11:00-11:15 SS-6182 นโยบายดานการกีฬาของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย พ.ศ. 

2540-2544 

ชาลิสา คําสวัสดิ ์

มหาวิทยาลยัรังสติ 

11:15-11:30 SS-6183 อุดมการณทางการเมืองของ อองซาน ซู จี พ.ศ.2488 ถึง 

2559 

วิภาดา วงศวาณิชวิริยะ 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

11:30-11:45 SS-6185 ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2544-2554 

พิมพนลิน โตไพบูลย 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

11:45-12:00 SS-6186 ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2544–2554 

กมลฐิติ ไปดวย 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

13:00-13:15 SS-6187 พัฒนาการและบทบาททางการเมอืงของพรรคพลังชล กิตติเชษฐ เศวตาภรณ 
มหาวิทยาลยัรังสติ 

13:15-13:30 SS-6188 การมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการทหารอากาศ  

กองดุริยางคทหารอากาศ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน 

ฐาปนพงศ ปนตา 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

13:30-13:45 SS-6189 ความเปนสถาบันทางการเมืองของพรรคเพ่ือไทย ณัฐภัทร ภูทอง 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

13:45-14:00 SS-6190 ความเปนพลเมืองของประชาชนใน ตําบลยามู อําเภอ 
ยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 

นัสมา เช้ือสกุล 
มหาวิทยาลยัรังสติ 

14:00-14:15 SS-6191 อุดมการณทางการเมืองอนุรักษนิยมของขาราชการทหาร

อากาศ กองดุริยางคทหารอากาศ หนวยบัญชาอากาศโยธิน 

ณฐนิษฐ กระแสโสม 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

14:15-14:30 SS-6192 วัฒนธรรมการเมืองทองถ่ินแบบปรึกษาหารือในเขต

เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี

วราภรณ วงษชมพู 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

14:30-14:45 SS-6193 การข้ึนสูตําแหนงนายกรัฐมนตรีของนายบรรหาร ศิลปอาชา พัชรพงศ ศรีพุม 
มหาวิทยาลยัรังสติ 

14:45-15:00 SS-6194 อุดมการณทางการเมืองในบทเพลงท่ีขับรองโดย คํารณ  

สัมบุณณานนท 

จินตวิช บัวทอง 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

15:00-15:15 SS-6195 บทบาททางการเมืองของกํานันและผูใหญบาน ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

อนุวัตร กองพันธุ 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

15:15-15:30 SS-6197 สิทธิมนุษยชนสากลและสิทธิมนุษยชนตามหลักศาสนา
อิสลาม 

ซารา มณ ี
มหาวิทยาลยัรังสติ 

 

 

 

  



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

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

หองนําเสนอ 11-405  

เวลา รหัสบทความ ช่ือเรื่อง ผูนําเสนอ-สถาบัน 

11:00-11:15 EN-1096 การศึกษาพฤติกรรมการรับแรงกระแทกของแนวเช่ือม

เหล็กกลาไรสนิมท่ีอุณหภมูิต่ํา 

สมพร พรหมดวง 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

11:15-11:30 EN-1097 การออกแบบและพัฒนาเครื่องแยกผลปาลมนํ้ามนั 

ออกจากทะลาย 

สมพร พรหมดวง 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

11:30-11:45 EN-1100 การศึกษาการนําเหล็กชุบสังกะสีมาใชในการผลิต 

ตูจายนํ้ามัน 

เพียงจันทร  โกญจนาท

มหาวิทยาลยัรังสติ 

11:45-12:00 EN-1101 การออกแบบระบบคลังสินคาสําหรับลังกระดาษลูกฟูก เพียงจันทร  โกญจนาท

มหาวิทยาลยัรังสติ 

13:00-13:15 SS-8023 แนวทางในการลดความเปนอาชญากรรมในคดีคดียา

เสพติด ศึกษากรณีการนําโทษ ปกครองมาใชแทนท่ี

การลงโทษจําคุก ผูเสพยาเสพติด 

สโรชา เชียงเอม 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

13:15-13:30 SS-8031 ปญหาการกําหนดเหตุวันเริ่มนับและวันสิ้นสุดอายุ

ความการฟองคดีเก่ียวกับละเมิดทางปกครองตอศาล

ปกครอง 

เปมิกา สุขเจริญ 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

13:30-13:45 SS-8080 มาตรการทางกฎหมายในการสงเสริมการเขาถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาํหรับ 

คนพิการทางการไดยิน 

สุพรรณริการ วะนาพรม 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

13:45-14:00 SS-8106 ปญหาการกําหนดคารักษาพยาบาลตามกฎหมาย

ประกันสังคมเปรยีบเทียบกับการประกันสุขภาพใน

ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

รัชนีวรรณ โอรทัต 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

14:00-14:15 SS-8114 การคุมครองทางกฎหมายดานความปลอดภัยในการ

ทํางานของพยาบาลตั้งครรภ กรณศีึกษา โรงพยาบาล

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

อุกฤษฏ ไทยงามศิลป 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

14:15-14:30 SS-8115 ปญหาการกําหนดสิทธิประโยชนของผูประกันตนตาม

มาตรา 40 แหงพระราชบัญญตัิประกันสังคม พ.ศ. 2533 

อาทิตยา โภคสุทธ์ิ 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

14:30-14:45 SS-8175 ปญหาการฟนฟูกิจการขนาดใหญ กรณีเกณฑการยื่นคํา

รองขอฟนฟูกิจการและข้ันตอนการฟนฟูกิจการ 

กองภพ รามศิร ิ

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

14:45-15:00 SS-8176 ปญหากฎหมายเก่ียวกับการระดมทุนสาธารณะผานผู

ใหบริการระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสในการระดมทุน

สาธารณะประเภทท่ีใหหุนเปนสิ่งตอบแทนแกผูลงทุน

ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

กุลประภัสสร ฉันทาลักษณ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

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

เวลา รหัสบทความ ช่ือเรื่อง ผูนําเสนอ-สถาบัน 

15:00-15:15 SS-8177 กรณีศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการประเมินภาษีและ

การบริหารการจดัเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางของ

ประเทศไทย กับการประเมินภาษีและการบริหารการ

จัดเก็บภาษีทรัพยสิน (อสังหาริมทรัพย) ของมลรัฐ

นิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ทวีชัย มีลาภ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

15:15-15:30 SS-8178 กรณีศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑในการปฏิบัติ

เก่ียวกับการรูจักลูกคาและการตรวจสอบเพ่ือทราบ

ขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาของประเทศไทยและประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

นริศสา แสงศิลาวุฒิกุล 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

 
 

  



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

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

หองนําเสนอ 11-406  

เวลา รหัสบทความ ช่ือเรื่อง ผูนําเสนอ-สถาบัน 

13:00-13:15 BA-2135 การศึกษาความสัมพันธระหวางรปูแบบการสื่อสารภายใน

องคกรกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสาย

ปฏิบัติการ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

สังกัด ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

ริญญารัตน อัครโชคนวกิตติ ์

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

13:15-13:30 BA-2137 การเปรยีบเทียบระดับคณุภาพการบริการของโรงแรม 

บีริช จังหวัดตาก กับโรงแรมศลิาหยก จังหวัดตาก 

วิวัฒน เตพิมลรตัน 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

13:30-13:45 BA-2139 ปจจัยดานคณุภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพัน

องคกรของพนักงานโรงแรมฮอลเิดยอินน สีลม 

สุรเชษฐ วะชุม 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

13:45-14:00 BA-2140 ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับ 

ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพย  

เออีซี จํากัด (มหาชน) 

อนุพงศ อรุณจินดาตระกูล 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

14:00-14:15 BA-2141 การหาความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรศาสตร

กับการรับรูคุณภาพของการบริการและความภักดีของ

ลูกคาท่ีใชบริการรักษาสัตวเลี้ยง: กรณีศึกษาโรงพยาบาล

สัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

มณสิร ชาวไชยา 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

14:15-14:30 BA-2142 ความสัมพันธระหวางความสําคญัดานสวนประสมทาง

การตลาดคาปลีกกับพฤติกรรมการใชบริการราน

กวยเตี๋ยวเรือของผูบริโภคในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม 

ศตวรรษ สุจรติ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

14:30-14:45 BA-3143 คุณภาพยางรัดของในมุมมองพอคา/แมคาในเขต กทม. ชาตรี กานตศศ ิ

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

14:45-15:00 BA-3144 การแบงกลุมผูใชสบูกอนทําความสะอาดผิวกายท่ีผลิต

จากสมุนไพร โดยใชปจจัยดานการใชผลิตภัณฑ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ชุติมา วิทักษบุตร 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

15:00-15:15 BA-3145 การแบงกลุมผูบรโิภคผลติภณัฑอาหารเสริมคอลลาเจน

ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชปจจัยดานพฤติกรรมการ

บริโภคและความตองการท่ีมตีอสวนประสมทาง

การตลาด 

นันทิดา ทองออน 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

15:15-15:30 BA-3146 การแบงกลุมนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดย

ใชปจจัยระดับความสาํคัญของสวนประสมทาง

การตลาดบริการ ตอการตัดสินใจเชาของนักศึกษาท่ี

อาศัยอยูในหอพัก 

เปรมจติ โขนภูเขียว 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

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

หองนําเสนอ 11-407 

เวลา รหัสบทความ ช่ือเรื่อง ผูนําเสนอ-สถาบัน 

13:00-13:15 SS-8007 การคุมครองสิทธิของเด็กช้ันกอนฟองตามพระราชบัญญัติ

ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 

ศันสนีย ฉลูศร ี

มหาวิทยาลยัรังสติ 

13:15-13:30 SS-8008 การเตรียมความพรอมของประเทศไทยเพ่ือเขาเปนภาคี

อนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท 

ศาสนรตัน อัมพวา 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

13:30-13:45 SS-8013 ปญหากฎหมายเก่ียวกับการยกเลกิการใชตราประทับตรา

นิติบุคคลลงในเช็ค 

พัชระ อนุวงศ 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

13:45-14:00 SS-8015 ปญหากฎหมายเก่ียวกับความเปนเจาของลิขสิทธ์ิในงาน

นิพนธท่ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษา 

นริศวร คําเจริญ 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

14:00-14:15 SS-8017 แนวทางในการลดทอนความเปนอาชญากรรมในคดียาเสพ

ติดประเภทแอมเฟตามีน ศึกษากรณีมาตรการทาง

กฎหมายในการใชประโยชนแอมเฟตามีนทางการแพทย 

อภิรักษ หาญอิทธิกุล 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

14:15-14:30 SS-8018 ปญหาการคุมครองสิทธิของชาวโรฮิงญาในประเทศไทย ศรัณยธร รัตนธนเกียรต ิ

มหาวิทยาลยัรังสติ 

14:30-14:45 SS-8019 ปญหาสดัสวนท่ีเหมาะสมในการกําหนดความผิดอาญา

และบทลงโทษ ในความผิดฐานหมิน่ประมาทบุคคล

ธรรมดา 

ทศวรรษ อินทรจันทร 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

14:45-15:00 SS-8020 มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดการทองเท่ียว 

ในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ 

กชกร อดิศรวรกิจ 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

15:00-15:15 SS-8021 ปญหาสดัสวนท่ีเหมาะสมในการกําหนดความผิดอาญา 

และบทลงโทษในความผิดเก่ียวกับเช็ค 

กมลพันธ ชวยแกว 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

15:15-15:30 SS-8022 มาตรการตอรองคํารับสารภาพในคดีภาษีอากร : 

กรณีศึกษาความผดิท่ีมีโทษอาญา 

ยุทธกานต พริกบุญจันทร 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

 

 

  



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

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

ตารางการนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ภาคโปสเตอร 

รหัสบทความ ชื่อเร่ือง ผูนําเสนอ 

BA-2075 การศึกษาปจจัยจากทฤษฎีตัวแบบการยอมรบัเทคโนโลยตีาม

ทฤษฎีการยอมรับและใชเทคโนโลยี ทฤษฎีการแพรกระจาย

ของนวัตกรรม และทฤษฎีคุณคาทางสังคม ท่ีมีอิทธิพลเชิงบวก

ตอความตั้งใจในการใชบริการเงินอิเล็กทรอนิกสของพนักงาน

ในกรุงเทพมหานคร 

ณัฐพงศ กริยาผล 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

BA-2076 การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจในการใช

บริการพรอมเพยของพนักงานในกรุงเทพมหานคร 

พาณิภัค พันธกําเนิด 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

SS-1026 The Relationship between Perfectionism and English 

Speaking Ability of Thai Undergraduate Students 

อนิญชนา เอ่ียมสําราญ 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

SS-1048 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชการ

จัดการเรียนรู แบบ STEM สําหรบัเด็กปฐมวัย 

สุพรรณ ีแกววิเชียร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ 

SS-1050 การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตร

เรื่องระบบสมการเชิงเสน โดยใชเทคนิคการสอนแบบ KWDL 

และ TAI สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ภัคนิภา จตุรพักตรสกุล 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ 
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 ลาภา องค์ทวเีกียรติ และ ดร.กฤษฎา มฮัูมหมดั 

 ปัจจยัท่ีทาํนายความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการ TOT แจง้วฒันะ 333 
 กฤตภาคิน  ม่ิงโสภา  และ ดร.พัชร์หทัย จารุทวผีลนุกูล 

 พฤติกรรมการสมคัรงานผา่นอินเตอร์เน็ตท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํของประชากร                 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 343 

 สุภัทร์วดี เทียนเพ่ิมพูล และ ดร.กฤษฎา มฮัูมหมดั 

 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 358 
 นิลบุล  บุญจันทร์ และ ดร.พัชรหทัย  จารุทวผีลนุกูล 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงานและความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงาน : กรณีศึกษา                          
บริษทั สมาร์ท เทค แอนด ์แมท จาํกดั 369 

 กิษรา อภิญญาอุปถมัภ์ และ ดร.อนุฉัตร ชํา่ชอง 

 การแบ่งกลุ่มสตรีอวบอว้นโดยใชปั้จจยัดา้นความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีก                  
ของเส้ือผา้สาวอวบอว้น ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 378 

 เกล้าลฎา ยทุธภิญโญ  และ สุทธาวรรณ จีระพันธุ 

 การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการส่ือสารภายในองคก์รกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของ
พนกังานสายปฏิบติัการ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สงักดั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 385 

 ริญญารัตน์ อัครโชคนวกิตต์ิ และ ลดัดาวลัย์ เลขมาศ 

 ความพึงพอใจท่ีมีต่อเน้ือหาบน Facebook Live กบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้: ศึกษากรณี                          
เวร์ิคพอยท ์เอนเตอร์เทนเมน้ต ์แฟนเพจ 395 

 วรรณวนัช ตันเรืองวงษ์  และ โรจนศักด์ิ โฉมวิไลลกัษณ์ 

 การเปรียบเทียบระดบัคุณภาพการบริการของโรงแรมบีริช จงัหวดัตาก กบัโรงแรมศิลาหยก                        
จงัหวดัตาก 405 

 วิวฒัน์ เตพิมลรัตน์  และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 

 ประสบการณ์การซ้ืออาหารออนไลน์และการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อความตั้งใจซ้ืออาหาร
ออนไลน ์ 417 

 สุมนมาศย์ ศรีเปลีย่นจ่ัน  และ โรจนศักด์ิ โฉมวิไลลกัษณ์ 

 ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวติการทาํงานกบัความผกูพนัองคก์รของพนกังานโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ สีลม 426 
 สุรเชษฐ์ วะชุม และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบริษทั                       
หลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) 436 

 อนุพงศ์ อรุณจินดาตระกูล  และ ฐิติกานท์ สัจจะบุตร 
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 การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์กบัการรับรู้คุณภาพของการบริการและความภกัดี                    
ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการรักษาสตัวเ์ล้ียง:กรณีศึกษาโรงพยาบาลสตัวม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 446 

 มณิสร ชาวไชยา 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความสาํคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีกกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ                 
ร้านก๋วยเต๋ียวเรือของผูบ้ริโภคในอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 462 

 ศตวรรษ สุจริต และ พนิดา สุรชัยกลุวฒันา 

 การตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษีของนกัศึกษาโครงการพิเศษ 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 469 

 จตพุร อินทร์อักษร  และ วรรณวิมล อัมรินทร์นุเคราะห์ 

 โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตคุวามตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูใ้ชเ้ฟซบุ๊ก ในประเทศไทย 482 
 นิเวศน์ ธรรมะ  ประสาร บุญเสริม  และ วิภาดา ศุภรพันธ์ 

 อิทธิพลของการโฆษณาผา่นส่ือโซเชียลมีเดียท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคเขต
กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจรถยนต ์ 494 

 ธีรพล จ๋ิวเจริญ และ ศศิประภา พันธนาเสว ี

 การศึกษาเปรียบเทียบการประยกุตใ์ชห้ลกัการตลาดในการนาํแบรนดต์่างชาติเขา้สู่ตลาดแฟชัน่ไทย           
ใหป้ระสบความสาํเร็จ : กรณีศึกษา แบรนด ์Cotton On 509 

 วสวตัต์ิ บุญมาก และ อโนทัย ชลชาติภิญโญ 

 นวตักรรมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของค่าย Intel และ AMD                      
ของผูบ้ริโภควยัรุ่นตอนปลายถึงวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 518 

 จิโรจ กาญจนกญุชร  และ ศศิประภา พันธนาเสวี 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางออนไลน์ของพนกังานองคก์ร                  
ในกรุงเทพมหานคร 529 

 ภัทราณี วรีะภาคย์การุณ  และ เพญ็จิรา คันธวงศ์ 

 การเปิดรับและพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) ของผูบ้ริโภคท่ีใชง้านแอพพลิเคชัน่               
วงใน (Wongnai) 538 

 ปัณฑิตา โอภาสโศภณ  และ ตระหนักจิต ยตุยรรยง 

 กิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าท่ีส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้บริษทั เอไอเอ จาํกดั ของลูกคา้ในเขต
กรุงเทพมหานคร 548 

 ธันยพรรัฐ จิรจรัสธนา  และ ศศิประภา พันธนาเสวี 

 ส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจซ้ือ ของสินคา้ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ของ
ผูบ้ริโภค กรณีศึกษา ร้านเซ่งฮะ ในชุมชนตลาดคลอง 16 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 561 

 นัฐฐาพร รัตนอร่าม  และ ศศิประภา พันธนาเสวี 
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 การโฆษณาโดยใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑ ์สก๊อต ของผูบ้ริโภค                
ในเขตกรุงเทพมหานคร 571 

 ณัฏฐ์หทัย เจิมแป้น  และ ศศิประภา พันธนาเสวี 

 คุณภาพยางรัดของในมุมมองพอ่คา้/แม่คา้ในเขต กทม. 585 
 ชาตรี กานต์ศศิ  และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 

 การแบ่งกลุ่มผูใ้ชส้บู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพร โดยใชปั้จจยัดา้นการใชผ้ลิตภณัฑ ์           
ในเขตกรุงเทพมหานคร 594 

 ชุติมา วิทักษบุตร  และ นภวรรณ คณานุรักษ์ 

 การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชปั้จจยัดา้น
พฤติกรรมการบริโภคและความตอ้งการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด 604 

 นันทิดา ทองออน  และ ปราณี เอ่ียมละออภักดี  

 การแบ่งกลุ่มนกัศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย โดยใชปั้จจยัระดบัความสาํคญัของส่วนประสม                         
ทางการตลาดบริการต่อการตดัสินใจเช่าของนกัศึกษาท่ีอาศยัอยูใ่นหอพกั 613 

 เปรมจิต โขนภูเขียว และ ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ 

 ความพึงพอใจในตราสินคา้และความช่ืนชอบในตราสินคา้ ท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนตราสินคา้ :              
ศึกษากรณีสินคา้ไอศกรีมนํ้ าแขง็ใสเกลด็หิมะ 619 

 พัชรี ธีรชูวิวฒัน์  และโรจนศักด์ิ โฉมวิไลลกัษณ์ 

 กลยทุธ์บริหารจดัการพฒันาร้านเคร่ืองเขียนอุ่นใจพานิชเพ่ือความยัง่ยนื 630 
 ภณิดา วงศ์วิริยะ และ อนุฉัตร ชํา่ชอง 

 การแบ่งกลุ่มผูค้า้ปลีกท่ีซ้ือกางเกงแฟชัน่ผูห้ญิงในตึกโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ โดยใชพ้ฤติกรรมการซ้ือ                     
และดา้นความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด 639 

 ภรนนท์ แดงขาว  และ ธีริน วาณิชเสนี 

 การจาํแนกความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม Gen-Y และกลุ่ม Gen-Z  โดยใชค้วามตอ้งการส่วนประสม                 
การคา้ปลีกธุรกิจร้านอีฟแอนบอย ในเขตกรุงเทพมหานคร 647 

 ภรันยา ฆารสินธ์ุ และ นภวรรณ คณานุรักษ์ 

 ผลกระทบของความพึงพอใจต่อส่วนประสมการคา้ปลีก ความเช่ือมัน่ในตราของร้านคา้ และ                       
การรับรู้คุณค่าจากการส่ือสารของร้านคา้ ท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค : ศึกษากรณีร้านคา้ปลีก              
วสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในอาํเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี 657 

 ศศิวิมล ล้วนเนตรเงิน  และ โรจนศักด์ิ โฉมวิไลลกัษณ์ 

 การแบ่งกลุ่มของนกัท่องเท่ียว โดยใชปั้จจยัดา้นบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบและแรงจูงใจ                           
กรณีศึกษาเกาะลดัอีแท่น จ.นครปฐม 667 

 ศากนุ สร้อยทอง  และ นภวรรณ คณานุรักษ์ 
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 การประเมินนํ้ าหนกัความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการกบั                          
ความภกัดีของลูกคา้สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 677 

 หทัยพร น่ิมละออ และ ธนธร วชิรขจร 

 กลยทุธ์การลงทุนในหลกัทรัพยคุ์ณค่าดว้ย F-Score กรณีศึกษา ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
และตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) 686 

 ปุณณชิต พรหมายน ธนาวฒัน์ สิริวฒัน์ธนกลุ และ สุรางค์ เห็นสว่าง 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสาํคญัตอ่การเลือกลงทุนของ RMF LTF และประกนัชีวติของผูมี้เงินไดป้ระจาํ               
ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 696 

 ปัทมา  ศรีสวสัด์ิ และ ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกลุ่มนกัลงทุนแต่ละประเภทและดชันีราคาหุน้                
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 704 

 ภาณุพงศ์ วานิชพิทักษ์ และ วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 

 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือธุรกิจ 714 
 เมธิดา โหสกลุ 

 

บทความวจัิย กลุ่มสาขาวชิา ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  724 

 DEVELOPING ENGLISH SPEAKING SKILLS BY ROLE PLAYING OF GRADE 6 STUDENTS                
AT KLONGHA SCHOOL, PATHUM THANI 725 

 Jantima Naka and Supinda Lertlit, Ed.D. 

 THE EFFECTIVENESS OF COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING IN ENGLISH LISTENING              
OF GRADE 6 STUDENTS: A CASE STUDY AT A GOVERNMENT SCHOOL  IN BANGKOK 736 

 Xie Mingli and Supinda Lertlit, Ed.D. 

 THE RELATIONSHIP BETWEEN PERFECTIONISM AND ENGLISH SPEAKING ABILITY OF                        
THAI UNDERGRADUATE STUDENTS 745 

 Aninchana Eiamsamran and Tanawan Raksapongpanich 

 การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกบัแผนผงัความคิด เพ่ือพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 757 

 ภัทราพร ทาํคาม  ดนุชา สลวีงศ์  และ ศักด์ิ สุวรรณฉาย 

 USING VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT IN SUPPORTING THE TEACHING OF ACTION 
RESEARCH TO ENHANCE THE LEARNING ACHIEVEMENT AND  LEARNING PARTICIPATION                      
OF BHUTANESE UNDERGRADUATE STUDENTS 767 

 Sangay Wangchuk and Somchanok Phu-ampai 

 USING COOPERATIVE LEARNING IN TEACHING TOPOGRAPHICAL MAP IN  GEOGRAPHY                   
TO ENHANCE LEARNING ACHIEVEMENT OF 10TH GRADE STUDENTS  IN BHUTAN 781 

 Tashi Yangzom, and Somchanok Phu-ampai 
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 การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ แบบ STEM สาํหรับ                       
เด็กปฐมวยั 794 

 สุพรรณี  แก้ววิเชียร  อุดม คาํขาด  และ จริยา พิชัยคาํ 

 การพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์เร่ืองระบบสมการเชิงเสน้โดยใช ้                       
เทคนิคการสอนแบบ KWDL และ TAI  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 805 

 ภัคนิภา  จตรุพักตร์สกลุ และ มานี  แสงหิรัญ 

 การพฒันาทกัษะพ้ืนฐานดา้นดนตรีโดยใชเ้คร่ืองกระทบเป็นส่ือ: กรณีศึกษานกัเรียนดุริยางคท์หาร                  
อากาศชั้นปีท่ี 2 โรงเรียนดุริยางคท์หารอากาศ 819 

 อาทิตย์ พลทองสถิตย์ และ นิภาพร เฉลิมนิรันดร 

 การส่งเสริมความเขา้ใจทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐานและการปฏิบติั เร่ือง จงัหวะและตวัโนต้                      
โดยการจดัการเรียนรู้แบบ สร้างจินตภาพ-การไดย้นิ-การอ่าน-การเคล่ือนไหวทางร่างกาย VARK 828 

 ณพกิตต์ิ บุญตานนท์ และ นิภาพร เฉลิมนิรันดร 

 รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของเดวส์ีเพ่ือพฒันาโสตประสาทของนกัเรียนดุริยางค-์               
ทหารอากาศชั้นปีท่ี 1 เร่ือง ขั้นคู่ โดยใชบ้ทเพลงไทย 837 

 จ่าอากาศเอกภูมิพัฒน์ ชัยบุรัมย์ และ ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร 

 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ของครูระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน            
สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 845 

 ทศพล  เวชกามา  กัญจนา  ลินทรัตนศิริกลุ  และ วินิจ  เทือกทอง 

 การสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้เพ่ือพฒันะทกัษะรวมวง: กรณีศึกษานกัเรียนโรงเรียนดุริยางค ์ 855 
 ปิยงักูร  เอกนิพิฐสริ และ นิภาพร เฉลิมนิรันดร 

 การส่งเสริมความสามารถทางการผลิตดนตรีตามแนววฏัจกัรการเรียนรู้ 4MAT: กรณีศึกษา                          
นกัศึกษาวทิยาลยัดนตรี 863 

 สรวิศ เขียนเสมอ และ ดร.ธนาวรรณ รักษาพงษ์พานิช 

 การจดัการเรียนรู้วชิาทกัษะการผลิตดนตรี 2 โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) 873 
 สรวิศ ถาวรพฤกษ์  และ ดร.ธนาวรรณ รักษาพงษ์พานิช 

 การพฒันาตนเองของครูภาษาองักฤษโดยการใชแ้นวคิดการพฒันาบทเรียนร่วมกนัในโรงเรียนขนาดเล็ก 882 
 ศิตา เยีย่มขนัติถาวร 

 การพฒันาบทเรียนบนแท็บเลต็พีซี เร่ืองอาเซียนศึกษา เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล                     
สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน จงัหวดัปทุมธานี 890 

 ชิดชไม วิสุตกลุ และ สุพัตรา ประดับพงศ์ 

 สภาพการจดัการความรู้ตามนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษของสถานศึกษา                          
ในโครงการ English Program 903 

 ปาริฉัตร  นครเอ่ียม วลัลภา เฉลิมวงศาเวช  และ จิดาภา  เบญจธัชพร 
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 ภาวะผูน้าํทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก สงักดักรุงเทพมหานคร 914 
 กันยารัตน์  เลก็เลอสันต์ และ วลัลภา  เฉลิมวงศาเวช 

 EFL TEACHERS’ EVALUATION OF TEXTBOOK USED IN FIRST YEAR  FUNDAMENTAL                           
ENGLISH COURSE AT WHITE UNIVERSITY 926 

 Wattanasak Fuengbangluang 

 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกเรียนสายอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของนกัเรียนในจงัหวดัเชียงราย 933 
 อรรถกฤต  อินทะโย 

 ผลของการใชโ้ปรแกรมนาฏกรรมบาํบดัต่อการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของวยัรุ่น 942 
 ธาราทิพย์  มณีอร่าม และ สุใจ ส่วนไพโรจน์ 

 การศึกษาเชิงวเิคราะห์การปรับบทแปลและกลวธีิการแปลนวนิยายก่ึงอตัชีวประวติัเร่ือง                                
“บ๊อบ แมวเตะฝันขา้งถนน” 950 

 ชฎาภรณ์ แสงจันทร์ทิพย์  นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์  และ ศิริมน ศรีนพรัตน์ 

 A SURVEY OF ENGLISH MAJOR STUDENTS’ ATTITUDES TOWARD SPEAKING ENGLISH                         
IN A THAI CONTEXT 960 

 Ruttiya Dorkphong   Nakonthep Tipyasuprat and Sirimon Srinoparat 

 อตัลกัษณ์ความเป็นชายท่ีสะทอ้นผา่นภาพลายสกัในภาพโฆษณามอเตอร์ไซค ์Harley-Davidson 970 
 ธนัช คงเกรียงไกร และ รศ.ดร. กฤษณ์ ทองเลิศ 

 แรงบนัดาลใจในการปฏิบติังานของตาํรวจดีเด่น สงักดัตาํรวจภูธรจงัหวดัเชียงใหม่ 978 
 สีดาทิพย์ สุนตาอินทร์ และ สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์ 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวโนม้เอียงทางบวกและความไวว้างใจในองคก์ารกบัความผาสุกและ               
พฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม : บทบาทการเป็นตวัแปรส่ือของความผกูพนัต่องาน 987 

 ยศวดี สิทธิเดช และ ชูชัย สมิทธิไกร 

 คุณภาพการบริการของสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศส่งผลต่อความพึงพอใจของ           
นกัศึกษาในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 998 

 ภาวิณี ทองแย้ม ณัฐกรณ์ กานคาน และ พณีพรรณ วงศ์เป็ง 

 การรับรู้และการมีส่วนร่วมของชาวบา้นเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวถีิชีวติชุมชน                
ในแหล่งท่องเท่ียวอาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 1006 

 สถาพร แก้วพิลารมย์ และ สุวนัชัย หวนนากลาง 

 การศึกษาการพดูออกตวัในประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 1017 
 ธนพร เจริญใจ 

 ภูมิภาคนิยม พฤติกรรมนิยมการเลือกตั้ง และผลการเลือกตั้ง: การวเิคราะห์ถดถอยเชิงพ้ืนท่ี 1025 
 รัชนีพร จันทร์สา และ อานนท์ ศักด์ิวชวิชญ์ 
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 โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุการตดัสินใจซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชนั Line Man ของผูอ้ยูอ่าศยั                
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1035 

 โสรญา จันทร์รักษา และ สุมามาลย์ ปานคาํ 

 ผลกระทบดา้นการท่องเท่ียวจากการสร้างทางพิเศษผา่นเขาใหญ่ 1045 
 โชคชัย หะริณพลสิทธ์ิ และ สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์ 

 อารยสถาปัตยก์บัความรับผดิชอบต่อสงัคมของรถไฟฟ้าบีทีเอส 1053 
 ฐิติพงศ์ เอ่ียมสะอาด และ รัตพงษ์ สอนสุภาพ 

 นโยบายดา้นการกีฬาของรัฐบาลนายชวน หลีกภยั พ.ศ. 2540 - 2544 1058 
 ชาลิสา คาํสวสัด์ิ และธาํรงศักด์ิ เพชรเลิศอนันต์ 

 อุดมการณ์ทางการเมืองของ อองซาน ซู จี พ.ศ.2488 ถึง 2559 1064 
 วิภาดา วงศ์วาณิชวิริยะ 

 ความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการจากงานบริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองฉิม                
อาํเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภูมิ 1070 

 จ่าอากาศเอกปรัชญา โชคชัย 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พ.ศ. 2544-2554 1078 
 พิมพ์นลิน โตไพบูลย์ ธาํรงศักด์ิ เพชรเลิศอนันต์ และวลัลภ รัฐฉัตรานนท์ 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัปทุมธานี พ.ศ. 2544 – 2554 1087 
 กมลฐิติ ไปด้วย และธาํรงศักด์ิ เพชรเลิศอนันต์ 

 พฒันาการและบทบาททางการเมืองของพรรคพลงัชล 1095 
 กิตติเชษฐ์ เศวตาภรณ์ 

 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการ               
อากาศโยธิน 1099 

 จ่าอากาศเอกฐาปนพงศ์ ปินตา 

 ความเป็นสถาบนัทางการเมืองของพรรคเพ่ือไทย 1108 
 ณัฐภัทร ภู่ทอง 

 ความเป็นพลเมืองของประชาชนใน ตาํบลยามู อาํเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 1116 
 นัสมา เชือ้สกลุ 

 อุดมการณ์ทางการเมืองอนุรักษนิ์ยมของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ                          
หน่วยบญัชาอากาศโยธิน 1125 

 ณฐนิษฐ์ กระแสโสม และ ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร 

 วฒันธรรมการเมืองทอ้งถ่ินแบบปรึกษาหารือในเขตเทศบาลนครแหลมฉบงั อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1132 
 วราภรณ์ วงษ์ชมภู 

 การข้ึนสู่ตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายบรรหาร ศิลปอาชา 1140 
 พัชรพงศ์ ศรีพุ่ม และ ธาํรงศักด์ิ เพชรเลิศอนันต์ 
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 อุดมการณ์ทางการเมืองในบทเพลงท่ีขบัร้องโดย คาํรณ สมับุณณานนท ์ 1147 
 เรืออากาศโทจินตวิช บัวทอง และ สมบูรณ์ สุขสาํราญ 

 บทบาททางการเมืองของกาํนนัและผูใ้หญบ่า้น ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 1156 
 อนุวตัร กองพันธ์ุ 

 สิทธิมนุษยชนสากลและสิทธิมนุษยชนตามหลกัศาสนาอิสลาม 1164 
 ซาร่า มณี และ ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร 

 NIGERIAN DRUGS SYNDICATES IN THAILAND: A PANACEA FOR THE MAYHEM 1169 
 Anthony Ukam Unor 

 การคุม้ครองสิทธิของเด็กชั้นก่อนฟ้องตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและ                                     
วธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 1187 

 ศันสนีย์ ฉลศูรี และ ศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ 

 การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพ่ือเขา้เป็นภาคีอนุสญัญามินามาตะวา่ดว้ยปรอท 1196 
 ศาส์นรัตน์ อัมพวา และ สุรพล ศรีวิทยา 

 ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการยกเลิกการใชต้ราประทบัตรานิติบุคคลลงในเช็ค 1203 
 พัชระ อนวุงศ์ และ สุรพล ศรีวิทยา 

 ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในงานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 1214 
 นริศวร คาํเจริญ และ สุรพล ศรีวิทยา 

 แนวทางในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติดประเภทแอมเฟตามีน                                       
ศึกษากรณีมาตรการทางกฎหมายในการใชป้ระโยชน์แอมเฟตามีนทางการแพทย ์ 1223 

 อภิรักษ์ หาญอิทธิกลุ และ ศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ 

 ปัญหาการคุม้ครองสิทธิของชาวโรฮิงญาในประเทศไทย 1229 
 ศรัณยธร รัตน์ธนเกียรติ และ ศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ 

 ปัญหาสดัส่วนท่ีเหมาะสมในการกาํหนดความผิดอาญาและบทลงโทษ ในความผิดฐาน                                  
หม่ินประมาทบุคคลธรรมดา 1234 

 ทศวรรษ อินทร์จันทร์ และ ศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ 

 มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 1240 
 กชกร อดิศรวรกิจ และ ศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ 

 ปัญหาสดัส่วนท่ีเหมาะสมในการกาํหนดความผิดอาญา และบทลงโทษในความผดิเก่ียวกบัเช็ค 1247 
 กมลพันธ์ ช่วยแก้ว และ ศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ 

 มาตรการต่อรองคาํรับสารภาพในคดีภาษีอากร : กรณีศึกษาความผิดท่ีมีโทษอาญา 1251 
 ยทุธกานต์ พริกบุญจันทร์ และ ศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ 

 แนวทางในการลดความเป็นอาชญากรรมในคดีคดียาเสพติด ศึกษากรณีการนาํโทษปกครอง                               
มาใชแ้ทนท่ีการลงโทษจาํคุกผูเ้สพยาเสพติด 1256 

 สโรชา เชียงเอม และ ศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ 
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 ปัญหาการกาํหนดเหตุวนัเร่ิมนบัและวนัส้ินสุดอายคุวามการฟ้องคดีเก่ียวกบัละเมิดทางปกครอง                       
ต่อศาลปกครอง 1260 

 เปมิกา สุขเจริญ 

 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับ                          
คนพิการทางการไดย้นิ 1281 

 สุพรรณริการ์ วะนาพรม และญาดา กาศยปนันทน์ 

 ปัญหาการกาํหนดค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายประกนัสงัคมเปรียบเทียบกบัการประกนัสุขภาพ                          
ในระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 1288 

 รัชนีวรรณ โอรทัต สมปอง สุจริตกลุ และศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ 

 การคุม้ครองทางกฎหมายดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของพยาบาลตั้งครรภ ์กรณีศึกษา                    
โรงพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสุข 1298 

 อุกฤษฏ์ ไทยงามศิลป์ และ ญาดา กาศยปนันทน์ 

 ปัญหาการกาํหนดสิทธิประโยชนข์องผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม                  
พ.ศ. 2533 1308 

 อาทิตยา โภคสุทธ์ิ และ ญาดา กาศยปนันทน์ 

 ปัญหาการฟ้ืนฟกิูจการขนาดใหญ่ กรณีเกณฑก์ารยืน่คาํร้องขอฟ้ืนฟกิูจการและขั้นตอนการฟ้ืนฟ ู                    
กิจการ  1317 

 ก้องภพ รามศิริ และ ศิริญญา ดสิุตนานนท์ 

 ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการระดมทุนสาธารณะผา่นผูใ้หบ้ริการระบบเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์                  
ในการระดมทุนสาธารณะประเภทท่ีใหหุ้น้เป็นส่ิงตอบแทนแก่ผูล้งทุนตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 1325 

 กลุประภัสสร์ ฉันทาลกัษณ์ และ ณัฐริกา แชน 

 กรณีศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการประเมินภาษีและการบริหารการจดัเก็บภาษีท่ีดินและ                            
ส่ิงปลูกสร้างของประเทศไทยกบัการประเมินภาษีและการบริหารการจดัเก็บภาษีทรัพยสิ์น 
(อสงัหาริมทรัพย)์ ของมลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 1335 

 ทวชัีย มลีาภ และ ศิริญญา ดสิุตนานนท์ 

 กรณีศึกษาเปรียบเทียบหลกัเกณฑใ์นการปฏิบติัเก่ียวกบัการรู้จกัลูกคา้และการตรวจสอบ                           
เพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา 1344 

 นริศสา แสงศิลาวฒิุกลุ และ ณัฐริกา แชน 
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 MATHEMATICAL DEMONSTRATION ON NEUTRON THERMALIZATION BY                                
A RICH H-ATOM POLYMER MATERIALS, PETE FIBER 1354 

 Sarayut Khemngern 
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 การประเมินผลผลิตขา้วภายใตส้ภาพภูมิอากาศรุนแรงในอนาคตแบบ A2 และ B2 scenarios โดย
แบบจาํลอง EPIC 1368 

 ชุดาภรณ์ สุนทรสนาน, นาฎสุดา ภูมิจาํนงค์, ปรมิตา พันธ์วงศ์  และวรชาติ วิศวพิพัฒน์ 

 การประยกุตร์ะบบภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือวเิคราะห์หาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสาํหรับการปลูกขา้ว                       
ในจงัหวดัสุพรรณบุรี 1376 

 ชณิฎศา วราชิต, นาฎสุดา ภูมิจาํนงค์, ปรมิตา พันธ์วงศ์  และ วรชาติ วิศวพิพัฒน์ 

 การศึกษาพฤติกรรมการรับแรงกระแทกของแนวเช่ือมเหลก็กลา้ไร้สนิมท่ีอุณหภูมิตํ่า 1386 
 สมพร พรหมดวง และ สายสุนีย์ พงษ์พัฒนศึกษา 

 การออกแบบและพฒันาเคร่ืองแยกผลปาลม์นํ้ ามนัออกจากทะลาย 1394 
 สมพร พรหมดวง 

 การศึกษาการนาํเหลก็ชุบสงักะสีมาใชใ้นการผลิตตูจ่้ายนํ้ ามนั 1400 
 เพียงจันทร์  โกญจนาท 

 การออกแบบระบบคลงัสินคา้สาํหรับลงักระดาษลูกฟกู 1406 
 เพียงจันทร์  โกญจนาท 

 การรวมสญัญาณเซนเซอร์วดัแรงเฉ่ือยและแสดงค่าแบบกราฟฟิก 3 มิติ 1416 
 ฉัตรา อัศวาวฒิุ  และโอภาส จุฑาเทพ 

 การออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการขอ้มูลดา้นการรักษาพยาบาลในประเทศไทยสาํหรับคนไข ้                        
ชาวเวยีดนาม 1423 

 อันลอง เหงียน และชุติมา เบีย้วไข่มขุ 

 การพฒันาโมเดลตรวจจบัคาํหยาบภาษาไทยบนส่ือออนไลน์ดว้ยเทคนิคดาตา้ไมนนิ์ง 1432 
 ณัฐาศิริ  เชาว์ประสิทธ์ิ  สมชาย  เลก็เจริญ 

 อาคารรับภยัแผน่ดินไหวดว้ยการใชผ้นงัโฟม EPS 1442 
 ไพกานท์  รักษาสุทธิพันธ์ 

 การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนใน SET 50 ดว้ยการวเิคราะห์ทางเทคนิค MACD และ RSI 1450 
 กิตติ อ่อนประสพ และ สุมามาลย์ ปานคาํ 

 การจดัการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัวยัเกษียณ 1460 
 เจ่ียไฮ่ หวงั  สมพร ป่ันโภชา  นลินี  เวชวิริยะกลุ 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการไดรั้บชาํระคืนเม่ือเกิดการผิดนดัชาํระหน้ีสินเช่ือ 1470 
 ตวงสิทธ์ิ ช่ืนวารี  และสมพร ป่ันโภชา 

 การทดสอบประสิทธิภาพตลาดโดยใชก้ารวเิคราะห์ทางเทคนิคดว้ย Moving Average RSI และ ADX 1481 
 ทัศน์จิต หวงัไพบูลย์กิจ  สมพร ป่ันโภชา และ บาํรุง  พ่วงเกิด 

 การเปรียบเทียบมูลค่าความเส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพยภ์ายใตก้ารลงทุนท่ีมีความเส่ียงแตกต่างกนั 1496 
 นันทรัตน์ ตรีพรชัยศักด์ิ  นงนภัส แก้วพลอย  และกนกพรรณ แก้วเนตร  
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 การทาํนายราคาหลกัทรัพยโ์ดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลบัโดยใชต้วัแบบ                          
อนุกรมเวลาฟังกช์ัน่แบบไม่เชิงเสน้ 1508 

 วสันต์ ศิลปะ สมพร ป่ันโภชา  และ บาํรุง  พ่วงเกิด 

 ประสิทธิภาพการพยากรณ์ดชันีราคา SET50 Index โดยใชแ้บบจาํลองโครงข่ายประสาทเทียม 1519 
 อมรเทพ  พ่ึงศรี  สมพร ป่ันโภชา  และ บาํรุง  พ่วงเกิด 

 การวเิคราะห์ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยหีมวดช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์                         
โดยการหาความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว 1529 

 ชวนพงศ์ สุขพัฒนนิกูล  และ ภูมิฐาน รังคกูลนุวฒัน์ 

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งค่า SWAP กบัส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียภายใตท้ฤษฎีดอกเบ้ียเสมอภาค 1540 
 เปรมวดี เตชะพงศ์ประเสริฐ  นงนภัส แก้วพลอย  และธนโชติ บญุวรโชติ 

 การศึกษาการพยากรณ์ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชแ้บบจาํลองโครงข่าย                  
ประสาทเทียม 1549 

 ไพโรจน์ สาราณียานนท์  สมพร ป่ันโภชา 

 เปรียบเทียบการทาํกาํไรจากการซ้ือขายหุน้ทางเทคนิคกบัการซ้ือและถือในระยะยาว 1560 
 สุพรรณี สุยะ1 สมพร ป่ันโภชา 

 การหาราคาของ SET50 INDEX OPTIONS  ดว้ยวธีิแบลค็โชลส์วธีิมอนติคาร์โลและวธีิบูตแสทรพ                  
และเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของ SET50 INDEX OPTIONS 1572 

 เอกพล เจริญประเสริฐกุล 

 การศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนโรงเรียนหนองพอกวทิยาลยั เก่ียวกบัการใชส่ื้อเทคโนโลย-ี               
สารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ 1582 

 อรุณศรี  โทรเลข 

 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ วชิาคณิตศาสตร์ 1589 
 กัลญา  ปีเจริญ 

 การใชโ้ปรแกรม Geogebra ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ 4MAT เพ่ือพฒันา              
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการทดสอบสมมติฐาน 1595 

 ดาวเรือง  บุตรทรัพย์  มานะชัย โต๊ะชูด ี

 

บทความวจัิย กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ     1605 
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บทคัดย่อ 
สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสาํคญัในการจดัซ้ือจดัหาท่ีมีผลต่อกระบวนการ

จดัการดา้นโลจิสติกส์  และ (2) เพ่ือวิเคราะห์หาลาํดบัปัจจยัสําคญัในการจดัซ้ือจดัหาท่ีเหมาะสม ดว้ยเคร่ืองมือการ
วิเคราะห์กระบวนการลาํดับชั้ นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process: AHP) ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมี
ความสําคญัในการจดัซ้ือจดัหาท่ีเหมาะสมมีทั้งหมด 9 ปัจจยั ไดแ้ก่ อตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งในการเปรียบเทียบ
โดยรวม (Overall Inconsistency Ratio) เท่ากบั 0.07 และนํ้ าหนักความสําคญัของปัจจัยจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี        
(1) นํ้ าหนกัความสาํคญัมากท่ีสุดคือ คุณภาพตามความตอ้งการ (Right Quality) มีนํ้ าหนกัความสําคญัเท่ากบั 17.60% 
(2) สินคา้ให้ไดป้ริมาณ (Right Quantity) มีนํ้ าหนักความสําคญัเท่ากบั 12.20% (3) คุณลกัษณะดา้นผลิตภณัฑ์และ
ส่ิงแวดลอ้ม (Product & Environment Characteristics) มีนํ้ าหนักความสําคญั 11.80% (4) ซ้ือสินคา้จากแหล่งขายท่ี
เช่ือถือได ้(Right Source) มีนํ้ าหนักความสําคญัเท่ากบั11.40% (5) ส่งสินคา้ให้ไดใ้นเวลาท่ีตอ้งการ (Right Time) มี
นํ้ าหนกัความสาํคญัเท่ากบั 10.80% (6) คุณภาพการบริการเป็นท่ีน่าเช่ือถือ (Right Service) นํ้าหนกัความสาํคญัเท่ากบั 
9.80% (7) ส่งสินคา้ไดต้ามสถานท่ีท่ีตอ้งการ (Right Place) มีนํ้ าหนกัความสําคญัเท่ากบั 9.30% (8) คุณลกัษณะดา้น
แหล่งวตัถุดิบ (Supply Market Characteristics) มีนํ้าหนกัความสาํคญัเท่ากบั 9.20% และ (9) ส่งการซ้ือสินคา้ท่ีไดร้าคา
ยติุธรรมเหมาะสม (Right Price) มีนํ้ าหนกัความสําคญัเท่ากบั 7.90% และเกณฑ์การประเมิน/ตวัช้ีวดัดา้นการจดัการ 
โลจิสติกส์ มีอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งในการเปรียบเทียบโดยรวม (Overall Inconsistency Ratio) เท่ากบั 0.06 โดย
มีตวัช้ีวดัของเปอร์เซ็นตจ์ดัซ้ือจดัจา้งท่ีสมบูรณ์ มีคะแนนรวมของเกณฑก์ารประเมิน/ตวัช้ีวดัดา้นการจดัการโลจิสติกส์ 
มากท่ีสุดโดยไดค้ะแนนรวม 0.339 หรือมีค่าเฉล่ียของนํ้ าหนกัความสาํคญัมากท่ีสุด คือ 33.90%  นํ้ าหนกัความสาํคญั
รองลงมาไดแ้ก่ ตวัช้ีวดัของเปอร์เซ็นตค์วามตอ้งการท่ีถูกตอ้ง, เปอร์เซ็นตข์องงานล่าชา้จากการผลิต  เปอร์เซ็นตก์าร
บรรลุตามแผนและเปอร์เซ็นตสิ์นคา้คงคลงัต่อยอดขาย เท่ากบั 21.00%  15.50%  15.20% และ 16.47 % ตามลาํดบั 
คาํสําคญั: ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัในการจดัซ้ือจดัหา  
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ABSTRACT 
The objectives of this research; (1) to study the factors that are critical to procurement processes that affect the 

management of logistics (2) in order to analyze the key factors in the procurement. With process analysis, sequence 
analysis, diplomacy (Analytical hierarchy process: AHP). The overall inconsistency ratio was 0.07%. The results of this 
study factors; that are important in the procurement appropriate of all 9 factors from high to low as follows: (1) the most 
important weight. right quality 17.60% (2) right quantity 12.20% (3) product & environment characteristics 11.80% (4) 
right source 11.40% (5) right time 10.80% (6) right service 9.80% (7) right place 9.30% (8) supply market characteristics) 
9.20% and the right price 7.90%and the overall inconsistency ratio is 0.06 percent and a total score of evaluation 
criteria/indicators management logistics as follows: (1) the most important, significant weight is a measure of procurement 
integrity was 0.339 or 33.90% (2) a measure of the percentage needs was 21% (3) the percentage of delayed production 
was 15.50% (4) the percentage of completion as planned was 15.20% and (5) the percentage of inventory to sales ratio 
was 16.47%. 
Keywords: The important factors of the purchase 
 
1. บทนํา 

ไมย้างพารา เป็นไมท่ี้มีลกัษณะลาํตน้กลม สูงปานกลาง เปลือกสีเทาดาํ มองทางดา้นหน้าตดัจะเห็นท่อนํ้ า
ยาง (Latex Vessel) ต่อกนัเป็นวงตามแนวดา้นสัมผสั (Tangential) เน้ือไมมี้สีขาวอมเหลือง เม่ือสดและจะมีสีขาวจาง 
เม่ือแห้งเน้ือจะหยาบ (ปานกลาง) เส้ียนตรง วงรอบปีไม่เห็นชดั ไม่มีแกน ส่วนเรย ์(Ray) มีขนาดเลก็มากและมีสีอ่อน
กวา่เน้ือไม ้และพอร์ (Pore) เป็นแบบ Radial Multiple ซ่ึงการเรียงตวัจะตดักนัระหวา่งเรยก์บัเมตาทราเคียพาเรงคิมา 
(Metatracheal parenchyma) ทาํให้มองดูเน้ือไม้คลา้ยตาข่าย มีความหนาแน่นพ้ืนฐาน (Basic Density) 0.56 – 0.65 
กรัม/ลบ.ซม. สาํหรับท่ีความช้ืน 15% มีความหนาแน่นประมาณ 0.67-0.74 กรัม/ลบ.ซม. โดยมีค่าใกลเ้คียงกบัไม ้Soft 
Maple ทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กบัพนัธ์ุของยางพารานั้นๆ สําหรับขนาดของเส้นใยไมย้างพาราประมาณ 1.26 มม.โดยมีความ
กวา้งประมาณ 0.021 ม.ม. คุณสมบติัทางเคมีของไมย้างพาราสด เม่ือคิดเป็นร้อยละของนํ้าหนกัอบแห้ง ประกอบดว้ย 
สารแทรก (Extractives) 13.28% (สาํหรับสารแทรกแบ่งเป็นสารท่ีสามารถละลายในนํ้ารวม 10.36% และละลายไดใ้น
สารละลายรวม 23.24%) เซลลูโลส (Cellulose) 50.63% (Holocellulose) 78.72%, (Alpha Cellulose) 49.41% เพนโต
ซาน (Pentosan) 17.17% ลิกนิน (Lignin) 18.06% และเถา้ (Ash) 0.86% (บริษทั บูรณาพากรุ๊ป จาํกดั, 2556) 

อยา่งไรก็ตาม ไมย้างพาราเร่ิมมีแนวโนม้ขาดตลาด หลงัจากเกษตรกรยืดอายกุารกรีดออกไปอีก หลงัจากท่ี
ราคายางแผ่นไดป้รับตวัข้ึนมาแตะระดบั 80-120 บาทต่อกิโลกรัม โดยขอ้มูลของกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง 
ระบุวา่ในแต่ละปีจะมีไมย้างท่ีมีอาย ุ25 ปี ถูกโค่นในสวนสงเคราะห์ หรือคิดเป็นประมาณปีละ 2 แสนไร่ แต่ความเป็น
จริงจะมีการโค่นไมย้างท่ีหมดอายแุลว้เพียง 1 แสนไร่ต่อปี ดงันั้น การชะลอการโค่นออกไปจะทาํให้ไมย้างในตลาด
หายากมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อตน้ทุนของ VNG ท่ีใชไ้มย้างพาราคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 35-40% ของตน้ทุนรวม และ
แนวโนม้การซ้ือไมป้าร์ติเกิลและเอม็ดีเอฟบอร์ดท่ียงัขยายตวัดี ประกอบกบักาํลงัการผลิตใหม่ของไมป้าร์ติเกิลบอร์ด 
จาํนวน 2.4 แสนตนัต่อปี ท่ีจะเร่ิมเขา้มาในไตรมาสท่ี 3/2555 จะสามารถชดเชยตน้ทุนท่ีอาจปรับข้ึนและหนุนใหก้าํไร
บริษทัปี 2555 ขยายตวั 10.3% (บล.เคจีไอ (ประเทศไทย), 2555)  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความตอ้งการไม ้
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ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมประเภท ไมแ้ปรรูป-ไมท่้อน เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
และก่อสร้าง ทาํให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในช่วง 10 เดือนท่ีผ่านมา นบัตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน
ตุลาคม ปี พ.ศ. 2559 มีอตัราการเติบโต 13.8% หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 102,988 ลา้นบาท ซ่ึงปัจจยัส่วนหน่ึงมาจาก
สินคา้ของประเทศไทยไดรั้บการยอมรับจากต่างประเทศมากข้ึน ขณะเดียวกนัเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจและการเมือง
ท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการส่งออก ซ่ึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ยงัคงเป็นตลาดท่ีสําคญัและมีศกัยภาพ โดยมี
สัดส่วนอยูท่ี่ 20% ของตลาดโดยรวม โดยเฉพาะตลาดเวียดนาม ทั้งน้ี ในปี พ.ศ. 2560 คาดวา่มูลค่าการส่งออกสินคา้
เฟอร์นิเจอร์ของประเทศไทยจะเพ่ิมข้ึนเป็น 1,500 ลา้นบาท จากมูลค่าการส่งออก 1,000 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2559 น้ี 
ขณะท่ีตลาดในประเทศนั้นมองวา่ภาพรวมของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์จะมีอตัราการเติบโตประมาณ 10% เป็นผล
จากการขยายตวัของโครงการดา้นการคมนาคมต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการเปิดโครงการอสังหาริมทรัพยใ์หม่มากข้ึน(กีรติ 
เสริมประภาศิลป์, 2559)  

ดงันั้น ความตอ้งการไมย้างพาราแปรรูปเป็นสินคา้มีโนม้เพ่ิมข้ึน ผูว้ิจยัเลง็เห็นวา่ ความตอ้งการไม ้2.49 ลา้น
ลูกบาศกเ์มตร เป็น 3.42 ลา้นลูกบาศก์เมตร จะเป็นขอ้มูลท่ีน่าสนใจตราบใดท่ีประชากรบนโลกยงัเกิดการขยายอยา่ง
ต่อเน่ือง ส่งผลกระทบต่อท่ีอยูอ่าศยัจาํเป็นท่ีจะตอ้งขยายตวัมากข้ึน  และไมเ้ป็นหน่ึงในทรัพยากรท่ีมีความสาํคญัมาก
ต่อการสร้างท่ีอยูอ่าศยั หรือเคร่ืองใชจ้าํพวกเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ  ถึงแมว้า่ในปัจจุบนัมีวสัดุชนิดอ่ืน ๆ ท่ีมาทดแทนได ้
แต่วสัดุประเภทไมก้ย็งัไดรั้บความสนใจและเป็นท่ีนิยมอยา่งมาก เน่ืองจากมีความคงทน และมีลวดลายท่ีสวยงามตาม
ธรรมชาติ เพ่ือให้ธุรกิจสามารถแข่งขนัในตลาดไมแ้ปรรูปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการพฒันาในดา้น
ผลิตภณัฑ ์ ราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการขาย 

จากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัไมแ้ปรรูป AAA เป็นโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษา ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2548 
เป็นบริษัทท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกับผลิตและจาํหน่ายไม้แปรรูป ไม้โครง ไม้ประตู และไม้พ้ืนบันได โดยมีผูแ้ทน
จาํหน่ายเขตกรุงเทพมหานคร คือตลาดคา้ไม้ซอยไสวสุวรรณรวมถึงผูแ้ทนจาํหน่ายต่างจงัหวดัรวม 170 แห่งทั่ว
ประเทศ และบริษทัยงัมีลูกคา้กลุ่มเป้าหมายหลกั คือผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการหมู่บา้นจดัสรรและ
คอนโดมิเนียม ทั้งน้ีตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา ทางบริษทัมีการเติบโตดา้นรายไดอ้ย่างต่อเน่ือง ทาํให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคข์องบริษทั ทางบริษทัไดมี้การพฒันาประสิทธิภาพมากข้ึน ตั้งแต่การก่อสร้างและขยายพื้นท่ีโรงงาน การ
ดาํเนินการจดัซ้ือเคร่ืองจกัรเพ่ิม รับสมคัรพนกังานเพิ่มในตาํแหน่งท่ีเก่ียวขอ้ง และสั่งซ้ือรถขนส่งเพ่ิม อาทิ 6 ลอ้ 10 
ลอ้ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและพฒันาความสามารถในการขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ
สูงสุดในการบริการ 

ดงันั้น จากการวิจยั “ปัจจยัสําคญัในการจดัซ้ือจดัหาท่ีเหมาะสมกรณีศึกษา บริษทัไมแ้ปรรูป AAA” จึงเป็น
ส่วนสาํคญัอยา่งยิง่ในการทาํให้บรรลุวตัถุประสงคใ์นการใชท้รัพยากรหรือวตัถุดิบท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือ
ทาํใหต้น้ทุนทางดา้นโลจิสติกส์ลดลง และเพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของทุกฝ่ายในโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษา มีเอกภาพและ
มีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั ตลอดจนจดัลาํดบัของความสําคญัขององค์ประกอบของปัจจยัท่ีมีความสําคญัในการจดัซ้ือ
จดัหา การตดัสินใจในการส่งเสริมและพฒันาดา้นโลจิสติกส์ของโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษา ให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งมีการประสานสอดคลอ้งกนัของทุกฝ่ายในบริษทั การจดัการเชิงกลยุทธ์มา
ดาํเนินการจดัลาํดบัความสําคญัในการจดัการพฒันาดา้นโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพเห็นเป็นรูปธรรมในอนาคต
ต่อไป  จึงจาํเป็นตอ้งอาศยักระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process: AHP) ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
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เคร่ืองมือเพ่ือช่วยวิเคราะห์การตดัสินใจแบบพหุเกณฑ์ (Multiple-Criteria Decision-Making) และการใชโ้ปรแกรม 
Expert Choice ช่วยในการสังเคราะห์แง่มุมอนัหลากหลายของปัญหาท่ีซับซ้อนไปสู่ผลลพัธ์ท่ีเป็นหน่ึงเดียวทาํให้ผู ้
ตดัสินใจท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเกณฑก์ารตดัสินใจทั้งแบบรูปธรรม (Objective) และนามธรรม (Subjective) สามารถสร้าง
ทางเลือกเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการตดัสินใจ  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสาํคญัในการจดัซ้ือจดัหาท่ีมีผลต่อกระบวนการจดัการดา้นโลจิสติกส์ 
2. เพ่ือวิเคราะห์หาลําดับปัจจัยสําคัญในการจัดซ้ือจัดหาท่ี เหมาะสม  ด้วยเคร่ืองมือการวิเคราะห์

กระบวนการลําดับชั้ น เชิงวิ เคราะห์   (Analytical Hierarchy Process: AHP) เพ่ื อให้บรรลุตามเป้ าหมายและ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวข้องโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษา 
 

3. กรอบแนวคดิในการศึกษา 

ตวัแปรอิสระ (Independent)     ตวัแปรตาม (Dependent) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสาํคญัในการจดัซ้ือจดัหาท่ีเหมาะสม 

ท่ีมา :จากการวิเคราะห์ของผูว้ิจยั, 2559 
 

4. คาํถามที่ใช้ในการศึกษา 
1. มีปัจจยัใดบา้งท่ีเป็นองคป์ระกอบของปัจจยัท่ีมีความสาํคญัในการจดัซ้ือจดัหาท่ีเหมาะสม 
2. คุณภาพตามความตอ้งการ (Right Quality) เป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัในลาํดบัแรกในการจดัซ้ือจดัหาท่ี

เหมาะสม 
 
 
 

 

ส่งสินคา้ใหไ้ดใ้นเวลาท่ีตอ้งการ 

คุณภาพตามความตอ้งการ 

ปัจจัยสําคญัของ
กระบวนการจัดการด้าน 

โลจิสตกิส์ 

การวเิคราะห์ 
- Expert Choice 

ส่งการซ้ือสินคา้ท่ีไดร้าคายติุธรรม

ซ้ือสินคา้จากแหล่งขายท่ีเช่ือถือได ้

ส่งสินคา้ไดต้ามสถานท่ีท่ีตอ้งการ 

คุณภาพการบริการเป็นท่ีน่าเช่ือถือ 

คุณลกัษณะดา้นผลิตภณัฑแ์ละ

สินคา้ใหไ้ดป้ริมาณ 

คุณลกัษณะดา้นแหล่งวตัถุดิบ 
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5. วธีิดาํเนินการวจิัย 
5.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

งานวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะปัจจยัท่ีมีความสําคญัในการจดัซ้ือจดัหาท่ีเหมาะสมของโรงงานท่ีเป็น

กรณีศึกษา โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จากผูบ้ริหารหรือหัวหน้างานท่ีมีความรู้และความเขา้ใจใน

โรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษา จาํนวน 6 ราย และเกบ็ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งในระหวา่งเดือนมีนาคม– ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

5.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

1) ศึกษาค้นคว้าเอกสารและผลงานวิจัยท่ี เก่ียวข้อง เพ่ือนํามาเป็นกรอบและแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม 

2) กาํหนดขอบข่ายในการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ ตามตัวแปรท่ีใช้ใน

การศึกษาวจิยั 

3) สร้างขอ้คาํถามฉบบัร่าง เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความสาํคญัในการจดัซ้ือจดัหาท่ีเหมาะสม 

4) นาํแบบสอบถามท่ีผ่านตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา มาหาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม เพ่ือ

มั่นใจว่าแบบสอบถามมีความเหมาะสมและเช่ือถือได้ใช้วิธี ค่า IOC (Index of item objective congruence) เพ่ือ

ทดสอบความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม 

5) นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบความเช่ือถือได ้นาํไปจดัพิมพเ์พ่ือนาํไปเกบ็ขอ้มูลต่อไป 

5.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1) ขอ้มูลปฐมภูมิ จะดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559

ดงัน้ี  

1.1) การเกบ็ขอ้มูลเบ้ืองตน้เพ่ือใหท้ราบโครงสร้างและขอบเขตของการนาํระบบมาบริหารจดัการใน
โรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษา เพ่ือให้สามารถทราบถึงปัจจยัท่ีมีความสาํคญัในการจดัซ้ือจดัหาท่ีเหมาะสมและการกาํหนด
ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ เพ่ือใหส้ามารถออกแบบสอบถามไดต้รงตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

1.2) การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรง 
ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารหรือหวัหนา้งานท่ีมีความรู้และความเขา้ใจในโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษา จาํนวน 6 ท่าน 

1.3) การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกบัผูบ้ริหารหรือหวัหนา้งานท่ีมีความรู้
และความเขา้ใจในโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษา 

1.4) วิเคราะห์การจดัลาํดบัความสาํคญัขององคป์ระกอบของปัจจยัท่ีมีความสาํคญัในการจดัซ้ือจดัหา
ท่ีเหมาะสม โดยใช้เคร่ืองมือกระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process: AHP) “โปรแกรม
สาํเร็จรูป EXPERTCHOICE” ทดสอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเกบ็แบบสอบถาม 

1.5) สรุปผลการศึกษาวจิยัและขอ้เสนอแนะ 
1.6) จดัทาํรูปเล่มสารนิพนธ์ 

2) ขอ้มูลทุติยภูมิเป็นการรวบรวมขอ้มูลจากสถิติยอ้นหลงั 5 ปี ดงัน้ี 

2.1) ขอ้มูลการนาํเขา้และส่งออกผลิตภณัฑไ์มแ้ปรรูป ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2559 
2.2) ขอ้มูลสมาคมธุรกิจไมย้างพารา ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2559 
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5.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัดาํเนินการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารหรือหัวหนา้งานท่ีมีความรู้และความ

เขา้ใจในโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษา ในส่วนของปัจจยัท่ีมีความสาํคญัในการจดัซ้ือจดัหาท่ีเหมาะสม 

2) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามมาจดัตรวจสอบ ลงรหัส และวิเคราะห์ขอ้มูล โดย

ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป EXPERTCHOICE ทดสอบ เพ่ือการวิเคราะห์หาปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือจัดลาํดบัความสําคญัท่ีมี

นยัสาํคญั ตามปัจจยัช้ีวดัลกัษณะของปัจจยัท่ีมีความสาํคญัในการจดัซ้ือจดัหาท่ีเหมาะสมและนาํผลท่ีไดม้าสังเคราะห์

เป็นขอ้เสนอแนะในลาํดบัต่อไป 
 

6. ผลการวจิัย 
6.1 การออกแบบสอบถาม 

ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง เก่ียวกบัปัจจยัสาํคญัในการจดัซ้ือจดัหา

ท่ีเหมาะสมจํานวน  9 ปัจจัย ทั้ งน้ีเพ่ือให้แบบสอบถามมีความเท่ียงตรงและสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ

วตัถุประสงคห์รือเน้ือหา ผูว้ิจยัไดท้าํการหาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถาม

กบัวตัถุประสงค์ หรือเน้ือหา หรือท่ีเรียกว่า ค่า IOC (Index of item objective congruence) ซ่ึงการหาค่า IOC จะเป็น

การหาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม จากผูเ้ช่ียวชาญโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจยัจาํนวน 

3ท่าน สรุปผลการหาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (IOC) มีค่า 0.90 ซ่ึงมีค่า IOC อยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.50-1.00 

ดงันั้นค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้

6.2 การจัดทาํเกณฑ์ประเมนินํา้หนักความสําคัญของปัจจัยต่าง ๆ โดยใช้ซอฟต์แวร์ EXPERTCHOICE 
1) ผลการวิเคราะห์นํ้าหนกัความสาํคญัของเกณฑ ์/ ตวัช้ีวดัโดยใชซ้อฟตแ์วร์ EXPERTCHOICE จากผูต้อบ

แบบสอบถามจาํนวน 6 คน สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 1  อตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งในการเปรียบเทียบโดยรวม 
(Overall Inconsistency Ratio) เท่ากบั 0.07 ซ่ึงแสดงผลสรุปนํ้าหนกัความสาํคญัของเกณฑก์ารประเมิน ดงัรูปท่ี 2 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 1 แสดงผลสรุปนํ้าหนกัความสาํคญัของเกณฑก์ารประเมิน / ตวัช้ีวดั 

เกณฑก์ารประเมิน / ตวัช้ีวดัดา้นปัจจยัสาํคญัในการจดัซ้ือจดัหาท่ีเหมาะสม ค่าเฉล่ียของนํ้าหนกัความสาํคญั 

% คุณภาพตามความตอ้งการ (Right Quality) 0.176 (1) 
% ส่งสินคา้ใหไ้ดใ้นเวลาท่ีตอ้งการ (Right Time)  0.108 (5) 
% ส่งการซ้ือสินคา้ท่ีไดร้าคายติุธรรมเหมาะสม (Right Price) 0.079 (9) 
% ส่งสินคา้ไดต้ามสถานท่ีท่ีตอ้งการ (Right Place) 0.093 (7) 
% ซ้ือสินคา้จากแหล่งขายท่ีเช่ือถือได ้(Right Source) 0.114 (4) 
% คุณภาพการบริการเป็นท่ีน่าเช่ือถือ (Right Service) 0.098 (6) 
% คุณลกัษณะดา้นผลิตภณัฑแ์ละส่ิงแวดลอ้ม (Product & Environment characteristics) 0.118 (3) 
% คุณลกัษณะดา้นแหล่งวตัถุดิบ (Supply market characteristics) 0.092 (8) 
% สินคา้ใหไ้ดป้ริมาณ (Right  Quantity) 0.122 (2) 
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รูปท่ี 2 แสดงผลสรุปนํ้าหนกัความสาํคญัของเกณฑก์ารประเมิน 
 

เกณฑ์การประเมิน / ตวัช้ีวดัดา้นการจดัการโลจิสติกส์มีอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งในการเปรียบเทียบ
โดยรวม (Overall Inconsistency Ratio) เท่ากบั 0.06 โดยมีตวัช้ีวดัของเปอร์เซ็นตจ์ดัซ้ือจดัจา้งท่ีสมบูรณ์ มีคะแนนรวม
ของเกณฑ์การประเมิน / ตวัช้ีวดัดา้นการจดัการโลจิสติกส์มากท่ีสุด โดยไดค้ะแนนรวม 0.339 หรือมีค่าเฉล่ียของ
นํ้าหนกัความสาํคญัมากท่ีสุด คือ 33.90%, นํ้ าหนกัความสาํคญัรองลงมาไดแ้ก่ ตวัช้ีวดัของเปอร์เซ็นตค์วามตอ้งการท่ี
ถูกตอ้ง เปอร์เซ็นตข์องงานล่าชา้จากการผลิต เปอร์เซ็นตก์ารบรรลุตามแผนและเปอร์เซ็นตสิ์นคา้คงคลงัต่อยอดขาย 
เท่ากบั 21.00%, 15.5%, 15.20% และ 16.468% ตามลาํดบั  

นอกจากน้ี การศึกษาคร้ังน้ีมีการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) เพ่ือศึกษาวา่เม่ือเปล่ียนค่านํ้ าหนกั
ความสาํคญัในแต่ละปัจจยัหลกั การตดัสินใจทางเลือกจะเปล่ียนไปจากผลท่ีไดข้องการศึกษาอยา่งไร  แสดงดงัรูปท่ี 3 

 

 
รูปท่ี 3 แสดงการวเิคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของขอ้มูลท่ีมีการประเมิน 
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7. สรุปผลการวจิัยและอภิปรายผล 
จากการศึกษาจากผลการวิเคราะห์นํ้ าหนกัความสําคญัของเกณฑ์ / ตวัช้ีวดัโดยใชซ้อฟตแ์วร์ Expert Choice 

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 6 คน ให้นํ้ าหนกัความสาํคญัของเกณฑ ์/ ตวัช้ีวดัปัจจยัสาํคญัในการจดัซ้ือจดัหาท่ี
เหมาะสม โดยมีอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งในการเปรียบเทียบโดยรวม (Overall Inconsistency Ratio) เท่ากบั 0.07 
และมีลาํดบัของปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. นํ้ าหนักความสําคญัมากท่ีสุดคือ คุณภาพตามความตอ้งการ (Right Quality) โดยมีนํ้ าหนักความสําคญั

เท่ากบั 17.60% ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางในการแกไ้ขปัญหาของทางโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษามาก เน่ืองจากผูบ้ริหาร

หรือหัวหน้างานท่ีมีความรู้และความเขา้ใจในโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษาให้ความสําคญัในเร่ืองคุณภาพตามความ

ตอ้งการมากกวา่คุณลกัษณะดา้นอ่ืนๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากการไดคุ้ณภาพไมต้รงตามความตอ้งการจะสามารถลดเวลาในทุก

ขั้นตอนของการผลิตแลว้ พนกังานทาํงานไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัสามารถเพ่ิมผลกาํไรไดม้ากข้ึน 

รวมถึงส่ิงสาํคญัอีกประการหน่ึงคือ ลดการสูญเสียไมดิ้บท่ีไม่สวยและไม่ตรงตามคุณภาพในการใชแ้ปรรูปออกมาเป็น

สินคา้ไดอี้กดว้ย 

2. นํ้ าหนักความสําคัญรองลงมาอันดับท่ี  1 คือสินค้าให้ได้ปริมาณ  (Right Quantity) โดยมีนํ้ าหนัก

ความสาํคญัเท่ากบั 12.20% ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางในการแกไ้ขปัญหาของทางโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษา เพราะวา่ใน

ขั้นตอนของการสั่งซ้ือวตัถุดิบประเภทไมดิ้บเพ่ือนาํมาแปรรูปเป็นสินคา้ การไดป้ริมาณไมต้รงกบัความตอ้งการกเ็ป็น

ส่ิงท่ีสําคญัอีกประการหน่ึง แต่ก็ไม่เทียบเท่ากบัการสั่งซ้ือแลว้ไดต้รงตามคุณภาพท่ีตอ้งการ เพราะวตัถุดิบประเภทน้ี

เป็นสินคา้จากธรรมชาติ ฉะนั้นการตอ้งการให้ตรงกบัความตอ้งการทั้งหมดคงเป็นเร่ืองยาก อีกทั้งยงัมีฤดูกาลของมนั

เองในการนาํไมอ้อกจากพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งสะดวก หรือฤดูกาลท่ีไม่สามารถหรือนาํไมอ้อกจากพ้ืนท่ีไดย้ากมาก เช่น ฤดูฝน 

เพราะถนนหนทางจะเป็นดินเป็นโคลนเกือบทั้งหมด  

3. นํ้ าหนักความสําคญัรองลงมาอนัดับท่ี 2 คือ คุณลกัษณะด้านผลิตภณัฑ์และส่ิงแวดลอ้ม (Product & 

Environment Characteristics) มีนํ้ าหนกัความสาํคญั11.80% ซ่ึงสอดคลอ้งตามท่ีคาดหวงัไว ้นัน่คือคุณลกัษณะของไม้

ดิบ ประเภท ไมย้างพารา จะตอ้งเน้ือเนียนสวย สีโทนขาว ไม่ใช่สีอมนํ้ าตาล  ซ่ึงหากเป็นเช่นนั้นในกระบวนการผลิต

จะตอ้งตดัท้ิงไปเป็นไมถ้่านไมฟื้น เพราะหากนาํไปใชง้านจะไม่มีค่าหรือราคา  เพราะตลาดไม่ตอ้งการ  

4. นํ้ าหนักความสําคญัรองลงมาอนัดบัท่ี 3 คือซ้ือสินคา้จากแหล่งขายท่ีเช่ือถือได ้(Right Source) โดยมี

นํ้ าหนกัความสาํคญัเท่ากบั 11.40% ซ่ึงสอดคลอ้ง เพราะวา่ ในธุรกิจประเภทไมแ้ปรรูป เป็นการซ้ือขายนั้นใชเ้ม็ดเงิน

จาํนวนมาก และโดยส่วนใหญ่จาํเป็นตอ้งเงินสด หรือไดเ้ครดิตท่ีไม่นานนกั เม่ือเทียบกบัอีกหลายธุรกิจ ฉะนั้นในเร่ือง

ของการซ้ือสินคา้จากแหล่งขายท่ีเช่ือถือได ้จึงมีความสาํคญัอยูไ่ม่นอ้ย  

5. นํ้าหนกัความสาํคญัรองลงมาอนัดบัท่ี 4 คือส่งสินคา้ใหไ้ดใ้นเวลาท่ีตอ้งการ (Right Time) โดยมีนํ้าหนกั

ความสาํคญัเท่ากบั 10.80% ซ่ึงสอดคลอ้ง เพราะวา่ ในปกติของธุรกิจไมแ้ปรูปจะมีการสาํรองวตัถุดิบสาํหรับใชใ้นการ

ผลิตเฉล่ียประมาณ 45-60 วนั ทั้งน้ีเพ่ือให้การผลิตเป็นไปอยา่งล่ืนไหลและมีประสิทธิภาพ เพราะวตัถุดิบมีราคาท่ีไม่

คงท่ี อีกทั้ งยงัมีช่วงของฤดูกาลท่ีนําไม้ออกมาจากแหล่งวตัถุดิบยาก เช่นฤดูฝนตามท่ีเกร่ินในข้อท่ี 2) ซ่ึงทาง

ผูป้ระกอบการและซพัพลายเออร์เขา้ใจตรงกนัถึงอุปสรรคน้ี แต่อาจทาํใหเ้สียโอกาสในการขายของธุรกิจเอง 
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6. นํ้าหนกัความสาํคญัรองลงมาอนัดบัท่ี 5 คือคุณภาพการบริการเป็นท่ีน่าเช่ือถือ (Right Service) มีนํ้ าหนกั

ความสาํคญัเท่ากบั 9.80% ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวทางในการแกไ้ขปัญหาของทางโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษา เพราะวา่ 

ธุรกิจไมแ้ปรูปนั้น ในเร่ืองของคุณภาพการบริการเป็นท่ีน่าเช่ือถือ มีความสําคญัน้อยมากเกือบจะเป็นลาํดบัสุดทา้ย 

เพราะขั้นตอนน้ีเป็นการซ้ือขายวตัถุดิบ ท่ีส่วนใหญ่จะใหค้วามสาํคญัเร่ืองของราคา  คุณภาพ และปริมาณของไมดิ้บท่ี

จะนาํมาใชใ้นการผลิตสินคา้ใหเ้พียงพอกบัการตลาด  

7. นํ้ าหนักความสําคญัรองลงมาอนัดบัท่ี 6 คือส่งสินคา้ไดต้ามสถานท่ีท่ีตอ้งการ (Right Place) มีนํ้ าหนัก

ความสาํคญัเท่ากบั 9.30% ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางในการแกไ้ขปัญหาของทางโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษา เพราะวา่ การ

ส่งสินคา้ไดต้ามสถานท่ีท่ีตอ้งการ มีความสําคญัลาํดบัทา้ยๆของการจดัหาไมดิ้บ เพราะส่วนใหญ่ผูข้ายไมดิ้บ และผู ้

ขนส่งจะเป็นคนละรายกนั เช่นผูข้ายวตัถุดิบคือชาวบา้น หรือเจา้ของสวนไมย้างพารา แต่ผูจ้ดัส่งคือโรงเล่ือยเป็นตน้ 

ซ่ึงหากในธุรกิจนั้นมีโรงเล่ือยเป็นของตนเองดว้ย ในเร่ืองการส่งสินคา้ไดต้ามสถานท่ีท่ีตอ้งการสําคญัน้อยมากๆ 

เพียงแต่หากมีการทาํใหเ้ป็น ONE STOP ไดจ้ะช่วยลดระยะเวลาการประสานงานและการจดัส่งมาท่ีบริษทัเท่านั้น   จึง

อาจจะเหมาะกบับริษทัระดบัเลก็ๆ ท่ีไม่ไดมี้พ้ืนท่ีในการสาํรองวตัถุดิบจาํนวนมาก 

8. นํ้ าหนักความสําคัญรองลงมาอันดับ ท่ี  7 คือ  คุณลักษณะด้านแหล่งวัต ถุ ดิบ  (Supply Market 

Characteristics) มีนํ้ าหนกัความสาํคญัเท่ากบั 9.20% ซ่ึงสอดคลอ้ง เพราะวา่หากเป็นธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ ในเร่ืองของ

คุณลกัษณะดา้นแหล่งวตัถุดิบ อาจมีส่วนสาํคญัลาํดบัตน้ๆในการเพ่ิมคุณค่าของผลิตภณัฑ ์แต่สาํหรับธุรกิจไมแ้ปรรูป 

การจะไดไ้มย้างพาราจากภาคใตห้รือจากประเทศลาวหรือพม่าไม่ไดมี้ผลอะไรมากนกั  

9. นํ้ าหนักความสําคัญลาํดับสุดท้าย คือ ส่งการซ้ือสินค้าท่ีได้ราคายุติธรรมเหมาะสม (Right Price) มี

นํ้ าหนกัความสําคญัเท่ากบั 7.90% ซ่ึงสอดคลอ้ง เพราะวา่ราคาท่ียุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีสอดคลอ้งกบัคุณภาพของ

สินคา้ ไม่ใช่ไดว้ตัถุดิบประเภทไมดิ้บท่ีมีราคาตํ่า แต่กลบัไม่มีคุณภาพทาํให้ทุกอย่างเกิดความสูญเปล่า ไมดิ้บไม่

สามารถใชง้านไดเ้ตม็เมด็เตม็หน่วย  ตอ้งกลายเป็นเศษไมฟื้นราคาถูก และพนกังานไม่สามารถทาํงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ แต่ถา้ไดไ้มดิ้บท่ีมีราคาสูง ถึงแมว้่าจะมีคุณภาพมาก แต่ทาํให้เสียเปรียบคู่แข่งในดา้นของราคา 

เพราะตลาดไมเ้ป็นธุรกิจท่ีวดักนัดว้ยราคาและพนัธมิตรในการซ้ือขายเป็นหลกั โดยมีคุณภาพท่ีเหมาะสมก็เพียงพอ

แลว้  

นอกจากน้ี พบว่า เกณฑ์การประเมิน/ ตวัช้ีวดัดา้นการจดัการโลจิสติกส์มีอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งใน
การเปรียบเทียบโดยรวม (Overall Inconsistency Ratio) เท่ากับ 0.06 โดยมีตัวช้ีวดัของเปอร์เซ็นต์จัดซ้ือจัดจ้างท่ี
สมบูรณ์ มีคะแนนรวมของเกณฑก์ารประเมิน / ตวัช้ีวดัดา้นการจดัการโลจิสติกส์มากท่ีสุดโดยไดค้ะแนนรวม 0.339 
หรือมีค่าเฉล่ียของนํ้ าหนักความสําคัญมากท่ีสุด คือ 33.90%  นํ้ าหนักความสําคัญรองลงมาได้แก่ ตัวช้ีวดัของ
เปอร์เซ็นตค์วามตอ้งการท่ีถูกตอ้ง,เปอร์เซ็นตข์องงานล่าชา้จากการผลิต เปอร์เซ็นตก์ารบรรลุตามแผน และเปอร์เซ็นต์
สินคา้คงคลงัต่อยอดขาย เท่ากบั 21.00%  15.50%  15.20% และ 16.47% ตามลาํดบั  ซ่ึงจากกรณีศึกษาในการวิจยัน้ี 
เห็นไดว้่า การนําเอาโปรแกรมสําเร็จรูป  EXPERTCHOICE ซ่ึงเป็นหน่ึงในระบบการวิเคราะห์การตดัสินใจแบบ     
พหุเกณฑ์ท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของกระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process: AHP) ท่ีเป็นท่ีนิยม
ในปัจจุบันและเป็นวิธีการท่ีมีความสามารถและเข้าใจง่ายในการทาํการตัดสินใจท่ีใช้ทั้ งข้อมูลท่ีวดัได้และการ
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ตดัสินใจจากผูต้ดัสินใจ นัน่คือ สามารถใชต้วัแปรพหุเกณฑใ์นการตดัสินใจท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเกณฑก์ารตดัสินใจทั้ง
แบบรูปธรรม (Objective) และนามธรรม (Subjective) 

อยา่งไรกต็าม โปรแกรม EXPERTCHOICE ไม่สามารถแทนท่ีการตดัสินใจของมนุษยไ์ด ้แมว้า่จะมีขอ้มูลท่ี
สมบูรณ์แบบก็ตาม และไม่ได้เป็นส่ิงท่ีประกันความถูกตอ้งของคาํตอบท่ีได้ แต่เป็นเพียงระบบสนับสนุนการ
ตดัสินใจ โดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีช่วยสนับสนุนในการตดัสินใจ  ดงันั้น ส่ิงสําคญัท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกปัจจยัสําคญั
ดา้นโลจิสติกส์ (Logistics) และปัจจยัในการจดัซ้ือจดัหาท่ีเหมาะสมของโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษา คือ ผูบ้ริหารของ
สถานประกอบการท่ีมีความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมความเป็นจริงของสถานประกอบการ และมีความ
เช่ียวชาญในการตดัสินใจในปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการดาํเนินกิจการของโรงงาน ท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมแลว้ จะทาํให้
การตดัสินใจเป็นไปอยา่งถูกตอ้งท่ีสุด 

ปัญหาท่ีพบในการวจิยั 
1) จากฐานขอ้มูลท่ีใชใ้นการพิจารณาเปรียบเทียบความสาํคญัของปัจจยัในการจดัซ้ือจดัหาท่ีเหมาะสมและ

องคป์ระกอบการจดัการโลจิสติกส์ของโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษาแต่ละเกณฑ์ อาจทาํให้เสียเวลาในการหาขอ้มูลและ
สร้างฐานขอ้มูลในช่วงแรกเร่ิมในกระบวนการน้ี 

2) หากมีเกณฑก์ารตดัสินใจจาํนวนมาก ตอ้งมีการเปรียบเทียบมากและยากข้ึน ทาํใหผู้ต้ดัสินใจท่ีขาดความ
เขา้ใจหลกัการวิเคราะห์ปัญหา จะทาํให้สับสนในการเปรียบเทียบ ทาํให้ขอ้มูลท่ีไดอ้าจไม่ถูกตอ้งเท่าท่ีควร ถึงแมว้า่
ขอ้มูลท่ีไดมี้อตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งตํ่ากว่า 0.10 แต่ขอ้มูลท่ีมีอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งตํ่ากว่า 0.10 อาจ
ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเสมอไป 

3) ในการเปรียบเทียบทางเลือกแต่ละทางเลือกนั้น หากผูต้ดัสินใจมีขอ้มูลในการเปรียบเทียบอยา่งครบถว้น 
จะส่งผลใหก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลแต่ละองคป์ระกอบมีความแม่นยาํมากยิง่ข้ึน 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
1) รูปแบบปัญหาของกระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ีเป็นเพียงกรณีศึกษา

ของการประเมินปัจจยัในการจดัซ้ือจดัหาท่ีเหมาะสมและองคป์ระกอบการจดัการดา้นโลจิสติกส์ท่ีสาํคญัของโรงงาน

ท่ีเป็นกรณีศึกษาเท่านั้น ซ่ึงการตดัสินใจท่ีจะเลือกองค์ประกอบใดนั้นจะมีความแตกต่างกนั อนัเน่ืองมาจากความ

แตกต่างในลกัษณะเฉพาะของการประกอบกิจการในแต่ละโรงงาน 

2) การตัดสินใจของผูต้ ัดสินใจแต่ละท่านจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์และข้อมูลของแต่ละ

องค์ประกอบท่ีผูต้ดัสินใจมี  ดงันั้น การท่ีจะให้รูปแบบท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานประกอบการนั้น จาํเป็นท่ีผูว้ิจยั

จะตอ้งกาํหนดขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้ดัสินใจ หากผูต้ดัสินใจเป็นผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์

ในเร่ืองท่ีทาํการศึกษาจะส่งผลใหผ้ลลพัธ์ท่ีไดใ้กลเ้คียงกบัสภาพความเป็นจริงของสถานประกอบการนั้นมากท่ีสุด 

3) ในการออกแบบสอบถามท่ีให้ผูต้ดัสินใจตอบ  ควรตอ้งมีการอธิบายถึงวิธีการตอบแบบสอบถาม และ

วิธีของกระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ และแจกแจงปัจจยัต่างๆ ท่ีจะใชเ้ป็นโครงสร้างลาํดบัชั้นให้ชดัเจน  เพ่ือ     

ผูต้ดัสินใจจะไดท้ราบถึงกระบวนการในการประเมินท่ีถูกตอ้งและเป็นแนวทางเดียวกนั 
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4) ในการวิจยัน้ีเนน้ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีสาํคญั หากนาํขอ้มูลเชิงคุณภาพมาประกอบในการตดัสินใจ จะทาํ

ให้การตดัสินใจเลือกองคป์ระกอบการจดัการโลจิสติกส์เชิงบูรณาการของโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษามีประสิทธิภาพ

มากยิง่ข้ึน 

5) จากผลของการวิจัยเห็นว่าปัจจัยบางตัว ผู ้ตัดสินใจให้ความสําคัญน้อยมาก  และผู ้ตัดสินใจให้

ความสาํคญัท่ีไม่แตกต่างในแต่ละองคป์ระกอบ  

ดงันั้น ในการพฒันารูปแบบโครงสร้างลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ของปัญหาทางเลือกปัจจยัองค์ประกอบการ
จดัการโลจิสติกส์เชิงบูรณาการของโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษาท่ีเหมาะสมการส่งเสริมและพฒันาต่อไปในอนาคตควรจะ
มีการพฒันาปัจจยับางตวัท่ีไม่มีความสําคญั หรือมีความสําคญัท่ีไม่แตกต่างในแต่ละองค์ประกอบออกจากรูปแบบ
โครงสร้างลาํดบัชั้น และใหมี้เฉพาะปัจจยัท่ีสาํคญัและมีผลต่อการตดัสินใจ เพ่ือความสมบูรณ์และง่ายต่อการตดัสินใจ 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจดัการคลงัสินคา้ห้องเยน็ให้เกิดประสิทธิภาพและลดปัญหา

สินคา้ท่ีเสียหายและสูญหายภายในคลงัสินคา้ห้องเยน็ กรณีศึกษา บริษทั ปิติเซ็นเตอร์ห้องเยน็ จาํกดั  กลุ่มเป้าหมาย
เป็นพนักงานแผนกคลงัสินคา้ บริษทั ปิติเซ็นเตอร์ห้องเยน็ จาํกดั จาํนวน 100 คน การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัแบ่งออกเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการดาํเนินการวิจยั ไดแ้ก่ (1) สถิติพารามิเตอร์ (2) สถิติพรรณา 
(3) Indepentdent t-Test  (4) การวเิคราะห์ความแปรปรวน F-Test (5) การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในกระบวนการจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา บริษทั ปิติเซ็น
เตอร์หอ้งเยน็  จาํกดั ผลการวเิคราะห์เพื่อคน้หาตวัแปรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้ภายในคลงัของ
บริษทั ปิติเซ็นเตอร์ห้องเยน็ จาํกดั โดยทางผูว้ิจยัไดน้าํค่าการวดัจากตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 5 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ 1) ดา้นระบบ  FIFO 2) ดา้นระบบ Cross Docking 3) ดา้นระบบ WMS 4) ดา้นระบบการจดัเกบ็โดยจดัเรียงตาม
รหัสสินคา้  และ 5) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้ภายในคลงัของบริษทั ปิติเซ็นเตอร์หอ้ง
เยน็ จาํกดั     
คาํสําคญั: ประสิทธิภาพกระบวนการจดัการคลงัสินคา้, FIFO, Cross Docking, WMS, ระบบการจดัเกบ็โดยจดัเรียง

ตามรหสัสินคา้ 
 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to study the management of cold storage for efficiency and to reduce the 

problems of damaged and lost goods in the cold store, a case study of Piti Center Co., Ltd. The research used a 
method of surveing with instruments were as follows: (1 )  Parameter statistics, (2 )  Qualitative statistic, (3 ) 
Independent t-Test, (4) Variance analysis F-Test and (5) Multiple regression analysis. 

The research results found factors affecting efficiency in warehouse management process, case study of 
Pity Center Refrigerant Co., Ltd.  For the analyses to find variables affecting warehouse efficiency, the researcher 
has taken the measurement values of the five independent variables used in the study: 1 ) FIFO 2 ) Cross Docking    
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3) WMS 4) Sorting by product codes and 5) Dependent variables, i.e. an efficiency in warehouse control within the 
company's warehouse. 
Keywords: Warehouse Performance Management, FIFO, Cross Docking, WMS, Storage System, Sorted by 

product codes 
 
1. บทนํา 

ประเทศไทยเป็นประเทศซ่ึงอยูต่ ั้งใกลก้บัเขตศูนยสู์ตรทาํให้มีอากาศร้อนอบอา้วรวมทั้งผลผลิตส่วนใหญ่
ของประเทศลว้นเป็นพืชผลทางการเกษตรกรรมและผลผลิตจากการประมงเป็นหลกั การแข่งขนัจึงรุนแรงข้ึนดงันั้น
คลงัสินคา้หอ้งเยน็หรือหอ้งเยน็เกบ็สินคา้ท่ีใชส้าํหรับการจดัสินคา้ในการรับเขา้และจดัเกบ็จึงเขา้มามีการจดัการระบบ
บริหารคลงัสินคา้ โดยการจดัส่งสินคา้จะทาํให้ผูรั้บเกิดกิจกรรมการขาย การดาํเนินการท่ีเป็นระบบคุม้ค่ากบัการ
ลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ การหยิบสินคา้ การป้องกนัการลดการสูญเสียจากการ
ดาํเนินงานเพ่ือให้ตน้ทุนการดาํเนินงานตํ่าท่ีสุดและการใชป้ระโยชน์เตม็ท่ีจากพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ซ่ึงมีหนา้ท่ีหลกัในการ
เก็บรักษาสินคา้ซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปวตัถุดิบหรือสินคา้สําเร็จรูป เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของฝ่ายผลิต ดงันั้นการ
จดัการสินคา้ประเภทน้ีจะเน้นท่ีการรักษาสภาพสินคา้ และการป้องกนัการสูญหายของสินคา้เป็นสําคญั ระบบการ
ทาํงานคลงัสินคา้ของบริษทั ปิติเซ็นเตอร์ห้องเยน็ จาํกดั  เป็นวิธีการและขั้นตอนในการควบคุมกระบวนการรับฝาก 
จดัเก็บ เบิกจ่ายสินคา้ประเภทเน้ือสัตวเ์พ่ือให้ผูรั้บไดรั้บสินคา้ตามคาํสั่ง  เป้าหมายหลกัในการบริหารดาํเนินธุรกิจใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคลงัสินคา้ คือเพ่ือให้เกิดการดาํเนินการท่ีเป็นระบบคุม้ค่ากบัการลงทุน  การควบคุมคุณภาพของ
การเก็บ การเบิกสินคา้ การป้องกนัและลดการสูญเสียจากการดาํเนินงาน  การใชป้ระโยชน์อยา่งเต็มท่ีจากพ้ืนท่ีคลงั
โดยมีคลงัสินคา้เป็นจุดเช่ือมแรกท่ีสําคญัระหว่างผูผ้ลิต (ลูกคา้) และบริษทั (ผูบ้ริโภค) โดยมีสินคา้คงคลงัแสดงให้
เห็นถึงจาํนวนเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายในการถือครองสินคา้คงคลงัยอ่มมีมูลค่าแปรผนัตามปริมาณ โดยมีระบบท่ีเขา้
มาช่วยในการจดัการคลงัสินคา้เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปหรือเรียกว่าโปรแกรม KeepIt ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการ
ค้นหาช่ือลูกค้า ชนิดสินค้า ตาํแหน่งสินค้า จาํนวนสินค้าและ Location ในการจัดเก็บสินค้า มาเป็นแนวคิดใน
การศึกษาคร้ังน้ี สภาพทัว่ไปของการปฏิบติังานจริงเกิดความไม่แน่นอนข้ึนอยูเ่สมอ  ซ่ึงปัญหาท่ีพบเจอในการทาํงาน
ดา้นคลงัสินคา้  เช่น  การขบัรถโฟลค์ลิฟทภ์ายในคลงัสินคา้โดยประมาทจะทาํให้เกิดการเสียหายต่อสินคา้ของลูกคา้
และทรัพยสิ์น ซ่ึงสาเหตุท่ีพบคือ รีบร้อนในการตกัสินคา้โดยไม่คาํนึงถึงสินคา้ของลูกคา้วา่จะไดรั้บความเสียหายมาก
น้อยแค่ไหน ซ่ึงจะส่งผลกระทบถึงระบบคุณภาพในการจดัเก็บและความไวว้างใจจากลูกคา้จากการจดัเก็บสินคา้
ภายในคลงัและส่งผลกระทบถึง KPI ของคลงัสินคา้ได ้ 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1 เพ่ือลดปัญหาสินคา้ท่ีเสียหายและสูญหายภายในคลงัสินคา้หอ้งเยน็         
2.2 เพ่ือจดัการคลงัสินคา้หอ้งเยน็ใหเ้กิดประสิทธิภาพกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  พนกังานในบริษทั ปิติเซ็นเตอร์หอ้งเยน็ จาํกดั  ในพ้ืนท่ีอาํเภอวงันอ้ย  จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา  จาํนวน 100 คน โดยไดข้อ้มูลมาจากการแผนกบุคคลซ่ึงขอ้มูลล่าสุดเม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
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ไดมี้การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยมีการนาํสูตรของ Yamane (1967) เขา้มาใชใ้นการคาํนวณขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยมีการกาํหนดระดบัของความเช่ือมัน่ท่ี  95%  ความผิดพลาดหรือความคลาดเคล่ือนไม่เกิน  5%เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการแจกแบบสอบถามโดยจะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาจากของกลุ่มตวัอยา่งโดยทาํการ
แบ่งหวัขอ้ของแบบสอบถามเป็นทั้งหมด 4 ส่วน 
 3.1 ส่วนท่ี  1  ประชากรศาสตร์ 
 3.2 ส่วนท่ี  2  กระบวนการจดัการคลงัสินคา้ 
 3.3 ส่วนท่ี  3  การควบคุมประสิทธิภาพดา้นคลงัสินคา้ 
 3.4 ส่วนท่ี  4   ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ     
 

4. ผลการวจิัย 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน และตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ควบคุมคลงัสินคา้ภายในคลงัแตกต่างกนั จากการรวบรวมและคาํนวณผล  ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัตารางท่ี 1 
   

ตารางท่ี 1   
ประสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้ เพศ n  S.D. t d.f. p 

1. ดา้นเวลา ชาย 50 4.87 .16 8.993 98 .000* 

 หญิง 50 4.03 .65    
2. ดา้นลดความเสียหายภายในคลงัสินคา้ ชาย 50 5.00 .00 13.142 98 .000* 

 หญิง 50 3.98 .55    
3. ดา้นตน้ทุน ชาย 50 4.94 .13 11.699 98 .000* 

 หญิง 50 4.06 .52    
4. ดา้นการบริการ ชาย 50 5.00 .00 8.463 98 .000* 

 หญิง 50 4.26 .62    
รวม ชาย 50 4.95 .07 1.788 98 .000* 

 หญิง 50 4.08 .57    
*p .05 
 

สรุปไดว้า่ เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้ภายในคลงัในภาพรวม ดา้นเวลา 
ดา้นลดความเสียหายภายในคลงัสินคา้ ดา้นตน้ทุนและดา้นการบริการ แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 2   

ประสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้ อาย ุ n  S.D. F d.f. Sig. 

1. ดา้นเวลา 25-30 ปี 20 4.67 .22 2.584 3 .058 
 31-35 ปี 22 4.59 .44    

 36-40 ปี 31 4.42 .58    
 40 ปีข้ึนไป 27 4.21.22 .91    
2.ดา้นลดความเสียหายภายในคลงัสินคา้ 25-30 ปี 20 4.57 .33 .172 3 .915 
 31-35 ปี 22 4.52 .50    

 36-40 ปี 31 4.44 .56    
 40 ปีข้ึนไป 27 4.47 .96    
3.ดา้นตน้ทุน 25-30 ปี 20 4.57 .27 .645 3 .588 
 31-35 ปี 22 4.61 .42    

 36-40 ปี 31 4.47 .52    
 40 ปีข้ึนไป 27 4.40 .86    
4. ดา้นการบริการ 25-30 ปี 20 4.82 .17 1.727 3 .167 
 31-35 ปี 22 4.74 .29    

 36-40 ปี 31 4.51 .49    
 40 ปีข้ึนไป 27 4.54 .90    

รวม 25-30 ปี 20 4.65 .22 .967 3 .412 
 31-35 ปี 22 4.61 .41    

 36-40 ปี 31 4.46 .54    
 40 ปีข้ึนไป 27 4.40 .90    

 
สรุปไดว้า่ อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้ภายในคลงัในภาพรวม ดา้นเวลา 

ดา้นลดความเสียหายภายในคลงัสินคา้ ดา้นตน้ทุนและดา้นการบริการ ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 3   

ประสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้ ระดบัการศึกษา n  S.D. F d.f. Sig. 

1. ดา้นเวลา ม.6, ปวช. 22 4.73 .22 4.511 3 .005* 
 อนุปริญญา, ปวส. 22 4.61 .42    

 ปริญญาตรี 33 4.39 .56    
 สูงกวา่ปริญญาตรี 23 4.12 .96    
2. ดา้นลดความเสียหายภายในคลงัสินคา้ ม.6, ปวช. 22 4.64 .34 .698 3 .556 
 อนุปริญญา, ปวส. 22 4.53 .49    

 ปริญญาตรี 33 4.44 .56    
 สูงกวา่ปริญญาตรี 23 4.38 1.01    
3. ดา้นตน้ทุน ม.6, ปวช. 22 4.64 .29 1.800 3 .152 
 อนุปริญญา, ปวส. 22 4.62 .40    

 ปริญญาตรี 33 4.47 .52    
 สูงกวา่ปริญญาตรี 23 4.29 .90    
4. ดา้นการบริการ ม.6, ปวช. 22 4.85 .17 2.649 3 .053 
 อนุปริญญา, ปวส. 22 4.76 .28    

 ปริญญาตรี 33 4.52 .49    
 สูงกวา่ปริญญาตรี 23 4.46 .96    

รวม ม.6, ปวช. 22 4.71 .24 2.148 3 .099 
 อนุปริญญา, ปวส. 22 4.63 .39    

 ปริญญาตรี 33 4.46 .52    
 สูงกวา่ปริญญาตรี 23 4.31 .94    
*p .05 

สรุปได้ว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้ภายในคลงัใน
ภาพรวม ด้านลดความเสียหายภายในคลังสินค้า ด้านต้นทุนและด้านการบริการไม่แตกต่างกัน  แต่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้ภายในคลงัในดา้นเวลาแตกต่างกนั 

โดยสรุปจากสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้ภายในคลงัของบริษทั ปิติเซ็นเตอร์หอ้ง
เยน็ จาํกดั พบวา่ตวัแปรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้ภายในคลงัของบริษทั ปิติเซ็นเตอร์ห้องเยน็ 
จาํกัด ประกอบด้วยตัวแปรปัจจัยด้านกระบวนการจัดการคลังสินค้าในด้านระบบการจัดเก็บโดยจัดเรียงตาม
รหัสสินคา้ ดา้นระบบ  WMS ดา้นระบบ FIFO และดา้นระบบ Cross Docking โดยเป็นความสัมพนัธ์ในทางบวก คือ 
 1) หากตัวแปรด้านระบบการจัดเก็บโดยจัดเรียงตามรหัสสินค้า ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้ภายในคลงัของบริษทั ปิติเซ็นเตอร์หอ้งเยน็ จาํกดัปรับตวัเพ่ิมข้ึน .412 หน่วย 
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2) หากตวัแปรดา้นระบบ  WMS ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้
ภายในคลงัของบริษทั ปิติเซ็นเตอร์หอ้งเยน็ จาํกดัปรับตวัเพ่ิมข้ึน .354 หน่วย 

3) หากตวัแปรดา้นระบบ  FIFO ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้
ภายในคลงัของบริษทั ปิติเซ็นเตอร์หอ้งเยน็ จาํกดัปรับตวัเพ่ิมข้ึน .131 หน่วย 

4) หากตวัแปรดา้นระบบ Cross Docking ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการควบคุม
คลงัสินคา้ภายในคลงัของบริษทั ปิติเซ็นเตอร์หอ้งเยน็ จาํกดัปรับตวัเพ่ิมข้ึน .130 หน่วย 
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากผลของการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการคลงัสินคา้  ท่ีมีผลต่อ
กระบวนการจัดการคลังสินค้า จําแนกตามปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์การทาํงานและตาํแหน่งงาน 

จาํแนกตามเพศ  ซ่ึงเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้ภายในคลงัในภาพรวม
ดา้นเวลา  ดา้นลดความเสียหายภายในคลงัสินคา้  ดา้นตน้ทุนและดา้นการบริการท่ีแตกต่างกนั  

จาํแนกตามอาย ุซ่ึงอายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้ภายในคลงัในภาพรวม 
ดา้นเวลา ดา้นลดความเสียหายภายในคลงัสินคา้ ดา้นตน้ทุนและดา้นการบริการ ไม่แตกต่างกนั  

จาํแนกตามระดบัการศึกษา ซ่ึงระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้
ภายในคลงัในภาพรวม ดา้นลดความเสียหายภายในคลงัสินคา้ ดา้นตน้ทุนและดา้นการบริการไม่แตกต่างกนั แต่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้ภายในคลงัในดา้นเวลาแตกต่างกนั  

จาํแนกตามระดบัการศึกษา ซ่ึงระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้
ภายในคลงัในภาพรวม ดา้นลดความเสียหายภายในคลงัสินคา้ ดา้นตน้ทุนและดา้นการบริการไม่แตกต่างกนั แต่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้ภายในคลงัในดา้นเวลาแตกต่างกนั  

จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน ซ่ึงประสบการณ์ทาํงานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ควบคุมคลงัสินคา้ภายในคลงัในภาพรวม ดา้นเวลา ดา้นลดความเสียหายภายในคลงัสินคา้ ดา้นตน้ทุนและดา้นการ
บริการแตกต่างกนั  

จาํแนกตามตาํแหน่งงาน ซ่ึงตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้
ภายในคลงัในภาพรวม ดา้นเวลา ดา้นลดความเสียหายภายในคลงัสินคา้ ดา้นตน้ทุนและดา้นการบริการแตกต่างกนั  

จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในกระบวนการจดัการคลงัสินคา้  กรณีศึกษา บริษทั ปิติเซ็น
เตอร์หอ้งเยน็  จาํกดั  โดยทางผูว้จิยัมีขอ้เสนอดงัน้ี         

กระบวนการจดัการคลงัสินคา้ มีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้ในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่า 
ดา้นระบบ  Cross  Docking ให้ความสําคญัในเร่ืองของระบบการรับจ่ายสินคา้ภายใน 24 ชัว่โมง ดงันั้น ทางบริษทั
ควรจะตอ้งพฒันาในเร่ืองของการจดัสรรเวลาในการรับจ่ายสินคา้ภายในเวลาอนัรวดเร็ว  โดยใชเ้วลาไม่ควรเกิน 24 
ชัว่โมง  เพ่ือลดปัญหาในการทาํงานผดิพลาด 
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ดา้นระบบ FIFO มีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้ในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่า ดา้นระบบ  
FIFO ให้ความสาํคญัเร่ืองท่ีมีการจ่ายสินคา้ท่ีรับเขา้มาให้ออกไปก่อน ดงันั้น ทางบริษทัควรจะตอ้งคาํนึงถึงตวัสินคา้
ของลูกคา้วา่สินคา้ท่ีเขา้มาก่อนนั้น  จะเนน้ดูท่ี Lot เป็นส่วนใหญ่  

ดา้นระบบ Cross  Docking  มีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้ในระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นวา่ ดา้น
ระบบ  Cross  Docking  ให้ความสําคญัเร่ืองท่ีมีการจดัการตรวจสอบตาํแหน่งท่ีจดัเก็บสินคา้ดงันั้น ทางบริษทัควร
จะตอ้งคาํนึงถึงการจดัเกบ็สินคา้ในแต่ละตาํแหน่งใหง่้ายต่อการขนยา้ยในเวลาเบิกจ่ายสินคา้  เพ่ิมความรวดเร็วในการ
ทาํงานไดอี้กดว้ย 

ดา้นระบบ WMS  มีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้ในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่า ดา้นระบบ  
WMS ให้ความสําคญัเร่ืองท่ีมีการดูแลติดตามจดัเก็บสินคา้อยา่งปลอดภยั ดงันั้น ทางบริษทัควรจะตอ้งคาํนึงถึงการ
ตรวจสอบสินคา้ของลูกคา้ทุกคร้ังท่ีมีการรับฝากสินคา้เขา้มาทุกคร้ังก่อนทาํการจดัเก็บเขา้ภายในห้องเก็บสินคา้  เพ่ือ
ป้องกนัสินคา้ของลูกคา้ชาํรุด  เสียหายหรือแตกหกั 

ดา้นระบบการจดัเก็บโดยจดัเรียงสินคา้ตามรหัสสินคา้  มีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้ใน
ระดบัมาก แสดงให้เห็นว่า ดา้นระบบการจดัเก็บโดยจดัเรียงสินคา้ตามรหัสสินคา้  ให้ความสําคญัเร่ืองการจดัเก็บ
สินคา้ในง่ายต่อการคน้หาสินคา้ในเวลาเบิกจ่ายสินคา้  ลดปัญหาการเกิดปัญหาสลบักนั  ตาํแหน่งสลบักนั  เป็นตน้ 

การควบคุมประสิทธิภาพดา้นคลงัสินคา้   มีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้ในระดบัมาก แสดง
ให้เห็นวา่ ดา้นเวลา  มีความสาํคญัในการเบิกจ่าย-รับฝากสินคา้เขา้ภายในคลงัสินคา้  เพราะวา่หากปล่อยเวลาให้นาน
เกินไปจะทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อสินคา้ของลูกคา้ไดเ้ช่นกนั 

ดา้นเวลา  มีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้ในระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นวา่ ดา้นเวลา  สามารถส่ง
มอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วครบถว้น โดยจะตอ้งมีการตรวจสอบสินคา้ให้ถูกตอ้งและถ่ีถว้น  การจะทาํการ
ส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้  เพ่ือป้องกนัความผดิพลาดในการจ่ายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ 

ดา้นลดความเสียหายภายในคลงัสินคา้   มีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้ในระดบัมาก แสดง
ให้เห็นวา่ อตัราความเสียหายของสินคา้จากการเคล่ือนยา้ยลดลง  โดยจะมีการตรวจสอบสินคา้ท่ีรับเขา้มาภายในคลงั
โดยจะทาํการซีลปิดกล่องหรือตวัสินคา้ของลูกคา้ก่อนทาํการจดัเก็บสินคา้ทุกคร้ัง  เพ่ือลดปัญหาในการชาํรุดเสียหาย
จนถึงตวัสินคา้ของลูกคา้ 

ดา้นตน้ทุน  มีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้ในระดบัมาก  แสดงให้เห็นวา่ สามารถลดตน้ทุน
จากสินคา้เสียหายและสูญหายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   ซ่ึงจะมีการตรวจเช็คสินคา้อยา่งเขม้งวดในทุกคร้ังในการรับ
สินคา้เขา้มาภายในคลงัสินคา้ 
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ปัจจัยทีมี่ผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าไทยของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติบนพืน้ทีใ่กล้สถานี
รถไฟฟ้า (กรณศึีกษา รถไฟฟ้าบีทเีอสสายสีเขียวอ่อนและสายสีเขียวเข้ม) ภายในกรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING THE DECISION TO BUY THAI PRODUCTS  
OF FOREIGN TOURISTS AT THE AREA NEAR THE BTS STATIONS  

(CASE STUDY OF THE LIGHT GREEN LINE AND DARK GREEN LINE) IN BANGKOK 
พชิากาญจน์ ลาภเจริญไพศาล1 และ ดร.ทรงวุฒิ ดจีงกจิ2  

  1นกัศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ มหาวทิยาลยัรังสิต  (picha_ll@hotmail.com) 
2อาจารยห์ลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์  มหาวทิยาลยัรังสิต  (songwut2737@gmail.com) 

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

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ 

ภูมิลาํเนา และอาย ุท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทย และ 2) เพ่ือศึกษากิจกรรมทางดา้นโลจิสติกส์ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ไทย โดยประชากรกลุ่มท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเขา้มาเท่ียวและเลือกซ้ือ
สินคา้ไทยบนพ้ืนท่ีใกลส้ถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวอ่อน และสายสีเขียวเขม้ ภายในกรุงเทพมหานคร ขนาดกลุ่ม
ตวัอย่าง 400 คน ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการเลือกสุ่มตวัอย่างแบบจงเจาะ (Purposive Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป เพ่ือหาค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square Test)   

ผลการวจิยัพบวา่  
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูท่ี้ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทยบนพ้ืนท่ีใกลส้ถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวอ่อน

และสายสีเขียวเขม้ภายในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ ภูมิลาํเนา 
และอาย ุพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 243 คน อาศยัอยูใ่นทวปีเอเชียจาํนวน 187 คน มีอายรุะหวา่ง 20 – 29 ปี 
จาํนวน 210 คน โดยสินคา้ท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือ ส่วนใหญ่เป็นหมวดเคร่ืองนุ่งห่ม จาํนวน 171 คน ซ่ึงงบประมาณท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้กลบัภูมิลาํเนา จะอยูใ่นช่วง 3,001 – 5,000 บาท จาํนวน 199 คน โดยใชร้ะยะการเดิน
เพ่ือไปซ้ือสินคา้บนพ้ืนท่ีใกลส้ถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ใชเ้วลาประมาณ 5–10 นาที จาํนวน 181 คน ผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เลือกบรรจุภณัฑสิ์นคา้รูปแบบถุงพลาสติก จาํนวน 193 คน 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ และอาย ุมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไทยบนพ้ืนท่ีใกล้
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 ยกเวน้ภูมิลาํเนาของนกัท่องเท่ียว 

ปัจจยัดา้นงบประมาณในการซ้ือสินคา้กลบัภูมิลาํเนา ปัจจยัดา้นระยะการเดินเพ่ือไปซ้ือสินคา้ และปัจจยัดา้น
บรรจุภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไทยบนพ้ืนท่ีใกลส้ถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 
ยกเวน้ปัจจยัดา้นนํ้ าหนกัสินคา้รวมบรรจุภณัฑ์ซ่ึงไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไทยบนพ้ืนท่ีใกลส้ถานีรถไฟฟ้า     
บีทีเอส 
คาํสําคญั:  การตดัสินใจซ้ือ, กิจกรรมโลจิสติกส์, สินคา้ไทย 
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ABSTRACT 
The purposes of this study were 1) to examine relationships between demographics, gender, domicile and 

age, which affect the decision to buy Thai products and 2) to examine logistic activities that affect the decision to buy 
Thai products by the group of foreign tourists who visit and shop Thai products around the BTS stations (Light Green 
Line and Dark Green Line). Samples of 400 cases were drown from foreign tourists who visited the shopping places 
around the BTS Skyline, light green line and dark green line in Bangkok, using purposive sampling method. Data 
was analyzed by computer, using software program to find the chi-square test. 

Findings  
It was revealed that the respondents were those who decided to buy Thai products around the BTS Skyline, 

light green line and dark green line in Bangkok. The study of demographic factors, including gender, domicile and 
age, it was found to be a majority of females (243 people), 187 people living in Asia, and 210 people aged between 
20 to 29 years old, while 171 bought clothes. There are 199 people which their budget is around 3,001 – 5,000 Baht. 
There were respondents of 181 people in the Bangkok metropolis with a walking time to shops around the BTS sky 
train for 5 – 10 minutes. Most of the respondents (193 people) responded to the questionnaires chose the packages 
with plastic bags. 

Based on the hypothesis testing, gender and age were correlated with the decision to buy Thai products 
around the BTS skyline at a significance level of 0.05, except for the domicile of the tourists. 

The budgetary factors to buy back home, a walking distance factors to go shopping, and packaging factors 
were related to a decision to buy Thai products around the BTS skyline with significance level of 0.05, except for 
total weight of package factor that does not affect the decision to buy Thai products around the BTS skyline. 
Keywords: Decision to Buy, Logistics Activities, Thai Products   
 

1. บทนํา 
แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2560 เพ่ือเป็นหลกัในการพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศ

ไทย ซ่ึงผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาประสบความสําเร็จในดา้นจาํนวนและรายไดจ้ากการท่องเท่ียว แต่ในดา้นการ
พฒันาสินคา้และบริการ พบวา่ ยงัมีขอ้จาํกดัหลายประการท่ีทาํใหก้ารดาํเนินงานไม่บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ 
สะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากการจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัและการเดินทางท่องเท่ียว โดยอา้งอิงจาก (Travel and 
Tourism Competitiveness Index) ของ World Economic Forum โดยในปี พ.ศ. 2556 ความสามารถในการแข่งขนัดา้น
การท่องเท่ียวของประเทศไทยอยูใ่นอนัดบั 43 จาก 140 ประเทศทัว่โลก ประเทศไทยถือเป็นจุดหมายของนกัท่องเท่ียว
จากทัว่โลกท่ีตอ้งการมาเยือน เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีเอกลกัษณ์ทางศิลปวฒันธรรมอนัยาวนาน มีวิถี
ชีวิตความเป็นอยู ่อาหารการกิน รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยท่ีสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียว
ให้เข้ามาเป็นจาํนวนมากในแต่ละปี โดยแหล่งท่องเท่ียวจะมี สินค้าพ้ืนเมือง สินค้าท่ีระลึก งานหัตถกรรมให้
นักท่องเท่ียวเลือกซ้ือเป็นของฝากกลบัไปยงัประเทศของตน ดงันั้น ท่ีตั้ งทาํเลของการขายสินคา้ การขนส่ง การ
กระจายสินคา้ไปยงัท่ีต่าง ๆ จึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะช่วยให้นักท่องเท่ียวเขา้ถึงสินคา้ไดง่้ายข้ึน ถา้มีแหล่งขายสินคา้
พ้ืนเมืองหรือของดีประจาํจงัหวดัใกลก้บัเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสใจกลางกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ชาวต่างชาติไดซ้ื้อ
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กลบัประเทศเป็นของฝาก โดยมีลกัษณะเหมือนกบัร้านคา้ในสนามบิน เพราะนอกจากจะไดใ้ชเ้งินในการท่องเท่ียว
ตามท่ีพกัต่าง ๆ แลว้ประเทศไทยสามารถเพ่ิมรายไดจ้ากการขายสินคา้พ้ืนเมือง และเป็นการเผยแพร่โฆษณาสินคา้
พ้ืนเมืองของประเทศไทยไดอี้กดว้ย จากขอ้มูลการศึกษาแลว้ พบวา่ สินคา้ไทย 5 ชนิดท่ีมีคุณภาพสูงและราคาถูก และ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติสนใจซ้ือกลบัไปประเทศของตนเองมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก คือ 1. กางเกงมวยไทย 2. ผา้ไหม 
3. ขนมไทย 4. นํ้ าพริก 5. เคร่ืองเบญจรงค ์มาจากโพสตทู์เดย.์ (2558, 9 เมษายน) ของฝากไทยสุดฮิต เอเชียตอ้งจริต 
ฝร่ังตอ้งใจ. หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์. สืบคน้จาก http://www.news.rmutt.ac.th/archives/43772  ดงันั้น ผูว้ิจยัเลือก
ศึกษาสินคา้ไทย 3 หมวด คือ 1. หมวดเคร่ืองนุ่งห่ม (กางเกงมวยไทย, ผา้ไหมไทย) 2. หมวดอาหาร (ขนมไทย, 
นํ้ าพริก) 3. หมวดของประดบั (เคร่ืองเบญจรงค)์ ส่วนแนวทางในการพฒันาตลาดหรือแหล่งจาํหน่ายสินคา้ไทย คือ 
การสร้างตลาดแหล่งใหม่ท่ีสามารถเขา้ถึงสินคา้ไดอ้ยา่งสะดวก และจุดสาํคญัใจกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ท่ีทาํใหผู้ซ้ื้อและผูข้ายสามารถพบกนัง่ายข้ึน ผูซ้ื้อสามารถเดินทางโดยใชร้ถไฟฟ้าบีทีเอสเดินทางไดอ้ยา่งสะดวก และ
รถไฟฟ้าบีทีเอสแต่ละสถานีจะมีทั้งแหล่งท่องเท่ียวและแหล่งซ้ือขายสินคา้ไทยทุกจงัหวดัใหน้กัท่องเท่ียวชาติต่างชาติ
เลือกซ้ือสินคา้ไทย และเป็นการเผยแพร่เอกลกัษณ์ความเป็นไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ และเป็นการเพ่ิมรายไดใ้ห้กบั
ประเทศ เพ่ิมโอกาสในการขยายตลาดทาํใหน้กัท่องเท่ียวสนใจมาเท่ียวและจบัจ่ายซ้ือของในประเทศไทยมากยิง่ข้ึน  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งดา้นประชากรศาสตร์ เช่น เพศ ภูมิลาํเนา และอาย ุท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือสินคา้ไทย 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของกิจกรรมทางดา้นโลจิสติกส์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ไทย 

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
ผูว้จิยัไดด้าํเนินการศึกษาดว้ยการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research Method) และใชว้ธีิการเกบ็ขอ้มูลโดยการ

ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire)  โดยขอบเขตการวิจยั คือ บนพ้ืนท่ีใกลส้ถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวอ่อนและ
สายสีเขียวเขม้ภายในกรุงเทพมหานคร  

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนําข้อมลูมาใช้ในการสร้าง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมเน้ือหา จากนั้นนาํแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปทดสอบ (Pre-Test) กบักลุ่มท่ีไม่ใช่
ตัวอย่างจํานวน 30 คน แล้วนําผลท่ีได้มาทําการวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α- Coefficient) ของครอนบราค (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) ตรวจสอบค่าความเช่ือมั่นใน
ภาพรวมทั้งฉบบั ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั 0.874 ซ่ึงค่าแอลฟ่า 
(Alpha) ท่ีไดจ้ะแสดงถึงความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 มีค่าใกลเ้คียงกบั 1 มากแสดงว่ามี
ความเช่ือถือไดม้าก  

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ขอบเขตของเก็บแบบสอบถาม คือ สถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวอ่อนและสายสีเขียวเขม้ จาํนวน 6 สถานี สถานีสยาม สถานีอโศก สถานีเอกมยั สถานีสนาม
กีฬาแห่งชาติ  สถานีสะพานตากสิน 65 ตวัอย่าง และสถานีหมอชิต 75 ตวัอย่าง รวมทั้งหมด 400 ตวัอย่าง โดยใช้
ระยะเวลา ระหวา่งเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 – เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
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การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัทาํการตรวจแบบสอบถามและทาํการแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออกไป 
จากนั้นนาํแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยมาลงรหัสเพ่ือประมวลผลขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ ดว้ยโปรแกรมคาํนวณ
สําเร็จรูป ในการวิเคราะห์ขอ้มูลรูปแบบการบรรยายการหาค่าร้อยละ และทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ของผูซ้ื้อ ไดแ้ก่ เพศ ภูมิลาํเนา และอาย ุปัจจยัดา้นกิจกรรมโลจิสติกส์ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นงบประมาณ
ในการซ้ือสินคา้กลบัภูมิลาํเนา ปัจจยัดา้นระยะการเดินเพ่ือไปซ้ือสินคา้ ปัจจยัดา้นบรรจุภณัฑ ์และปัจจยัดา้นนํ้ าหนกั
สินคา้รวมบรรจุภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทยดว้ยสถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) 
 

4. ผลการวจิัย 
จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทยของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติบนพ้ืนท่ีใกล้

สถานีรถไฟฟ้า (กรณีศึกษา รถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวอ่อนและสายสีเขียวเขม้) ภายในกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียด
ผลการวจิยั ดงัน้ี  

   
                    ตารางท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตาม เพศ 

ดา้นประชากรศาสตร์ จาํนวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
157 
243 

 
39.25 
60.75 

รวม 400 100.00 
  

 จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิง มี
จาํนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.75 และเพศชายมีจาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25 
 
ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งเพศกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทย 

การตดัสินใจเลือกซ้ือ 
สินคา้ไทย 

เพศ χ2 

(d.f.) 
Sig. 

ชาย หญิง 
หมวดเคร่ืองนุ่งห่ม 46 125 23.350 

(3) 
.000* 

หมวดอาหาร 41 54 
หมวดของประดบั 70 62 
อ่ืน ๆ 0 2 

รวม 157 243 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  

 จากตารางท่ี 2  พบวา่ เพศ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทย ตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอสสาย
สีเขียวอ่อนและสายสีเขียวเขม้ภายในกรุงเทพมหานคร ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 3  ผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งภูมิลาํเนากบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทย 

การตดัสินใจเลือก
ซ้ือสินคา้ไทย 

เอเชีย ยโุรป แอฟริกา 
อเมริกา
เหนือ 

อเมริกา
ใต ้

ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

χ2 
(d.f.) Sig. 

เคร่ืองนุ่งห่ม 80 51 2 13 13 12 19.035 0.212 
อาหาร 42 23 1 12 6 11 (-15) 
ของประดบั 65 31 2 7 5 22  
อ่ืน ๆ 0 2 0 0 0 0  

รวม 187 107 5 32 24 45  
 
จากตารางท่ี 3 พบวา่ ภูมิลาํเนาไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทยตามแนวรถไฟฟ้าบีที

เอสสายสีเขียวอ่อนและสายสีเขียวเขม้ภายในกรุงเทพมหานคร ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 
 

ตารางท่ี 4  ผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งอายกุบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทย   

การตดัสินใจเลือก
ซ้ือสินคา้ไทย 

ตํ่ากวา่ 
20 ปี 

20 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 
อาย ุ50 ปี
ข้ึนไป 

χ2 
Sig. 

(d.f.) 

เคร่ืองนุ่งห่ม 39 97 21 8 6 35.132 
(12) 

 
 
 

.000* 
 
 
 
 

อาหาร 11 59 20 3 2 
ของประดบั 21 54 28 15 14 
อ่ืน ๆ 1 0 1 0 0 

รวม 72 210 70 26 22 
 *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 4 พบวา่ อายมีุความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทยตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสี
เขียวอ่อนและสายสีเขียวเขม้ภายในกรุงเทพมหานคร ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 
ตารางท่ี 5  ผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งดา้นงบประมาณในการซ้ือสินคา้กลบัภูมิลาํเนากบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ไทย 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ดา้นงบประมาณในการ
ซ้ือสินคา้กลบัภูมิลาํเนา 

การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทย χ2 
(d.f.) 

Sig. 

เคร่ืองนุ่งห่ม อาหาร ของประดบั อ่ืน ๆ 

นอ้ยกวา่ 1,000 บาท 13 12 5 1 32.963 
(9) 

.000* 
1,000 – 3,000 บาท 31 26 20 0 
3,001 – 5,000 บาท 86 50 62 1 
5,000 บาทข้ึนไป 41 7 45 0 

รวม 171 95 132 2 
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จากตารางท่ี 5 พบว่า งบประมาณในการซ้ือสินคา้กลบัภูมิลาํเนามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ไทยตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวอ่อนและสายสีเขียวเขม้ภายในกรุงเทพมหานคร ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 
 

ตารางท่ี 6  ผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งดา้นระยะการเดินไปซ้ือสินคา้กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทย 

ดา้นระยะการเดินเพ่ือไป
ซ้ือสินคา้ 

การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทย χ2 
(d.f.) 

Sig. 

เคร่ืองนุ่งห่ม อาหาร ของประดบั อ่ืน ๆ 
ไม่เกิน 5 นาที (360m.) 68 21 55 1  43.279 

 (9) 
  
  
  

.000*  
  
  
  
  

 5 – 10 นาที (720m.) 78 65 37 1 
11 – 15 นาที (1080m.) 22 8 37 0 
16 – 20 นาที (1440m.) 3 1 3 0 

รวม 171 95 132 2 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตารางท่ี 6  พบวา่ ระยะการเดินเพ่ือไปซ้ือสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทยตาม

แนวรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวอ่อนและสายสีเขียวเขม้ภายในกรุงเทพมหานคร ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 
 

ตารางท่ี 7  ผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งดา้นบรรจุภณัฑก์บัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทย 

ดา้นบรรจุภณัฑ ์
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทย χ2 

(d.f.) 
Sig. 

เคร่ืองนุ่งห่ม อาหาร ของประดบั อ่ืน ๆ 
ถุงพลาสติก 95 44 53 1  22.720 

 (9) 
  
  
  

.007*  
  
  
  
  

ถุงกระดาษ 52 29 39 0 
กล่อง 16 22 34 1 
กระบอก 8 0 6 0 

รวม 171 95 132 2 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตารางท่ี 7  พบวา่ บรรจุภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทยตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส 

สายสีเขียวอ่อนและสายสีเขียวเขม้ภายในกรุงเทพมหานคร ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ 

ภูมิลาํเนา อาย ุและกิจกรรมทางดา้นโลจิสติกส์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทย  
จากการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทยของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติบนพ้ืนท่ี

ใกลส้ถานีรถไฟ (กรณีศึกษา รถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวอ่อนและสายสีเขียวเขม้) ภายในกรุงเทพมหานคร สามารถ
นาํมาอภิปรายผลโดยมีการนาํเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาอา้งอิงได ้
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1. เพศ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทยบนพ้ืนท่ีใกลส้ถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60.75) ทั้งน้ีเป็นเพราะเพศหญิงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทยมากกวา่เพศชาย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรีรัตนา เชาวน์วฒิุเสถียร (2544) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผูค้า้ต่อการใหบ้ริการ 
ตลาดสดคลองเตย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

2. ภูมิลาํเนา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทยบนพ้ืนท่ีใกลส้ถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส           
สายสีเขียวอ่อนและสายสีเขียวเขม้ภายในกรุงเทพมหานคร  

3. อาย ุมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทยบนพ้ืนท่ีใกลส้ถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวอ่อน
และสายสีเขียวเขม้ภายในกรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี (ร้อยละ 52.50) ทั้ งน้ีเป็นเพราะ
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวยัรุ่นจนถึงวยัทาํงานท่ีมีกาํลงัในการซ้ือสินคา้ไทยดว้ยตวัเอง แต่ประเภทของสินคา้จะ
แตกต่างกนัตามความชอบของแต่ละบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ปณิศา ลญัชานนท์, 2548) ท่ีกล่าวไวว้่า บุคคลท่ีมีอายุ
แตกต่างกนั จะมีความตอ้งการในสินคา้ท่ี แตกต่างกนั ซ่ึงผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่าง อีกทั้งความชอบและรสนิยมของบุคคลจะเปล่ียนแปลงไปตามวยั  

4. ปัจจยัดา้นงบประมาณในการซ้ือสินคา้กลบัภูมิลาํเนา มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทย
บนพ้ืนท่ีใกลส้ถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวอ่อนและสายสีเขียวเขม้ภายในกรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่มี
งบประมาณสาํหรับการซ้ือสินคา้ 3,001 – 5,000 บาท (ร้อยละ 49.75) ทั้งน้ีเป็นเพราะซ้ือสินคา้เพ่ือนาํไปเป็นของฝาก 
จึงซ้ือเป็นจาํนวนมาก  

5. ปัจจยัดา้นระยะการเดินเพ่ือไปซ้ือสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทยบนพื้นท่ีใกล้
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวอ่อนและสายสีเขียวเขม้ภายในกรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่มีระยะการเดินบน
พ้ืนท่ีใกลส้ถานีรถรถไฟฟ้าบีทีเอส 5 – 10 นาที (720 m.) (ร้อยละ 45.25) ทั้งน้ีเป็นเพราะนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เลือก
ท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่าง ๆ ในไทย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุธิณี แซ่เฮง (2554) ท่ีทาํการศึกษาวิจัยเร่ือง 
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากร้านจาํหน่ายสินคา้อุปโภคราคาเดียวของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ช่องทางการ
จาํหน่ายสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยผูบ้ริโภคตอ้งเขา้ถึงสินคา้ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว 

6. ปัจจยัดา้นบรรจุภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบั การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทย บนพ้ืนท่ีใกลส้ถานีรถไฟฟ้า       
บีทีเอสสายสีเขียวอ่อนและสายสีเขียวเข้มภายในกรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่เป็นบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบ
ถุงพลาสติก (ร้อยละ 48.25) ซ่ึงมีความสะดวกในการใชง้านของบรรจุภณัฑท่ี์เรียบง่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สฤษด์ิ นํ้าใจเพช็ร จิรวฒัน์ พิระสันต ์ และนิรัช สุดสังข ์(2555) ท่ีทาํการศึกษาวจิยัเร่ือง การศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการพฒันาบรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑก์ลว้ยตาก พบวา่ การออกแบบบรรจุภณัฑโ์ดยใชปั้จจยัในการ
ตดัสินใจซ้ือนาํเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินมาออกแบบท่ีดูมีความทนัสมยัและมีความสะดวกในการใชง้าน 

7. ปัจจยัดา้นนํ้ าหนกัสินคา้รวมบรรจุภณัฑ ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบั การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทยบนพ้ืนท่ี
ใกลส้ถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวอ่อนและสายสีเขียวเขม้ภายในกรุงเทพมหานคร  

ข้อเสนอแนะเพ่ือนําผลการวจิัยไปใช้  
    1) ปัจจยัดา้นงบประมาณในการซ้ือสินคา้กลบัภูมิลาํเนา จากการศึกษา พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ใช้

งบประมาณในการซ้ือสินคา้ อยูท่ี่ประมาณ 5,000 บาท ดงันั้น ผูข้ายควรออกแบบสินคา้ในช่วงราคา ไม่เกิน 5,000 บาท 
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อสินคา้ 
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    2) ปัจจยัดา้นระยะการเดินเพ่ือไปซ้ือสินคา้ จากการศึกษา พบวา่ ระยะการเดินเพ่ือไปซ้ือสินคา้ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทยของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จากสถานีรถไฟไปยงัแหล่งชอ้ปป้ิงอยูใ่นรัศมีท่ีไม่เกิน 
720 เมตร หรือประมาณ ไม่เกิน 10 นาที ดงันั้น รัฐบาลควรจดัตั้งแหล่งชอ้ปป้ิงหรือตลาดห่างจากจากสถานีรถไฟ 
เพ่ือให้ผูซ้ื้อไดส้ะดวกในการเดินเพ่ือไปเลือกซ้ือสินคา้ไทยตามพ้ืนท่ีใกลส้ถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวอ่อนและ
สายสีเขียวเขม้  

   3) ปัจจยัดา้นบรรจุภณัฑ์ จากการศึกษา พบว่า บรรจุภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทยของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ คือ บรรจุภณัฑท่ี์อยูใ่นรูปแบบถุงพลาสติก เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวตอ้งมีการแกะบรรจุภณัฑ์
ออก เพ่ือจดัใส่ในกระเป๋าเดินทางนาํกลบัไปประเทศของตนเองไดอ้ยา่งสะดวก 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
     1) ควรศึกษาแหล่งเลือกซ้ือสินคา้ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจของนกัท่องเท่ียว เช่น MRT  
     2) ควรมีการศึกษาสินคา้ประเภทอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาความตอ้งการของผูซ้ื้อสินคา้ประเภทอ่ืน 
     3) ควรศึกษาประชากรและกลุ่มตวัอยา่งอ่ืน เช่น คนไทยในแต่ละภูมิภาค 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทยของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติบนพ้ืนท่ี

ใกลส้ถานีรถไฟ (กรณีศึกษา รถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวอ่อนและสายสีเขียวเขม้) ภายในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูท่ี้ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทยบนพ้ืนท่ีใกลส้ถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวอ่อนและสีเขียว
เขม้ภายในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ ภูมิลาํเนา และอายุ พบว่า 
ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจาํนวน 243 คน (ร้อยละ 60.75) อาศยัอยูใ่นทวีปเอเชียจาํนวน 187 คน (ร้อยละ 46.75) มีอายุ
ระหวา่ง 20 – 29 ปี จาํนวน 210 คน (ร้อยละ 52.50) จากการศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทย ส่วนใหญ่เลือกซ้ือ
สินคา้ไทยหมวดเคร่ืองนุ่งห่ม จาํนวน 171 คน (ร้อยละ 42.75) ดา้นงบประมาณในการเลือกซ้ือสินคา้กลบัภูมิลาํเนาอยู่
ในราคา 3,001 – 5,000 บาท จาํนวน 199 คน (ร้อยละ 49.75) ดา้นระยะการเดินเพ่ือไปซ้ือสินคา้ไทยใชเ้วลา 5 – 10 นาที 
จาํนวน 181 คน (ร้อยละ 45.25) ดา้นบรรจุภณัฑข์องสินคา้ท่ีเป็นถุงพลาสติก จาํนวน 193 คน (ร้อยละ 48.25) และดา้น
นํ้าหนกัสินคา้รวมบรรจุภณัฑไ์ม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไทย 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือปรับปรุงผงัโรงงานของบริษทักรณีศึกษา ซ่ึงเป็นบริษทัดาํเนินธุรกิจการ
พิมพแ์บบครบวงจรตั้งแต่การออกแบบจนถึงขบวนการผลิตและจดัส่งให้ถึงท่ีหมาย มุ่งเนน้การบริการตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ให้มีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ระหว่างแผนกท่ีสั้ น เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเคล่ือนยา้ยสินค้า
ระหวา่งแผนก จากการศึกษาแผนผงับริษทักรณีศึกษาพบวา่ สภาพปัจจุบนัธุรกิจการพิมพมี์วตัถุดิบในการผลิตสินคา้
สําเร็จรูปจาํนวนมากและมีขั้นตอนในการผลิตหลายขั้นตอน รวมถึงมีระยะทางในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ระหว่าง
แผนกท่ีไกล ส่งผลให้มีค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ระหว่างแผนกสูง การศึกษาน้ีไดด้าํเนินการโดยการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งตั้งแต่ขอ้มูลของกระบวนการขั้นตอนการผลิต การเก็บขอ้มูลพ้ืนท่ีของแต่ละแผนก ขอ้มูล
จาํนวนเท่ียว ขอ้มูลระยะทางในการเคล่ือนยา้ยระหว่างแผนก รวมถึงการเก็บขอ้มูลของการสั่งจา้งงานพิมพข์อง
บริษัท  การวิจัยในคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้นําเคร่ืองมือทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทําวิจัย  คือ  CRAFT  
(Computerized Relative Allocation Facilities Technique)  ซ่ึง CRAFT  เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยในการ
ออกแบบผงัโรงงาน ซ่ึงเป็นการปรับปรุงผงัโรงงานเดิมท่ีมีอยูห่รือผงัโรงงานเร่ิมตน้ โดยวิธีสับเปล่ียนตาํแหน่งของ
แผนก 2 แผนกหรือ 3 แผนก ให้ไดรู้ปแบบผงัโรงงานหลายๆ แบบข้ึนมาเพ่ือหารูปแบบผงัโรงงานท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
ผลจากการศึกษาสรุปไดว้่า แผนผงัของบริษทักรณีศึกษาท่ีไดท้าํการปรับปรุงสามารถลดตน้ทุนในการเคล่ือนยา้ย
สินคา้ระหวา่งแผนกไดจ้าก 1010 บาทต่อวนั เหลือ 633.1 บาทต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 37.31 
คาํสําคญั:  การวางผงัโรงงาน, การออกแบบผงัโรงงาน, ธุรกิจการพิมพ ์ 

 
ABSTRACT 

This research aims to improve the layout of the company's plant for the case study of a full-serviced printing 
business, which runs from designing to manufacturing and door-to-door delivery.  The company focuses on services 
catered to the needs of the customers to shorten interdepartmental transportation in order to lower costs. At present, 
a large number of raw materials are used for the production of ready-made printing products whereas the production 
process also requires many steps. Moreover, long distances in transporting goods between departments result in high 
transportation costs. This study was conducted by collecting relevant data on some topics: the production process, 
information on each department's area, number of trips, distance between each department as well as company's 
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printing orders. The researchers used CRAFT (Computerized Relative Allocation Facilities Technique) as a main 
tool for this research. CRAFT is a computer program that helps design a plant layout by improving an existing layout 
or doing an initial layout. This is done by switching the placements of 2 or 3 departments, creating different options of 
layouts in order to find the most suitable design. The result of the study showed that the improved layout of the 
company's plant was able to reduce interdepartmental transportation costs from 1,010/day to 633.10/day or 37.31%. 
Keywords: Plant Layout, Plant Design, Printing Business   
 
1. บทนํา 
 การออกแบบผงัโรงงานเป็นกลยทุธ์ท่ีมีสาํคญัมากในปัจจุบนัเพราะทาํใหเ้กิดผลดีต่อองคก์รในหลายๆดา้น 
โดยทัว่ไปแลว้การวางผงัโรงงาน และการออกแบบผงัโรงงานมีเป้าหมายเพ่ือแกไ้ขปัญหาต่างๆ ซ่ึงส่งผลให้สามารถ
ลดตน้ทุนในขั้นตอนต่างๆได ้ เทคนิคดา้นการจดัการอุตสาหกรรมไดถู้กพฒันาข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (Imai, 2012; Duvall 
and Hillis, 2011; Kanawaty, 1992) รวมไปถึงทฤษฎีการเพ่ิมผลผลิตและการวางผงัโรงงานโดยเฉพาะสาํหรับโรงพิมพ ์
(Geis, 2010; Rai, 2009) ก็ไดถู้กพฒันาข้ึนเช่นกนั ซ่ึงโรงพิมพข์นาดเล็กและขนาดกลางในประเทศไทยยงัมีความ
ตอ้งการและความจาํเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาและประยุกตใ์ชเ้พ่ือการแข่งขนั (Juntong and Wiyaratn, 2013; Juntong et al, 
2011; วิภาวรรณ และคณะ, 2555) ดังนั้ นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรม งานวิจัยน้ีจึงได้
ทาํการศึกษาโรงพิมพข์นาดกลางแห่งหน่ึง 
 จากการศึกษาบริษทักรณีศึกษาพบว่า สภาพปัจจุบนัธุรกิจการพิมพมี์วตัถุดิบในการผลิตสินคา้สําเร็จรูป
จาํนวนมากและมีขั้นตอนในการผลิตหลายขั้นตอน ซ่ึงมีระยะทางในการเคล่ือนยา้ยท่ียาว รวมถึงมีค่าใชจ่้ายในการ
เคล่ือนยา้ยสินคา้ระหว่างแผนกท่ีสูง  ดงันั้นหากทาํการปรับปรุงผงัโรงงานในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ระหว่างแผนก 
สามารถลดค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ระหว่างแผนกได ้ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงเห็นถึงความสําคญัจึงได้
ทาํการศึกษาการปรับปรุงผงัโรงงาน เพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ระหวา่งแผนก  
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 เพ่ือทาํการศึกษาการปรับปรุงผงัโรงงาน เพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ระหวา่งแผนก 

 
3. การดาํเนินการวจิัย 
 ไดท้าํการเกบ็ขอ้มูลของกระบวนการขั้นตอนการผลิต การเกบ็ขอ้มูลพ้ืนท่ีของแต่ละแผนก ขอ้มูลจาํนวน
เท่ียว ขอ้มูลระยะทางในการเคล่ือนยา้ยระหวา่งแผนก รวมถึงการเกบ็ขอ้มูลของการสั่งจา้งงานพิมพข์องบริษทั ใน
วนัท่ี 7 เมษายน 2560 ไดมี้การรับงานเขา้มาดาํเนินผลิตจาํนวน 5 งาน  
 การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้าํเคร่ืองมือทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ  CRAFT  (Computerized Relative 
Allocation Facilities Technique)  ซ่ึง  CRAFT  เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยในการออกแบบผงัโรงงาน ซ่ึงเป็น
การปรับปรุงผงัโรงงานเดิมท่ีมีอยูห่รือผงัโรงงานเร่ิมตน้ โดยวิธีสับเปล่ียนตาํแหน่งของแผนก 2 แผนกหรือ 3 แผนก 
ใหไ้ดรู้ปแบบผงัโรงงานหลายๆ แบบข้ึนมาเพ่ือหารูปแบบผงัโรงงานท่ีเหมาะสมท่ีสุด หลงัจากการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
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จึงนาํขอ้มูลท่ีไดน้ี้ไปใส่ในโปรแกรม CRAFT  (Computerized Relative Allocation Facilities Technique)  ซ่ึงนาํมาใช้
ทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ 

1) รูปแบบ 1 Opt. Sequence  Sequential  Rectilinear 
 1.1) Solve : Stop at each improvement 
 1.2) Show Flows 
2) รูปแบบ 2 Traditional Craft  Sequential  Rectilinear 
 2.1) Solve : Stop at each improvement 
 2.2) Show Flows 
3) รูปแบบ 3 Traditional Craft  Leave Blank  Rectilinear 
 3.1) Random layout 

 
4. ผลการวจิัย 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเก่ียวกบัการลดค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ระหวา่งแผนก รวมถึง
การปรับปรุงผงัโรงงาน จากการศึกษาทฤษฎีการวางผงัโรงงาน การเคล่ือนยา้ยสินคา้ระหวา่งแผนก การศึกษาถึงสภาพ
ปัญหาปัจจุบนัของบริษทักรณีศึกษา ผูว้จิยัมีรูปแบบในการปรับปรุงผงัโรงงานทั้งหมด  3 รูปแบบ ดงัน้ี 

 

 หน่วย 

จาํนวนแผนก 10 
จุดคงท่ี 0 
การวดัระยะ เมตร 

 

 

 รหัส พืน้ที่ (ตารางเมตร) ช่องของ Ms-Excel 

คลงัเกบ็สตอ็กกระดาษ D 1 300 48 
แท่นตดั/เจียนเล่ม D 2 125 20 
แท่นพิมพ ์ D 3 225 36 
แท่นพบั D 4 100 16 
เกบ็เล่ม D 5 100 16 
ไสกาว D 6 75 12 
เยบ็เล่ม D 7 75 12 
บรรจุหีบห่อ D 8 125 20 
จดัส่ง D 9 125 20 
พ้ืนท่ีเปล่า D 10 250 40 

 

รูปท่ี 1 แสดงขอ้มูลแผนก  ขอ้มูลพ้ืนท่ีของแต่ละแผนก 

ข้อมูลโรงงาน   

อตัราส่วนต่อเมตรต่อช่อง 2.5 เมตรต่อช่องของ Ms-Excel 
ความยาว (เมตร) 30 12 
ความกวา้ง (เมตร) 50 20 
ขนาดพ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 1500 240 
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Flow Matrix
TO

FROM D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10
D 1 7
D 2 7 7 5 2 5
D 3 7 7
D 4 7 7
D 5 7 4 2
D 6 5 4
D 7 2 2
D 8 5 5
D 9 5
D 10  

 
รูปท่ี 2 แสดงจาํนวนเท่ียวในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ระหวา่งแผนกต่อวนั 

 
 

 
 

รูปท่ี 3 รูปแบบ 1 Opt. Sequence  Sequential  Rectilinear โดยการทาํดว้ยวธีิ Solve : Stop at each improvement 
 

 จากแผนผงัปัจจุบนัค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ระหวา่งแผนก เท่ากบั 1,010 บาทต่อวนั  ซ่ึงหลงัจาก
การนาํขอ้มูลเขา้โปรแกรม ทาํใหท้ราบถึงค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ระหวา่งแผนก จากการทาํรูปแบบท่ี 1 Opt. 
Sequence  Sequential  Rectilinear วิธีแบบ  Solve : Stop at each improvement มีค่าใช้จ่ายลดลงโดยการ  Switch 0  
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เท่ากบั 731.5 บาทต่อวนั  Switch 1 เท่ากบั 651 บาทต่อวนั  Switch 2 เท่ากบั  633.1 บาทต่อวนั สามารถลดค่าใชจ่้ายได ้
คิดเป็นร้อยละ 37.31 
 

 

 
 
รูปท่ี 4 รูปแบบ 2  Traditional Craft  Sequential  Rectilinear โดยการทาํดว้ยวธีิ Solve : Stop at each improvement 

 
 จากแผนผงัปัจจุบนัค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ระหวา่งแผนก เท่ากบั 1,010 บาทต่อวนั ซ่ึงหลงัจากการ
นําข้อมูลเข้าโปรแกรม ทาํให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายในการเคล่ือนยา้ยสินค้าระหว่างแผนก จากการทาํรูปแบบท่ี 2 
Traditional Craft  Sequential  Rectilinear วธีิแบบ Solve : Stop at each improvement มีค่าใชจ่้ายลดลงโดยการ Switch 
0  เท่ากบั 731.5 บาทต่อวนั Switch 1 เท่ากบั 641.6 บาทต่อวนั Switch 2 เท่ากบั  628.2 บาทต่อวนั Switch 3 เท่ากบั  
626.8 บาทต่อวนั สามารถลดค่าใชจ่้ายได ้คิดเป็นร้อยละ 37.94 
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รูปท่ี 5 รูปแบบ Traditional Craft  Leave Blank  Rectilinear โดยการทาํดว้ยวธีิ Random layout 
 
 จากแผนผงัปัจจุบนัค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ระหวา่งแผนก เท่ากบั 1,010 บาทต่อวนั ซ่ึงหลงัจากการ
นําข้อมูลเข้าโปรแกรม ทาํให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายในการเคล่ือนยา้ยสินค้าระหว่างแผนก จากการทาํรูปแบบท่ี 3 
Traditional Craft  Leave Blank  Rectilinear วิธีแบบ Random layout มีค่าใชจ่้ายลดลงโดยการ Switch 0  เท่ากบั 731.5 
บาทต่อวนั สามารถลดค่าใชจ่้ายได ้คิดเป็นร้อยละ 27.57 
 
5. สรุปผล 
 จากการนําเคร่ืองมือทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CRAFT (Computerized Relative Allocation Facilities 
Technique) มาใชใ้นการจดัผงัโรงงานใหม่ ผูว้จิยัเลือกใชว้ธีิจดัแผนผงัโรงงานแบบใหม่ทั้งหมด 3 รูปแบบ  ผลการวจิยั
พบวา่ 

1) รูปแบบ 1 Opt. Sequence  Sequential  Rectilinear สามารถลดค่าใชจ่้ายได ้เท่ากบั  633.1 บาทต่อวนั คิด
เป็นร้อยละ 37.31 

2) รูปแบบ 2 Traditional Craft  Sequential  Rectilinear สามารถลดค่าใชจ่้ายได ้เท่ากบั  626.8 บาทต่อวนั 
คิดเป็นร้อยละ 37.94 

3) รูปแบบ 3 Traditional Craft  Leave Blank  Rectilinear สามารถลดค่าใชจ่้ายได ้เท่ากบั 731.5 บาทต่อวนั 
คิดเป็นร้อยละ 27.57 
 
 จาก รูปแบบ  2  Traditional Craft  Sequential  Rectilinear โดยการทําด้วยวิ ธี  Solve : Stop at Each 
Improvement and Show Flows พบว่า หลงัจากการนาํขอ้มูลเขา้โปรแกรม ทาํให้ทราบถึงค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ย
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สินคา้ระหวา่งแผนก ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายลดลงโดยการ Switch 0  เท่ากบั 731.5 บาท/วนั  Switch 1 เท่ากบั 641.6 บาท / วนั  
Switch 2 เท่ากบั  628.2 บาท / วนั Switch 3 เท่ากบั 626.8 บาท / วนั สามารถลดค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยสินคา้
ระหวา่งแผนกไดม้ากกวา่การทาํในรูปแบบท่ี 1 และท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 37.94% เม่ือเปรียบเทียบกบัแผนผงัปัจจุบนัซ่ึง
มีค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ระหวา่งแผนก เท่ากบั 1010 บาท / วนั แต่ในการปรับปรุงผงัโรงงานแบบใหม่นั้น
ทาํใหพ้ื้นท่ีคลงัเกบ็สตอ็กกระดาษมีพ้ืนท่ีแคบมากในพ้ีนท่ีบางส่วนของบริเวณคลงัเกบ็สตอ็กกระดาษทาํใหไ้ม่สะดวก
ในการใชอุ้ปกรณ์ในการเคล่ือนยา้ยได ้เช่น รถ Forklift เป้นตน้ ถึงแมว้่าในรูปแบบ 2 Traditional Craft  Sequential  
Rectilinear โดยการทําด้วยวิธี  Solve : Stop at Each Improvement and Show Flows สามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
เคล่ือนยา้ยสินค้าระหว่างแผนกได้มากกว่าก็ตาม ส่วนรูปแบบท่ี 3 Traditional Craft  Leave Blank  Rectilinear  
สามารถลดค่าใชจ่้ายรองลงมาจากรูปแบบท่ี 1 และรูปแบบท่ี 2 เท่ากบั 731.5  บาท / วนั คิดเป็นร้อยละ 27.57%   และ
รูปแบบท่ี 1 Opt. Sequence  Sequential  Rectilinear  สามารถลดค่าใชจ่้ายรองลงมาจากรูปแบบท่ี 2 เท่ากบั  633.1 บาท 
/ วนั คิดเป็นร้อยละ  37.31% 
 ดงันั้นจากผลการวจิยัสรุปไดว้า่ รูปแบบผงัโรงงานท่ีเหมาะสมท่ีจะนาํมาใชใ้นการปรับปรุงผงัโรงงานใหม่ 
คือ รูปแบบ 1 Opt. Sequence  Sequential  Rectilinear เน่ืองจากรูปแบบท่ี 1 ไดมี้การวางแผนผงัใกลเ้คียงกบัรูปแบบเดิม 
คือ ลกัษณะการวางแท่นพิมพช์นิดต่าง ๆ ถา้หากมีการปรับปรุงผงัแบบใหม่อาจทาํใหแ้ท่นพิมพท่ี์ไดท้าํการเคล่ือนยา้ย
ไดรั้บความเสียหายน้อยกว่ารูปแบบท่ี 2 และรูปแบบท่ี 3 รวมถึงรูปแบบท่ี 1 มีระยะทางในการเคล่ือนยา้ยสินคา้
ระหวา่งแผนกในระยะทางท่ีสั้นกวา่รูปแบบท่ี 2 และรูปแบบท่ี 3 เท่ากบั 127.4 เมตร 
 
6. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การปรับปรุงผงัโรงงาน กรณีศึกษา บริษทั สามเจริญพาณิชย  ์ (กรุงเทพ) จาํกดั” มี
วตัถุประสงค ์เพ่ือทาํการศึกษาการปรับปรุงผงัโรงงาน เพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ระหวา่งแผนก จากการ
ไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบริษทักรณีศึกษา พบว่ามีระยะทางการเคล่ือนยา้ยสินคา้ระหว่างแผนกท่ีสูง ซ่ึง
ก่อให้เกิดปัญหาในเร่ืองของค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ระหวา่งแผนกท่ีสูงอีกดว้ย ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ จาก
รูปแบบ 1  Opt. Sequence  Sequential  Rectilinear โดยการทาํด้วยวิธี Solve : Stop at Each Improvement and Show 
Flows พบวา่ หลงัจากการนาํขอ้มูลเขา้โปรแกรม ทาํให้ทราบถึงค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ระหวา่งแผนก โดย
การ Switch 0  เท่ากบั 731.5 บาท / วนั  Switch 1 เท่ากบั 651 บาท / วนั  Switch 2 เท่ากบั  633.1 บาท / วนั สามารถลด
ค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ระหว่างแผนกได ้เท่ากบั  37.31% เม่ือเปรียบเทียบกบัแผนผงัปัจจุบนัซ่ึงมีค่าใชจ่้าย
ในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ระหวา่งแผนก เท่ากบั 1010 บาท / วนั ผลการวจิยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบั เลิศพงศ ์  เศกใจเสือ, ฤภู
วลัย  ์  จันทรสา (2555) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง การปรับปรุงผงับริษทัประกอบอุปกรณ์เสริมรถยนต์ ด้วยหลกัการ
ออกแบบผงัโรงงานอยา่งเป็นระบบ  งานวิจยัน้ีจึงมุ่งเนน้ท่ีจะปรับปรุงผงัของบริษทักรณีศึกษาให้มีประสิทธิภาพใน
การดาํเนินงานท่ีสูงข้ึนเกิดความเหมาะสมกบัปริมาณรถท่ีเพ่ิมสูงข้ึนโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบผงั
โรงงานอย่างมีระบบ (Systematic Layout Planning: SLP) วตัถุประสงค์ เพ่ือปรับปรุงแผนผงัของบริษทัตวัอย่างซ่ึง
เป็นบริษทัให้บริการเช่าพ้ืนท่ีจอดฝากเก็บรถยนต์และประกอบอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ให้มีการไหลของวสัดุใน
กระบวนการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน สรุปผลการวจิยัพบวา่ สามารถลดการใชท้รัพยากรในการขนถ่ายเน่ืองจาก
การลดระยะทางการขนถ่ายสั้นลงจากเดิม 5,448 เมตร เป็น 4,309 เมตร คิดเป็นสัดส่วนท่ีลดลง 20.91% 
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จากการศึกษา การปรับปรุงผงัโรงงาน กรณีศึกษา บริษทั สามเจริญพาณิชย  ์ (กรุงเทพ) จาํกดั โดยใช้
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ CRAFT  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 6.1) ขอ้เสนอแนะเพื่อนาํผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
  จากผลการวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี ผูว้จิยัเห็นวา่ควรนาํรูปแบบการจดัผงัโรงงานท่ี 1 ไปใชจ้ริง เพ่ือ
ลดค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้นสินคา้ระหวา่งแผนก ของบริษทั สามเจริญพาณิชย ์(กรุงเทพ) จาํกดั 
 6.2) ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
  ผูว้จิยัเห็นวา่ควรนาํรูปแบบการจดัผงัโรงงานไปใชก้บัอุตสาหกรรมการพิมพอ่ื์น 
 
เอกสารอ้างองิ 
ประจวบ  กล่อมจิตร. (2555). การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและความปลอดภัย.   
 กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่. 
วนัชยั  ริจิรวนิช. (2541). การออกแบบผงัโรงงาน. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
สมศกัด์ิ  ตรีสัตย.์ (2553). การออกแบบและวางผังโรงงาน. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพส์มาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี                 

(ไทย-ญ่ีปุ่น). 
 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 37 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 

การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะเพ่ือส่ิงแวดล้อม 
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วริสรา ลีส้กลุรักษ์1 และ ตันติกร พชิญ์พบุิล2 

1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์,  E-mail : varissra.lee@gmail.com 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

--------------------------------- 
บทคัดย่อ 

ปัจจุบนัปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO₂) ของภาคการขนส่งมีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึน งานวิจยั
น้ีจึงมีวตัถุประสงค ์เพ่ือช่วยลดอตัราการใชเ้ช้ือเพลิง และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นการขนส่ง
สินคา้ โดยปัญหาการจดัเส้นทางยานพาหนะน้ี ถูกแบ่งประเภทของปัญหาเพ่ือเปรียบเทียบออกเป็น 2 ส่วนคือ รูปแบบ
ปัญหาการจดัเส้นทางยานพาหนะแบบมีขอ้จาํกดัเร่ืองความสามารถในการบรรทุก และรูปแบบปัญหาการจดัเส้นทาง
ยานพาหนะเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาการจดัเส้นทางยานพาหนะน้ีมีจุดเร่ิมตน้ และจุดส้ินสุดท่ีจุดเดียวกนั คือ คลงัสินคา้ 
ภายใตข้อ้จาํกดัความจุของยานพาหนะ โดยใชว้ิธีการในการแกปั้ญหาคือ วิธีการหาจุดส่งท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด และวิธีการ
หาค่าประหยดั จากการศึกษาพบวา่วิธีการหาค่าประหยดั สามารถจดัเส้นทางยานพาหนะ ท่ีสามารถช่วยลดอตัราการ
ใชเ้ช้ือเพลิง ส่งผลทาํใหป้ริมาณการปล่อย CO₂ ลดลงไดดี้กวา่วธีิการหาจุดส่งท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด ถึง 26.48% โดยเฉล่ีย 
คาํสําคญั:  ปัญหาการจดัเส้นทางยานพาหนะ, วธีิการหาจุดส่งท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด, วธีิการหาค่าประหยดั 

 
ABSTRACT 

 Current carbon dioxide (CO2) emission trends are rising in the transportation department. Thus, the 
objective of this research is reducing fuel consumption rates and reducing CO2 emissions for transportation. The 
vehicle routing problem is divided for comparison into the two following parts: The Capacitated Vehicle Routing 
Problem (CVRP) and the Green Vehicle Routing Problem (GVRP). The vehicle routing problem begins and ends at 
the same place, which is the depot, with limited of the vehicle capacity. The solving method is Nearest Neighbor 
Algorithm (NN) and the Clarke-Wright Savings Algorithm (CWS). The Clarke-Wright Savings Algorithm can reduce 
fuel consumption in addition to reducing CO2 emission better than Nearest Neighbor Algorithm (on average) of 
26.48%.   
Keywords: Vehicle routing problem, Nearest Neighbor Algorithm, Clarke-Wright Savings algorithm 
 
1. บทนํา 

ในปัจจุบนัประเทศต่างๆ ทัว่โลก ต่างให้ความสําคญักบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีทาํให้แต่ละ
ประเทศตอ้งเผชิญกบัภาวะภยัแลง้ และนํ้ าท่วม ตลอดจนการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ และคล่ืนความร้อนท่ีนบัวนัจะทวี
ความรุนแรงมากยิ่งข้ึน (วิกานดา วรรณวิเศษ, 2558) ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อน ท่ีมีสาเหตุ
จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเพ่ิมข้ึน แต่มีหน่ึงวิธีท่ีจะสามารถลดความแปรปรวนของสภาพอากาศท่ีเกิดข้ึนได ้คือ
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การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO₂) เพ่ือบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก 
ซ่ึงในภาคการขนส่งมีส่วนในการปล่อย CO₂ จากมลพิษท่ีเกิดจากการเผาผลาญพลงังานในการขนส่ง แสดงดงัรูปท่ี 1 

 

 

 
รูป 1 การปล่อย CO₂ ของภาคการขนส่ง 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
 

 จากรูปท่ี 1  เม่ือปริมาณการปล่อย CO₂ มีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึน การกาํหนดเป้าหมาย เพ่ือลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย จะตอ้งปรับเปล่ียนวิธีคิด วิธีปฏิบติั วิธีให้คุณค่า สู่เศรษฐกิจ และสังคมคาร์บอนตํ่าบนพ้ืนฐานการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื (แผนยทุธศาสตร์ องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก(องคก์ารมหาชน) พ.ศ.2559-2564) วิธีในการ
ลดการปล่อย CO₂ ของภาคการขนส่ง คือการลดปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง ซ่ึงแปรผนัตรง กบัการลดการปล่อย CO₂ 
 ซ่ึงงานวิจยัน้ี ไดท้าํการศึกษารูปแบบในการจดัการเส้นทางยานพาหนะ ภายใตข้อ้จาํกดัของ นํ้ าหนกั และ
ปริมาตรความจุของรถ เพ่ือพฒันาระบบเส้นทางการขนส่งใหมี้ประสิทธิภาพ ร่วมกบัการลดอตัราการใชเ้ช้ือเพลิง อนั
เป็นผลทาํให้ปริมาณการปล่อย CO₂ มีปริมาณลดลง  ซ่ึงเป็นมลพิษทางอากาศ ท่ีเกิดจากการเผาผลาญพลงังานในการ
ขนส่งสินคา้จากรถบรรทุก ใหล้ดลงจึงถือเป็นส่วนช่วยในการรักษาส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยนื ของภาคการขนส่ง 

 

ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะเพ่ือส่ิงแวดล้อม (Green Vehicle Routing Problem: GVRP) 
 ปัญหาการจดัการเส้นทางยานพาหนะจากอดีต ถึงปัจจุบนั มีวิวฒันาการจากการจดัเส้นทางท่ีมีระยะทางสั้น
ท่ีสุด ตน้ทุนการขนส่งท่ีตํ่าท่ีสุด มาเป็นปัญหาการจดัการเส้นทางยานพาหนะเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม (GVRP)  



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 39 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัปัญหาการจดัเส้นทางยานพาหนะท่ีมีจุดประสงค ์เพ่ือลดอตัราการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิง 
(Kara and Yetis, 2007) ไดพิ้จารณาตน้ทุนจากการขนส่งท่ีมีผลกระทบจากนํ้ าหนกั และระยะทาง ท่ีมีการใชพ้ลงังาน
นอ้ยท่ีสุด โดยนาํเสนอความสัมพนัธ์ของการลดการใชพ้ลงังาน ร่วมกบัเง่ือนไขของยานพาหนะในการกาํหนดอตัรา
การใชพ้ลงังานเช้ือเพลิง (Xiao et al., 2012) ปัจจยัท่ีใชพิ้จารณาคือ ค่าระยะทาง และค่านํ้ าหนกั ท่ีมีความสัมพนัธ์เชิง
เส้น ท่ีข้ึนอยูก่บันํ้าหนกัในการบรรทุก 

Juan R.Jaramillo (2011) ศึกษาปัญหาการจัดเส้นทางขนส่งเพ่ือส่ิงแวดล้อม (Green Vehicle Routing 
Problem: GVRP) โดยหาค่านํ้ าหนกั ค่าระยะทาง ท่ีนอ้ยท่ีสุด เพ่ือลดปริมาณการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิง และการปล่อย
ก๊าซ CO₂ โดยใช ้Integer Linear Program formulation พบวา่ GVRP ใหค้่าผลลพัธ์ท่ีนอ้ยท่ีสุด  

Ilker kucukoglu et al. (2013) ศึกษาปัญหาการจดัเส้นทางการขนส่ง เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม ภายใตข้อ้จาํกดัการ
ใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงรวมตํ่าท่ีสุด โดยใช ้ linear programming ประมวลผลเทียบระหวา่ง G-CVRP และ CVRP พบว่า
ค่าเฉล่ีย G-CVRP ใหค้่าปริมาณการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงนอ้ยกวา่ 4.09 % 

Ruengsak Kawtummachai,Tsutomu.Shohdohji (2014) ศึกษาปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม (GVRP) รูปแบบปัญหาคือ บริษทัคา้ปลีก แกปั้ญหาโดยใช ้Harmony Search Algorithm เพ่ือลดอตัราการ
ใช้พลังงานเช้ือเพลิงรวมทั้ งหมด เทียบกับ วิธีการเดิมของบริษัท และ Clarke-Wright Savings Algorithm พบว่า 
Harmony Search Algorithm ให้ผลลัพธ์ท่ีดีกว่า Clarke-Wright Savings Algorithm  0.22% และให้ผลลัพธ์ท่ีดีกว่า 
วธีิการเดิมของบริษทั 6.7% 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือศึกษาปัญหา และพฒันาการจดัการเส้นทางยานพาหนะเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม ท่ีสามารถลดอตัราการใช้

เช้ือเพลิง และลดการปล่อย CO₂  
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลของปัญหาตน้แบบมาตรฐาน (Standard Benchmark Problem) โดยใชปั้ญหาตน้แบบ

มาตรฐานของ Augerat et al.(1995) ชุด B ในแต่ละกลุ่มปัญหาจะมีลกัษณะท่ีตั้งคลงัสินคา้ จุดส่ง และปริมาณความ
ตอ้งการสินคา้ ท่ีแตกต่างกนั ในแต่ละกลุ่มปัญหาแทนดว้ยอกัษรยอ่ ตวัอยา่งเช่น ปัญหา B-n41-k6 ตวัอกัษร B คือกลุ่ม
ของปัญหา, n คือ จาํนวนลูกคา้, k คือ จาํนวนยานพาหนะท่ีสามารถใชง้าน 

งานวจิยัน้ีไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
(1) การศึกษาปัญหาในรูปแบบ ปัญหาการจดัเส้นทางยานพาหนะ แบบมีขอ้จาํกดัเร่ืองความสามารถในการ

บรรทุก (CVRP) โดยมีสมการเป้าหมายเพ่ือ ลดระยะทางในการขนส่งรวม 
(2) การศึกษาปัญหาในรูปแบบ ปัญหาการจดัเส้นทางยานพาหนะเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม (GVRP) โดยมีสมการเป้า 

หมายเพ่ือ ลดค่านํ้าหนกั และระยะทาง (Weight Distance) โดยรวมใหต้ํ่าท่ีสุด ซ่ึงงานวจิยัน้ี ค่านํ้าหนกัท่ีใชค้าํนวณ คือ 
นํ้าหนกัรถรวมกบั นํ้าหนกัสินคา้ 
 โดยใชว้ธีิการแกปั้ญหาทั้งหมด 2 วธีิ คือ วธีิการหาจุดส่งท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด (Nearest Neighbor Algorithm: NN) 
และวธีิการหาค่าประหยดั (Clarke-Wright Savings Algorithm: CWS)  
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1. การจดัเส้นทางโดย วธีิการหาจุดส่งท่ีใกลท่ี้สุด (NN) 
(1) คลงัสินคา้เป็นจุดเร่ิมตน้ จากนั้นหาจุดส่งสินคา้รายต่อไปท่ีแสดงค่าระยะทางท่ีใกลท่ี้สุด 
(2) คน้หาจุดส่งรายต่อไปท่ีแสดงค่าระยะทางท่ีใกลท่ี้สุดโดยพิจารณาค่าระยะทาง และตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไข 

ความสามารถในการบรรทุก ของยานพาหนะท่ีใชข้นส่ง ถา้มีขอ้จาํกดัใดเกินความสามารถจะตอ้งหาจุดส่งอ่ืนท่ีใกล้
รองลงมา ถา้เส้นทางอ่ืนท่ีถูกเลือกทุกเส้นทางเกินความสามารถในการบรรทุกอีก จึงเลือกยานพาหนะขนส่งคนัต่อไป 
2. การจดัเส้นทางโดย วธีิการหาค่าประหยดั (CWS) 
  จากรูปท่ี 3 แสดงการทาํงาน โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 (1) หาค่าประหยดั จากสมการท่ี 1 
                          , 	 , , 	 ,                                                                   … (1) 
   โดย ,  คือ ค่าประหยดั จากจุด  ไปยงัจุดส่ง	  

  ,  คือ ค่าระยะทาง จากจุด	   ไปยงัคลงัสินคา้ 0 
  ,  คือ ค่าระยะทาง จากคลงัสินคา้ 0 ไปยงัจุด  
(2) เรียงลาํดบัค่า  จากค่าประหยดัมากไปหานอ้ย 
(3) สร้างเส้นทางของยานพาหนะท่ีใชข้นส่ง โดยการเช่ือมจุดส่ง	  และ  ท่ีแสดงค่าประหยดั ( ) มากท่ีสุด 

ภายใต ้เง่ือนไขความสามารถในการบรรทุก ของยานพาหนะท่ีใชข้นส่ง 
 

 
 

รูป 3 ขั้นตอนการทาํงานของวธีิการหาค่าประหยดั 
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การคํานวณหาอตัราการใช้นํา้มนั (Fuel Consumption) 
กาํลงังานท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีตามทฤษฎี  ในหน่วยจูล (J) เน่ืองจากค่ากาํลงังานในการเคล่ือนท่ีจากจุด

ส่ง  ไปยงัจุดส่ง	  (Tânia et al., 2012) u g sin θ 	g	C cos	θ 		 cw μ 	d 	 	0.5C Oρv d 		                       … (2) 
ค่าพลงังานทั้งหมดท่ีใชใ้นการขบัเคล่ือน	  ในหน่วยกิโลจูล (kJ) เน่ืองจากค่าพลงังานงานท่ีเกิดข้ึนในการ

เคล่ือนท่ีจากจุดส่ง  ไปยงัจุดส่ง   	 	 	 	 d /v 	 	 	P 	/ε	 	P /η/1,000                        … (3) 
อตัราการใชป้ริมาณพลงังานเช้ือเพลิง  ในหน่วย ลิตร (litre) ในระยะทางการขนส่งจาก จุดส่ง  ไปยงัสุด

ส่ง  ค่าคงท่ี 43.2 kJ/g คือค่าความร้อนตํ่า ของนํ้ามนัดีเซล (Barth et al., 2004) 
   / 43.2	              … (4) 

ความหมายค่าตวัแปรท่ีใช ้ดงัน้ี u ค่าความเร่ง  (m/s²), g ค่าคงท่ีแรงโนม้ถ่วง  (m/s²), θ ระดบัความโคง้ของถนน (degrees) ,  ค่าสัมประสิทธ์ิ ความ
ตา้นทานการหมุน ,c  ค่านํ้าหนกัรถ (kg) ,  ค่าระยะทางระหวา่ง   และ  (m) ,  ค่าสัมประสิทธ์ิ แรงตา้นอากาศ 
, O ผวิหนา้ผวิดา้นหนา้ของรถยนต ์(m²) ,   ค่าความหนาแน่นอากาศ  (kg/mᶟ) ,  ค่าความเร็วในการเขา้โคง้ ระหวา่ง  

 และ  (m/s) ,	   ตวัคูนอนัเน่ืองมาจากแรงเสียดทานของเคร่ืองยนต ์(KJ/rev/litre) ,	   ค่าความจุของเคร่ืองยนต ์(litre) 
,	  ค่าความเร็วรอบของเคร่ืองยนต ์(rev/s),  ประสิทธิภาพของระบบส่งกาํลงั, P  ค่าพลงังานท่ีสูญเสียไปเน่ืองจาก
ระบบต่างๆ ของเคร่ืองยนต์ อาทิ เช่น  แอร์ (KJ) ,  ค่าประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์,  ค่าความหนาแน่นของ
เช้ือเพลิง (g/l), μ  ค่านํ้าหนกัสินค่าท่ีบรรทุกระหวา่ง   และ  (kg) 

การคํานวณหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Emissions of  CO₂)   
หน่วยวัดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ลิตรของ  นํ้ ามันดีเซล  มีอัตราการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด ์เท่ากบั 2.6676 kg of CO₂ (Defra, 2011) 
 Emissions of  CO₂ =  F  x 2.6676               … (5) 

  F   อตัราการใชป้ริมาณพลงังานเช้ือเพลิง ในหน่วย ลิตร (litre) 
 

4. ผลการวจิัย 
กลุ่มตวัอยา่ง ปัญหาตน้แบบมาตรฐาน (Standard Benchmark Problem) ชุด B แต่ละกลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะ

กระจุกตาํแหน่งของจุดส่งสินคา้ และปริมาณความตอ้งการสินคา้ท่ีมีปริมาณใกลเ้คียงกนัโดยเฉล่ียในแต่ละจุดส่ง จาก
การศึกษาพบวา่ วธีิการหาค่าประหยดั (CWS) ใหผ้ลลพัธ์ค่านํ้าหนกั และระยะทาง (Weight Distance) ตํ่ากวา่วธีิการหา
จุดส่งท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด (NN) ซ่ึงสามารถช่วยลดอตัราการใชเ้ช้ือเพลิง และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
แสดงดงัตารางท่ี 1 และ 2 

เม่ือพิจารณาตวัแปร ท่ีส่งผลต่อค่านํ้ าหนัก และระยะทาง (Weight Distance)  และอตัราการใช้เช้ือเพลิง 
ข้ึนอยูก่บันํ้ าหนกัของค่าตวัแปรนั้น อาทิเช่น B-n31-k5, B-n31-k5 และ B-n31-k5 ซ่ึงมีจาํนวนยานพาหนะท่ีใชใ้นการ
ขนส่งเท่ากนั แต่จาํนวนจุดส่งสินคา้เพ่ิมข้ึน เท่ากบัมีปริมาณความตอ้งการสินคา้ท่ีเพ่ิมมากข้ึน การประมวลผลการจดั
เส้นทางของทั้ง 2 วิธีการ พบวา่การอตัราการใชเ้ช้ือเพลิง  การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเม่ือ
จุดส่งสินคา้เพ่ิมข้ึน เป็นตน้  
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ตาราง 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ลาํดบั ปัญหา 
ระยะทาง (กิโลเมตร) : CVRP นํ้าหนกั ระยะทาง (กิโลกรัม·กิโลเมตร) : GVRP 

NN CWS NN CWS 
1 B-n31-k5 955.06 681.16 122,649.80 97,260.33 
2 B-n34-k5 901.62 794.33 127,108.70 113,083.45 
3 B-n35-k5 1,223.55 978.33 163,818.16 143,426.85 
4 B-n38-k6 1,269.70 832.09 162,996.07 118,691.16 
5 B-n39-k5 1,060.15 566.71 131,650.54 81,992.28 
6 B-n41-k6 1,088.38 898.09 154,421.82 131,547.12 
7 B-n43-k6 970.99 781.96 129,060.41 114,198.10 
8 B-n44-k7 1,188.95 937.74 160,096.40 137,549.97 
9 B-n45-k5 1,129.52 757.16 146,329.27 115,311.13 
10 B-n45-k6 1,083.34 727.84 141,525.62 105,806.78 

 
ตาราง 2 อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง และอตัราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

ลาํดบั ปัญหา 
อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง อตัราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

(ลิตร) (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด)์ 
NN CWS  ค่าผลต่าง (%) NN CWS ค่าผลต่าง (%) 

1 B-n31-k5 215.70 153.99 -28.61 575.41 410.78 -28.61 
2 B-n34-k5 203.80 179.56 -11.89 543.66 479.01 -11.89 
3 B-n35-k5 276.44 221.22 -19.97 737.44 590.13 -19.97 
4 B-n38-k6 286.76 188.10 -34.40 764.98 501.79 -34.40 
5 B-n39-k5 239.37 128.13 -46.47 638.55 341.80 -46.47 
6 B-n41-k6 246.03 203.08 -17.45 656.32 541.73 -17.45 
7 B-n43-k6 219.36 176.81 -19.39 585.18 471.67 -19.39 
8 B-n44-k7 268.64 212.04 -21.06 716.62 565.65 -21.06 
9 B-n45-k5 255.12 171.27 -32.86 680.58 456.90 -32.86 

10 B-n45-k6 244.71 164.56 -32.75 652.79 439.00 -32.75 
 ค่าเฉล่ีย -26.48  
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5. การอภิปรายผล 
งานวิจยัเก่ียวกบัปัญหาการจดัเส้นทางยานพาหนะเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม โดยมีขอ้จาํกดัเร่ืองความสามารถในการ

บรรทุก (İlker Küҫükoğlu et al., 2014) เพ่ือให้เกิดปริมาณการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงท่ีน้อยท่ีสุด พิจารณาขอ้จาํกดั ค่า
นํ้าหนกั และค่าระยะทาง เปรียบเทียบพบวา่ ค่าเฉล่ียค่าระยะทาง CVRP 353.81 กิโลเมตร G-CVRP 378.13 กิโลเมตร
และค่าเฉล่ียปริมาณการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิง CVRP 26.79 ลิตร G-CVRP 25.61 ลิตร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัเร่ือง
น้ีคือ เม่ือศึกษาการจดัเส้นทางเพื่อส่ิงแวดลอ้ม โดยพิจารณารูปแบบการจดัเส้นทางเพื่อส่ิงแวดลอ้มสามารถช่วยลด
ปริมาณการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิง 

  
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบว่าวิธีการหาค่าประหยดั (CWS) สามารถจดัเส้นทางยานพาหนะ ท่ีช่วยลดอตัราการใช้
เช้ือเพลิง ส่งผลทาํใหป้ริมาณการปล่อย CO₂ ลดลงถึง 26.48% โดยเฉล่ียของทุกกลุ่มตวัอยา่ง เม่ือเทียบกบัวธีิการหาจุด
ส่งท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด (NN)   จึงถือเป็นวิธีการท่ีมีส่วนช่วยในการรักษาส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยืน ของภาคการขนส่ง หาก
พิจารณามุมมองการลดอตัราการใชเ้ช้ือเพลิง ดา้นเศรษฐศาสตร์ สามารถช่วยองค์กร หรือหน่วยงาน ลดตน้ทุนการ
ขนส่ง และดา้นส่ิงแวดลอ้มสามารถช่วยลดมลภาวะ (ปริมาณการปล่อย CO₂) ทางอากาศลงสืบเน่ืองจากปริมาณการ
ปล่อย CO₂ เป็นหน่ึงในก๊าซเรือนกระจก ส่งผลใหเ้กิดภาวะโลกร้อนท่ีตอนน้ีเป็นปัญหาทัว่โลกท่ีกาํลงัเผชิญอยู ่

จากการศึกษาปัญหาการจดัเส้นทางยานพาหนะ พบวา่ตวัแปรท่ีส่งผลต่อค่านํ้าหนกั ค่าระยะทาง อตัราการใช้
เช้ือเพลิง และปริมาณการปล่อย CO₂ มีดังน้ี ปริมาณความตอ้งการสินคา้, ลกัษณะตาํแหน่งท่ีตั้ งของจุดส่ง และ
คลงัสินคา้, จาํนวนยานพาหนะท่ีใชข้นส่ง และค่าระยะทาง ข้ึนอยูก่บันํ้าหนกัของค่าตวัแปรนั้น  

ข้อเสนอแนะ 
งานวิจยัน้ีเป็นการทดลองใชก้บัปัญหาตน้แบบมาตรฐานท่ีมีความหลากหลาย ของตาํแหน่งท่ีตั้งคลงัสินคา้ 

และจุดส่งสินคา้  สามารถนาํไปประยุกตใ์ชก้บัปัญหาและ สถานการณ์จริง โดยการเลือกค่าตวัแปรให้เหมาะสมกบั
รูปแบบปัญหาจริง เน่ืองจากปริมาณความตอ้งการสินคา้ และนํ้ าหนักสินคา้ ในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะมี
ปริมาณท่ีมากน้อยต่างกนัในแต่ละจุดส่ง ในจุดส่งท่ีมีนํ้ าหนักมาก การส่งสินคา้จากคลงัไปยงัจุดส่งจะทาํให้เกิด
ปริมาณการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงท่ีมากกว่าจุดส่งท่ีมีนํ้ าหนักน้อยกว่า การพิจารณาการขนส่งตอ้งเกิดจากค่านํ้ าหนัก 
และค่าระยะทางควบคู่กนัในการคาํนวณปริมาณการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิง ค่าตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณปริมาณการใช้
พลงังานเช้ือเพลิง ควรท่ีจะเป็นค่าสัมประสิทธ์ิและ ค่าตวัแปรท่ีเกิดข้ึนจริง ของยานพาหนะนั้นจริงๆ เพ่ือให้เกิดค่า
ผลลพัธ์ท่ีใกลเ้คียงค่าความจริงมากท่ีสุด 

 
เอกสารอ้างองิ 
ศูนยพ์ยากรณ์ และสารสนเทศพลงังาน. (2559). การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO₂) จากการใชพ้ลงังานปี 2558: 

สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน. 
สาํนกัยทุธศาสตร์ องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์รมหาชน). (2557). ยทุธศาสตร์องคก์ารบริหารจดัการ 

ก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) พ.ศ.2559-2564. (หนา้ 36). สาํนกัยทุธศาสตร์ องคก์ารบริหารจดัการ
ก๊าซเรือนกระจก (องคก์รมหาชน). 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 44 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

Barth M., Scora G., and Younglove T. (2004). Modal emissions model for heavy-duty diesel vehicles. Journal of 
the Transportation Research Board. (1880), 10-20. 

Defra. (2012). Guidelines to Defra/DECC’s GHG Conversion Factors for Company Reporting. A Green Vehicle 
Routing Problem. 48(100-114). สืบคน้เม่ือ January 15, 2017, https://www.gov.uk/guidance/measuring-
and-reporting-environmental-impacts-guidance-for-businesses 

Ilker kucukoglu et al. (2013). A Green Capacitated Vehicle Routing Problem with Fuel Cosumption Optimization 
Model In International Journal of Computational Engineering Research. Vol.03 

İlker Küҫükoğlu,  Seval Ene, Ash  Aksoy, Nursel Ӧztürk. (2014). A memory structure adapted simulated annealing 
algorithm for a green vehicle routing problem In ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION 
SENSING,MONITORING, MODELING AND REMEDIATION.Turkey: Industrial Engineering 
Department, Faculty of Engineering, Uludag University. 

Juan R.Jaramillo (2011). The Green Vehicle Routing Problem. Department of Business Administration  Albany 
State University. 

Ruengsak Kawtummachai,Tsutomu.Shohdohji (2014) . A Hybrid Harmony Search (HHS) Algorithm for a Green 
Vehicle Routing Problem (GVRP) In 4th International Conference on Engineering Optimization. 
September 8-11, Portugal 

Tânia Rodrigues Pereira Ramos, Maria Isabel Gomes, Ana Paula Barbosa-PÓvoa. (2012). Minimizing CO₂ 
Emissions in a Recyclable Waste Collection System with Multiple Depots  In EUROMA/POMS Joint 
Conference, Netherlands: Amsterdam. 

 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 45 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 

การเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการคลงัสินค้าประเภทรถจําลอง 
กรณศึีกษา บริษัท  มาจอเร็ตต์ (ประเทศไทย) จํากดั 

INCREASING EFFICIENCY OF INVENTORY MANAGEMENT 

 IN CASE OF MAJORETTE (THAILAND) CO.,LTD. 
พชิญ์ตานันท์   ครุนิอาจ1 

 Logistics Management, Master of  Business Administration, University of the Thai Chamber of Commerce 
Tel. 087-4034448, E-mail: Jellyme.pittanan@gmail.com 

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

บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการคลงัสินคา้และลดระยะเวลาในการรับ-

เบิกจ่ายสินคา้จากคลงัเพ่ือให้การทาํงานมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตข้อ้จาํกดัดา้นพ้ืนท่ี ปัจจุบนัคลงัสินคา้มีปัญหา
เก่ียวกบัขอ้มูลในระบบกบัท่ีตรวจนบัจริงภายในคลงัไม่ตรงกนัจึงส่งผลต่อแผนกผลิตเกิดการวางแผนผิดพลาด ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นวา่การบริหารจดัการคลงัสินคา้ขาดประสิทธิภาพทางผูว้จิยัจึงไดท้าํการศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน  

จากการศึกษาพบวา่ปัญหามาจากการทาํงานของพนกังานท่ีไม่ไดท้าํการตดัสตอ็กทนัทีเม่ือมีการรับเขา้หรือ
เบิกจ่ายช้ินงานออกส่งผลให้ขอ้มูลในระบบไม่เป็นปัจจุบนัเกิดความผิดพลาดและเม่ือทาํการแกไ้ขการผลิตยอ้นหลงั
ทาํให้เสียเวลาในการดาํเนินงาน ในบางขั้นตอนระบบเป็นการปฏิบติังานดว้ยคนทาํให้เกิดความผิดพลาดไดง่้ายและ
พ้ืนท่ีภายในคลงัไม่ไดร้ะบุตาํแหน่งการจดัเกบ็ชดัเจนหลงัจากทาํการศึกษาและหาแนวทางปรับปรุงดว้ยการแบ่งพ้ืนท่ี
จัดเก็บโดยการวิเคราะห์ ABC Analysis สร้างแบบฟอร์มในการรับ-เบิกจ่ายช้ินงานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั และ
ปรับปรุงขั้นตอนการทาํงานของพนกังานพบวา่ขั้นตอนการรับสินคา้เขา้คลงัระยะเวลาลดลง 32.8 เปอร์เซ็นต ์ขั้นตอน
การเบิกจ่ายระยะเวลาลดลง 45.54 เปอร์เซ็นต ์ปริมาณในการเก็บช้ินงาน Vrac เพ่ิมข้ึน 66.67 เปอร์เซ็นตแ์ละปริมาณ
ในการเกบ็ช้ินงาน Component Coque เพ่ิมข้ึน 33.33 เปอร์เซ็นต ์
คาํสําคญั: การจดัการคลงัสินคา้, การแบ่งประเภทสินคา้คงคลงัตามฐานกิจกรรม (ABC Analysis), การเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการคลงัสินคา้  
 

ABSTRACT 
This research aimed to increase efficiency of the inventory management for the case study of automotive 

part of toy company and reduce the time taken to pick-up part component from the inventory of Vrac store to the 
assembly section. The inventory had a problem with the data in the system which is seriously monitored in the data-
base that was to present on operating results and it’s not real time of summary so this problem making effect to  
another department that is planning section when doing the weekly plan. The labour cannot seeking the goods as well, 
getting waste of time to pick-up because they don’t have been setting the zoning and the specific area for 
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classification. The purpose of the study are to study the causes of waiting in the production process. To optimize the 
accuracy of inventory data. To study how to improve the efficiency of inventory operations. 

 The Author applied inventory control of ABC analysis and setting the new layout. Group A based on an 
inventory of high value and a high rate of annual usage, inventory counting will be counted every month. Group B 
checked the inventory with triple of frequency per year and Group C performs the counting two time per year. A 
second approach was to improve the procedure storage for labour by doing inventory control based on ABC analysis 
and to fill completely on work sheets anytime. And the third approach was to improve the inventory layout by do 
increasing the two rack to support working processes. The results demonstrated that inventory control system using 
ABC Analysis which decreased piking time 48.49% in the VRAC, 45.54% in Component, up 66.67% and 33.33% in 
VRAC and Component Coque storage, that can help to optimize inventory management and increase internal-
customer satisfaction.   
Keywords: Warehouse Management, ABC Analysis, Increasing Efficiency of  Inventory Management  
 
1. บทนํา 

สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการผลิตของเล่นในตลาดโลกนั้นมีการแข่งขนัสูงมากเน่ืองจากเป็นท่ีตอ้งการ
ของกลุ่มผูบ้ริโภคอย่างต่อเน่ืองและยงัเกิดกลุ่มผูแ้ข่งขนัรายใหม่เขา้สู่ตลาด โดยเฉพาะกลุ่มผูผ้ลิตจากประเทศจีน 
ดงันั้นการแข่งขนัดา้นเวลา การจดัส่งและคุณภาพถือเป็นส่ิงสาํคญั จากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบริษทัทาํให้พบวา่
บริษทัประสบปัญหาสินคา้ท่ีผลิตออกมานั้นมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการจดัส่ง เน่ืองดว้ยทางโรงงานทาํการผลิตสินคา้
รถจาํลองหลากหลายรูปแบบทาํให้ไม่สามารถระบุขอ้มูลไดช้ดัเจน เช่น พ้ืนท่ีท่ีใชจ้ดัเก็บสินคา้นั้นๆ มีการจดัเก็บ
สินคา้หลายประเภทไวใ้นพ้ืนท่ีเดียวกนัจึงทาํใหเ้กิดปัญหากรณีพนกังานหาสินคา้ไม่เจอเม่ือเขา้สู่ขั้นตอนการประกอบ
ทาํใหไ้ม่สามารถทาํการบรรจุสินคา้ลงบรรจุภณัฑใ์นกระบวนการถดัไปไดเ้ป็นเหตุให้พนกังานตอ้งหยดุสายการผลิต
เพ่ือแทรกการผลิตงานท่ีหาไม่เจอในคลังจัดเก็บเพ่ือให้สามารถผลิตงานให้เสร็จทันตามเวลาส่งมอบ การหยุด
สายการผลิตท่ีกาํลงัผลิตอยูข่ณะนั้นส่งผลกระทบต่อการผลิตทั้งกระบวนการ และส่งผลต่อแผนการผลิตโดยรวมใน
ส่วนของงานวางแผนการผลิต จากปัญหาน้ีส่งผลให้บริษทัเกิดความล่าช้าในการส่งออก, เกิดตน้ทุนในการจ้าง
พนกังานนอกเวลา และเกิดค่าเสียโอกาสทางการตลาดท่ีเกิดจากความล่าชา้ในการส่งมอบ ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งศึกษา
ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินคา้ท่ีผลิตออกมาไม่เพียงพอต่อการจดัส่งโดยเฉพาะปัญหาภายในคลงัสินคา้เพ่ือเป็น
แนวทางให้แก่ผูป้ระกอบการนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีไปใช้ในการวางแผนการผลิตและบริหารจัดการ
คลงัสินคา้ใหเ้กิดประโยชน์และประสิทธิผลสูงสุด      
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดการรอคอยในกระบวนการผลิตสินคา้ประเภทรถจาํลอง 
2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความแม่นยาํของขอ้มูลสินคา้คงคลงั 
3.เพ่ือศึกษาวธีิการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังานภายในคลงัสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
การวิจยัเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้เป็นงานวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Operation Research) 

ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเพ่ือให้ทราบถึงสภาพความเป็นจริงของระบบปฏิบติัการในปัจจุบนั ระยะเวลาในการเก็บ
ขอ้มูลตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2559-มกราคม 2560 และใชข้อ้มูลยอ้นหลงัในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2559-ธนัวาคม 2559 วิจยัโดยวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของกระบวนการ ไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัแสดงไว้
ในรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1 สาเหตุของการส่งมอบสินคา้ล่าชา้ 

 
ผูว้ิจยัไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงั 6 เดือนเพ่ือศึกษาดูอตัราความผิดพลาดท่ีเกิดจากขอ้มูลสินคา้ใน

ระบบไม่ตรงกบัยอดนบัจริงดงัแสดงในรูปท่ี 2  และตารางท่ี 1 ตามลาํดบั 

 
รูปท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบยอดสินคา้คงคลงักบัยอดตรวจนบัจริง 
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ตารางท่ี 1  แสดงอตัราการเปรียบเทียบยอดสินคา้คงคลงักบัยอดตรวจนบัจริง 

 
จากนั้นทาํการทดลองในส่วนของฝ่ายปฏิบติัการภายในคลงัสินคา้ โดยใหค้วามสาํคญัในการปรับปรุง 3 ดา้น 

คือ ดา้นการออกแบบแผนผงัคลงัสินคา้ ดา้นการรับเขา้และการเบิกจ่ายภายในคลงั และดา้นขั้นตอนการทาํงานภายใน
คลงัสินคา้ ในดา้นการออกแบบคลงัสินคา้นั้นผูว้ิจยัทาํการออกแบบผงัคลงัสินคา้ใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จดัเก็บช้ินงาน Vrac และ Component Coque โดยเพ่ิม Rack และจดัตาํแหน่งการวางช้ินงานทั้ง 2 ประเภทตามทฤษฏี 
ABC Analysis ช้ินงานท่ีมีการเบิกใชบ่้อยท่ีสุดจะจดัเกบ็ไวใ้กลป้ระตูทางออก โดยช้ินงาน Vrac จะจดัเกบ็ไวใ้นภาชนะ
กล่อง WIP ส่วนช้ินงาน Component  Coque จะจัดเก็บไวใ้นภาชนะถาดไม้เพ่ือให้สะดวกต่อการเคล่ือนยา้ยและ
ประหยดัเวลาในการหยบิช้ินงาน ในการปรับปรุงในดา้นการรับเขา้และการเบิกจ่ายภายในคลงัไดจ้ดัทาํแบบฟอร์มการ
รับเขา้-เบิกจ่ายรูปแบบใหม่ให้สามารถใชง้านไดง่้ายไม่ซํ้ าซ้อน เม่ือพนกังานมีการนาํช้ินงานเขา้เก็บในคลงัหรือเบิก
ออกไปประกอบจาํเป็นจะตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลทุกคร้ังเพ่ือให้พนักงานบนัทึกลงในระบบไดอ้ย่างถูกตอ้ง และ
สามารถทวนสอบยอ้นกลบัไดใ้นภายหลงั ดา้นวิธีและขั้นตอนการทาํงานภายในคลงัสินคา้ทาํการศึกษาขั้นตอนการ
ทาํงานรูปแบบเดิมโดยศึกษาระยะเวลาในการปฏิบติังานจากการทาํ Swimlane Diagram จากนั้นหาจุดคอขวดของงาน
และตดัขั้นตอนการทาํงานท่ีไม่เกิดประโยชน์ ท่ีก่อใหเ้กิดความสูญเสียจากการรอคอยออกจากกระบวนการและสร้าง
ขั้นตอนการทํางานใหม่ให้แก่พนักงานเพ่ือให้เกิดรูปแบบการทํางานท่ีมีมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการจดัเกบ็ 

 
4. ผลการวจิัย 

งานวิจัยในคร้ังน้ีหลังจากปรับปรุงระยะเวลาในการ Picking Time Vrac และ Picking Time Component 
ลดลงคิดเป็น  48.49% และ 63.04% ไดผ้ลดงัตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2  แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาในการ Picking Time ทั้งก่อน-หลงัการปรับปรุงผงัคลงัสินคา้  

 

ITEM 
ก่อนการปรับปรุง Layout หลงัการปรับปรุง Layout 

Timing (min.) Service time Timing (min.) Service time 
VRAC 10.93 0.66 5.63 4.75 
Component 9.47 1.05 3.50 3.78 
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
การวิจยัคร้ังน้ีทาํการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ประเภทรถจาํลอง หลงัการปรับปรุง

ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการออกแบบแผนผงัคลงัสินคา้ (Layout) ดา้นการจดัเก็บและการเบิกจ่ายภายในคลงั และดา้น
ขั้นตอนการทาํงานภายในคลงัสินคา้ พบวา่สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลก่อนและหลงัการปรับปรุง      

 

เกณฑก์ารวดัผล 
ผลการปรับปรุง  

สรุปผล 
ก่อน หลงั 

ระยะเวลาในการรับ-เบิกจ่ายสินคา้(เฉล่ีย) 30 นาที 15 นาที ลดลง 50% 
Qty ท่ีเกบ็ได ้VRAC 1,080 boxes 1,800 boxes เพ่ิมข้ึน 66.67 % 
Qty ท่ีเกบ็ได ้Coque 3.240 Tray 4,320 Tray เพ่ิมข้ึน 33.33% 
พ้ืนท่ีการจดัเกบ็ 540 slot 720 slot  เพ่ิมข้ึน 25% 

  
ดังนั้นในการจัดการคลงัสินคา้และการวาง Layout ถือเป็นเร่ืองสําคญัในการบริหารจัดการคลงัให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ผูว้ิจยัไดมี้การปรับเปล่ียนขั้นตอนการทาํงานและปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยมีการดาํเนินงานดงัต่อไปน้ี 
กาํหนดพ้ืนท่ีในการจดัเก็บให้ชดัเจนภายในคลงัสินคา้โดยแบ่งหมวดหมู่ของช้ินงาน Vrac และ Part Component ดว้ย
วิธี ABC Analysis ใหช้ดัเจนก่อนจดัเกบ็ภายในคลงั ปรับปรุงกระบวนการรับและกระบวนการเบิกจ่ายโดยทุกคร้ังท่ีมี
การรับเขา้-เบิกจ่ายตอ้งมีใบแสดงรายการในแบบฟอร์มทุกคร้ัง ปรับมาตรฐานการทาํงานของพนกังานคลงัสินคา้ให้ดี
ข้ึน และสนบัสนุนใหมี้การทาํการเปรียบเทียบผลการทาํงานก่อนและหลงัเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพฒันาระบบของ
องคก์รต่อไป จากการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ บริษทัสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเกบ็และใชป้ระโยชน์จากพ้ืนท่ีท่ีมี
อยู่อย่างจาํกดัให้เกิดประโยชน์สูงสุดซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ (สุนันทา   ศิริเจริญวฒัน์, 2555) เร่ืองการเพ่ิม     
ประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ของบริษทั ภูมิไทย คอมซีส  จาํกดั พบวา่สาเหตุท่ีทาํให้การดาํเนินงานของบริษทั
ขาดประสิทธิภาพ คือ มีสินคา้คงคลงัปริมาณสูง คลงัสินคา้มีวิธีการจัดเก็บและจัดวางไม่เหมาะสม กระบวนการ
เบิกจ่ายอะไหล่ให้ช่างใชเ้วลานานและมีขอ้ผิดพลาดสูง จึงไดจ้ดัลาํดบัความสาํคญัดว้ยวิธี ABC และทาํการออกแบบ
แผนผงัการจดัเกบ็ใหม่ และงานวจิยัของ (โชติกา  ทองสุโชติ, 2552) เร่ืองการจดัการควบคุมสินคา้คงคลงัโดยวธีิ ABC 
Analysis ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษทั เอ.ซี. เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์ดีไซน์ จาํกดั พบวา่ในการจดัการควบคุมสินคา้ 
คงคลงัให้มีตน้ทุนท่ีลดลงและลดระยะทางในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ท่ีมีปริมาณการใชง้านจาํนวนมาก โดยใชเ้ทคนิค
การวิเคราะห์แบบ ABC สามารถลดระยะทางในการเคล่ือนยา้ยสินคา้จาก Rack มายงั Store ไดเ้ป็นระยะทาง 3.20 
เมตร 

  
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ประเภทรถจาํลองหลงัการปรับปรุงใน 3 ดา้นพบวา่
สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเก็บพบว่าขั้นตอนการรับสินคา้เขา้คลงัระยะเวลาลดลง 32.8 เปอร์เซ็นต์ 
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ขั้นตอนการเบิกจ่ายระยะเวลาลดลง 45.54 เปอร์เซ็นต ์ปริมาณในการเกบ็ Vrac เพ่ิมข้ึน 66.67 เปอร์เซ็นต ์และปริมาณ
ในการเกบ็ Component Coque เพ่ิมข้ึน 33.33 เปอร์เซ็นต ์

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ประเภทรถจาํลองสามารถสรุปขอ้เสนอแนะท่ี
ไดจ้ากการศึกษาดงัน้ี 

1. เพ่ิมจาํนวนพนกังานคลงัสินคา้ใหเ้พียงพอ 
2. ฝึกอบรมการทาํงานใหแ้ก่พนกังานเพ่ือเพ่ิมทกัษะการทาํงาน  
3. กรณีหากมี WIP ในระบบควรนาํมารวมกบัช้ินส่วนท่ีเหลือจากแผนก assembly ก่อนเคล่ือนยา้ยเขา้เก็บใน

คลงัสินคา้ 
4. ควรนาํหลกัทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารจัดการดา้นคลงัสินคา้ให้ครบทุกดา้นในการวิจัยในขั้นต่อไปเพ่ือ

สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
5. ในอนาคตอาจมีการนํา Bar Code มาใช้ในงานคลังสินค้าเพ่ือเพ่ิมความแม่นยาํในการรับขอ้มูลและ

ประหยดัแรงงานคน  
6. ทางผูว้ิจยัไดท้าํการทดลองเพ่ิมเติมโดยสร้างโมเดลจาํลอง (Simulation) เพ่ือวิเคราะห์การปรับเปล่ียน

จาํนวนพนกังานภายในคลงัสินคา้ใหเ้หมาะสมเพ่ือลดการรอคอยท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงช่วยใหเ้กิดการวางแผนการใชท้รัพยากร
อยา่งคุม้ค่าในอนาคต 
 
กติติกรรมประกาศ   

การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสําเร็จและสมบูรณ์ไดด้ว้ยความอนุเคราะห์อยา่งดียิ่งจากอาจารย ์ดร.มณิสรา  
บารมีชยั อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีเสียสละเวลาในการตรวจสอบและให้คาํแนะนาํตลอดจนช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ 
ผูจ้ดัทาํใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่านคณาจารยทุ์ก ๆ ท่าน  นอกจากน้ีขา้พเจา้ขอขอบพระคุณผูบ้ริหารและพนกังาน
ทุกท่านของ บริษทั มาจอเร็ตต ์(ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในดา้นขอ้มูลและเปิดให้เขา้ทาํการศึกษา
คน้ควา้วจิยัในคร้ังน้ีทาํใหง้านลุล่วงไปดว้ยดี  
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจนาํเท่ียวท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ

ขนส่งนกัท่องเท่ียวในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และ (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการจดัการโลจิสติกส์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิภาพการใหบ้ริการขนส่งนกัท่องเท่ียวของธุรกิจนาํเท่ียวในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ใชแ้บบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 242 ราย และใช ้One-Way ANOVA และ Pearson Correlation เป็นเคร่ืองมือใน
การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีลกัษณะของกิจการนาํเท่ียวคนในประเทศไปยงัต่างประเทศ 
จาํนวน 107 บริษทั มีระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ 6 ปี – 10 ปี มีจาํนวนพนกังาน 11 – 50 คน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
300,001 บาท – 400,000 บาท ผูป้ระกอบการเห็นว่า ปัจจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ใหบ้ริการขนส่งนกัท่องเท่ียวของธุรกิจนาํเท่ียวในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มีการดาํเนินการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการใหบ้ริการลูกคา้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการขนส่งนกัท่องเท่ียวของธุรกิจ
นาํเท่ียวในจงัหวดักรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการติดต่อส่ือสารทางดา้นโลจิสติกส์ และ
นอ้ยท่ีสุด ดา้นการขนส่ง  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลกัษณะทัว่ไปของธุรกิจนาํเท่ียวท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ใหบ้ริการขนส่งนกัท่องเท่ียวของธุรกิจนาํเท่ียวในจงัหวดักรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และปัจจยัดา้นการจดัการโลจิสติกส์มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการใหบ้ริการขนส่งนกัท่องเท่ียวของ
ธุรกิจนาํเท่ียวในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นเวลา ดา้นขอ้มูลข่าวสารและดา้นความปลอดภยั อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
คาํสําคญั : การจดัการโลจิสติกส์, ประสิทธิภาพการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง, ธุรกิจนาํเท่ียว 

 
Abstract 

 The purpose of the study was twofold, (1) to study general information of travel business affecting to the 
efficiency of tourist transportation services of tour business in Bangkok and (2) to study logistic management factors 
to correlate with the efficiency of tourist transportation services of tour business in Bangkok.  Questionnaires were 
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used to collect statistical data from samples of 242 entrepreneurs of tour business in Bangkok. The statistics used for 
data analysis were descriptive statistics and inferential statistics. 
 The study found that the majority of the respondents were 107 out-bound operators, duration of business 
operation was 6 -  10 years, number of employees 11 –  50 persons, and have 300,001 –  400,000 baht of income per 
month.  Entrepreneurs of travel business thought that logistic activities affecting to the efficiency of tourist 
transportation services of tour business in Bangkok was at a highest level, with an average of 4.71. When considering 
each item, it was found that customer services affecting to the efficiency of tourist transportation services of tour 
business in Bangkok was highest at an average of 4. 78, followed by logistics communications with the mean score 
4.72, and the smallest affecting is transportation with the mean score 4.63. 

The results of hypothesis testing showed that 
1.General characteristics of travel business include the followings: categorizing by business type, duration 

of business operation, the number of employee characteristics, and income per month does not affect to the efficiency 
of tourist transportation services of tour business in Bangkok at a statistical significant of 0.05. 

2.  Logistic management factors include the followings:  customer services, transportation and logistics 
communications correlate with the efficiency of tourist transportation services of tour business in Bangkok at a 
statistical significant of 0.05. 
Keywords : Logistic Management Factors, Tour Business, Efficiency of Transportation Services 

 
1. บทนํา 

ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตท่ีส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวของประเทศ แต่เม่ือผ่านพน้
วิกฤตไปแลว้นกัท่องเท่ียว ก็ยงักลบัมาเท่ียวเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว แสดงถึงความเช่ือมัน่ท่ีนกัท่องเท่ียวมีต่อเมืองไทย 
การท่องเท่ียวไทยยงัมีปัญหาสะสมมายาวนาน ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั
ในระยะยาว ไม่วา่จะเป็นปัญหาความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว การกระจุกตวัของนกัท่องเท่ียว ความไม่พร้อม
ของส่ิงอาํนวยความสะดวก ปัญหาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว ทกัษะและองคค์วามรู้ของ
บุคลากรท่องเท่ียว ขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียว ดงันั้น หากประเทศไทยยงัจาํเป็นตอ้งอาศยั
รายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นฐานเศรษฐกิจหลกัให้กบัประเทศ รวมถึงเป็นแหล่งกระจายรายได ้และการจา้งงาน
เพ่ือช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับชุมชนและสังคมไทยแล้ว ควรจะมีการทบทวนทิศทางการพฒันาให้
สอดคลอ้งกบัสภาพขอ้เทจ็จริง ศกัยภาพและโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน และเพ่ือเป้าหมายการเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ
อยา่งย ัง่ยนื (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) 

จากสภาวะการแข่งขนักนัสูงของธุรกิจท่องเท่ียว จึงจาํเป็นตอ้งแสวงหาวธีิการจดัการ และประสิทธิภาพใหม่
อยูเ่สมอ โดยมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพการบริการท่ีดีส่งมอบส่ิงท่ีมีคุณค่าแก่ลูกคา้ และสามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้กบัลูกคา้อยา่งสูงสุด เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในระยะยาว (Zineldin, 2004) ธุรกิจนาํเท่ียวเป็นอีก
หน่ึงธุรกิจการบริการท่ีมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง เป็นธุรกิจท่ีมุ่ง เนน้การดึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวใหม้าเยอืนทอ้งถ่ินของตน 
รวมทั้งทาํหนา้ท่ีการนาํเท่ียวทั้งภายในและต่างประเทศ (กรมการท่องเท่ียว, 2554) 
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การจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีนาํมาช่วยการบริหารจดัการระบบการท่องเท่ียวให้
มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน เน่ืองจากการจดัการโลจิสติกส์เป็นกระบวนการเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือบริการทั้งภาคการผลิตและ
ภาคบริการจากตน้ทางไปสู่ปลายทาง การจัดการโลจิสติกส์สําหรับการท่องเท่ียว จะครอบคลุมตั้งแต่การขนส่ง
นกัท่องเท่ียวและวตัถุส่ิงของ การใหแ้ละรับขอ้มูลข่าวสารและการรับชาํระเงิน (กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ, 
2547) 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจนาํเท่ียวท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งนักท่องเท่ียวของ
ธุรกิจนาํเท่ียวในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์ท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการให้บริการขนส่ง
นกัท่องเท่ียวของธุรกิจนาํเท่ียวในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 
3. การดาํเนินการวจิัย 
  การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ท่ีศึกษาเก่ียวกับ “ปัจจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์ท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการดา้นการขนส่งนกัท่องเท่ียวของธุรกิจนาํเท่ียวในจงัหวดักรุงเทพมหานคร”  โดยกาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั โดยคาํนวณมาจากสูตรของการคาํนวณขนาดตวัอย่าง (Sample Size) กรณีทราบ
จาํนวนประชากรท่ีแน่นอน Taro Yamane (1967) ได้จาํนวนกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 242 ราย โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากการนาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มเป้าหมายท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 ราย เพ่ือนาํผลท่ีไดไ้ปหาค่าความเช่ือมัน่ ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าเท่ากบั 
0.744 ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้กาํหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายและวเิคราะห์ ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเพ่ือการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา เพ่ือใชส้ําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือบรรยายคุณลกัษณะของ
ขอ้มูลท่ีได้รับจากผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D)  

2. วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน เพ่ือใช้สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลสําหรับการทดสอบความ
สมมติฐานท่ีตั้งไวป้ระกอบไปดว้ย   

(1) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เพ่ือเปรียบเทียบ 
ความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของขอ้มูลท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม  

2. (2) สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) เพ่ือใช้
ทดสอบค่าความสัมพนัธ์กนัสาํหรับค่านยัสาํคญัทางสถิติ  
 
4. ผลการวจิัย 

ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวดักรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีลักษณะของกิจการนําเท่ียวคนในประเทศไปยงั
ต่างประเทศจาํนวน 107 บริษทั (ร้อยละ 44.20) มีระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ 6 ปี – 10 ปี จาํนวน 74 บริษทั (ร้อยละ 
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30.60)  มีจาํนวนพนักงาน 11 – 50 คน จาํนวน 131 บริษทั (ร้อยละ 54.13) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 300,001 บาท – 
400,000 บาทจาํนวน 86 บริษทั (ร้อยละ 35.54) 

ปัจจยัดา้นการจดัการโลจิสติกส์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการขนส่งนกัท่องเท่ียวของธุรกิจนาํเท่ียว
ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า กิจกรรมโลจิสติกส์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งนักท่องเท่ียวของ
ธุรกิจนาํเท่ียวในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มีการดาํเนินการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x = 4.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ดา้นการให้บริการลูกคา้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x = 4.78) รองลงมา ดา้นการติดต่อส่ือสารทางดา้นโลจิสติกส์ (x = 
4.72) และนอ้ยท่ีสุด ดา้นการขนส่ง (x = 4.63) โดยแต่ละดา้นมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1) ดา้นการใหบ้ริการลูกคา้ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กิจการใหพ้นกังานบริการรวดเร็ว ถูกตอ้ง และ
สะดวก และกิจการใหพ้นกังานแกไ้ขปัญหาไดต้รงตามความตอ้งการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x = 4.86) รองลงมา กิจการ
ดาํเนินงานตามความตอ้งการของลูกคา้ และกิจการให้พนกังานมีอธัยาศยัท่ีดี และมีความกระตือรือร้นในการทาํงาน 
(x = 4.83) และนอ้ยท่ีสุด กิจการมีความทนัสมยัของเคร่ืองมือ ในการใหบ้ริการ (x = 4.57) 
 2) ดา้นการขนส่ง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กิจการมีการเลือกประเภทการขนส่ง เช่น ทางรถยนต ์ทาง
รถไฟ ทางนํ้ า หรือทางอากาศ ตามจาํนวนของนักท่องเท่ียวและสัมภาระมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x = 4.80) รองลงมา 
กิจการเลือกใชพ้าหนะขนส่งท่ีเหมาะสมกบัเส้นทาง (x = 4.67) และกิจการมีการเลือกผูข้บัข่ียานพาหนะท่ีเช่ือถือได้
โดยไม่ทาํให้เกิดความอนัตรายแก่ลูกคา้ (x = 4.67) และนอ้ยท่ีสุด กิจการสามารถกาํหมดเวลาในการขนส่งตั้งแต่ตน้
ทางถึงปลายทางตรงต่อเวลาและเช่ือถือได ้(x = 4.50) 
 3) ดา้นการติดต่อส่ือสารทางดา้นโลจิสติกส์ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กิจการนาํระบบสารสนเทศมา
ใชใ้นการไหลของขอ้มูลโดยกระบวนการทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีรับคาํสั่งจากลูกคา้มายงัผูป้ระกอบการอยา่งเป็นระบบมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x = 4.74) และกิจการนาํระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยัมาใชเ้พ่ือเพ่ิมความสะดวกในการดาํเนินงาน 
(x = 4.70) 
 ดา้นประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งนกัท่องเท่ียวของธุรกิจนาํเท่ียวในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูป้ระกอบการธุรกิจนําเท่ียวในจังหวดักรุงเทพมหานคร เห็นด้วยอย่างยิ่งกับประสิทธิภาพการให้บริการขนส่ง
นกัท่องเท่ียวของธุรกิจนาํเท่ียวในจงัหวดักรุงเทพมหานคร (x =  4.69) โดยแบ่งออกเป็นแต่ละดา้น ดงัน้ี 
 1) ดา้นเวลา พบวา่ ผูป้ระกอบการธุรกิจนาํเท่ียวในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เห็นดว้ยอยา่งยิ่งกบัดา้นเวลา 
(x = 4.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ยานพาหนะมาถึงจุดหมายตามเวลาท่ีกาํหนดอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ (x = 4.73) 
รองลงมา ระยะเวลาในการรอยานพาหนะอยูใ่นระยะเวลาท่ีเหมาะสม (x = 4.63) และนอ้ยท่ีสุด ยานพาหนะใชเ้วลาใน
ในการเดินทางเหมาะสม (x = 4.50) 
 2) ดา้นขอ้มูลข่าวสาร พบวา่ ผูป้ระกอบการธุรกิจนาํเท่ียวในจงัหวดักรุงเทพมหานครเห็นดว้ยอยา่งยิ่งกบั
ดา้นเวลา (x = 4.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ มีการแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมการท่องเท่ียวให้นกัท่องเท่ียวครบถว้น
ถูกตอ้งอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ (x = 4.74) รองลงมา มีการใชอุ้ปกรณ์ ส่ือ ส่ิงพิมพต่์างๆ ท่ีชดัเจน เช่น เคร่ืองขยาย
เสียง ไมโครโฟน ป้ายบอกทาง ป้ายบอกห้ามต่างๆ เป็นตน้ (x = 4.60) และมีการแจง้ขอ้มูลประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั
สถานท่ีท่องเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวครบถว้นถูกตอ้ง (x = 4.60) 
 3) ดา้นความปลอดภยัพบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจนาํเท่ียวในจงัหวดักรุงเทพมหานครเห็นดว้ยอยา่งยิ่งกบั
ดา้นความปลอดภยั (x = 4.79) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ยานพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่งนกัท่องเท่ียวมีความปลอดภยัอยู่



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 56 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง (x = 4.89) รองลงมา จุดให้บริการรับส่งนักท่องเท่ียวมีความปลอดภยั (x = 4.76) และมี
พนกังานดูแลในเร่ืองของความปลอดภยัของทรัพยสิ์นและส่ิงของมีค่า (x = 4.72) 
 
5. การอภิปรายผล 
 ลกัษณะทัว่ไปของธุรกิจนาํเท่ียว ไดแ้ก่ ลกัษะของกิจการ ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ จาํนวนพนกังาน 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งนกัท่องเท่ียวของบริษทันาํเท่ียวใน
จงัหวดักรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แตกต่างกบัผลงานวิจยัของ ณภทัร 
พิมพศิ์ริ, ขจีโฉม เจียตระกูล (2558) ทาํการวิจยัเร่ือง “การจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวของธุรกิจนาํเท่ียวในจงัหวดั
เชียงราย” ผลการวิจยั พบว่า ธุรกิจนาํเท่ียวในจังหวดัเชียงรายท่ีมีรูปแบบของธุรกิจ ทุนในการดาํเนินงานเร่ิมตน้ 
ระยะเวลาในการดาํเนินงาน และจาํนวนพนกังานต่างกนั มีการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวแตกต่างกนั  

ปัจจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์  ประกอบด้วย  ด้านการให้บริการลูกค้า  ด้านการขนส่งและการ
ติดต่อส่ือสารทางดา้นโลจิสติกส์ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการใหบ้ริการขนส่งนกัท่องเท่ียวของธุรกิจนาํเท่ียว
ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลตามค่านํ้าหนกัไดด้งัน้ี 

1) ดา้นการใหบ้ริการลูกคา้ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการใหบ้ริการขนส่งนกัท่องเท่ียวของธุรกิจนาํ
เท่ียวในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยดา้นเวลา มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงท่ีสุด กล่าวคือ กิจการบริการลูกคา้ได้
ทนัท่วงที ตามเวลาท่ีกาํหนด และใชเ้วลาไดเ้หมาะสม จึงทาํให้กิจการมีการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า ทาํให้ลูกค้าประทับใจ  และด้านความปลอดภัย มีความสัมพนัธ์ในระดับตํ่ามาก เน่ืองจาก
กระบวนการการรักษาความปลอดภยัยงัไม่ดีพอ รวมถึงการประกนัทรัพยสิ์นของนักท่องเท่ียวดว้ย สอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยัของ ขวญัหทยั สุขสมณะ (2550) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอาํเภอเมือง จงัหวดั
เชียงราย  รายงานวา่คุณภาพการบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเขา้มาใชบ้ริการของลูกคา้คือ คุณภาพการบริการของ
พนักงานในดา้นความสามารถในการให้บริการท่ีรวดเร็วทันใจ มีความเขา้ใจในการให้บริการท่ีถูกตอ้งและการ
ให้บริการท่ีมีความปลอดภยัตามลาํดบั และสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ วีรยา อุทยารัตน์ (2556) ศึกษาเร่ือง “การ
วเิคราะห์ความปลอดภยัรถตูโ้ดยสารสาธารณะ” ผลการศึกษาพบวา่พฤติกรรมการขบัรถเร็วเกินกาํหนด พฤติกรรมการ
ขบัรถไม่สุภาพ มีแนวโน้มท่ีจะสัมพนัธ์กบัความรู้สึกไม่ปลอดภยัในขณะนั่งรถตูโ้ดยสาร และพฤติกรรมการใช้
โทรศพัทมื์อถือโดยไม่ใชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือมีแนวโนม้ ท่ีจะสัมพนัธ์กบัความรู้สึกไม่ปลอดภยัในขณะนัง่รถตูโ้ดยสาร 
ดงันั้นแนวทางการแกไ้ขให้ผูโ้ดยสารมีความรู้สึกปลอดภยัเพ่ิมข้ึนในขณะโดยสารคือ การปรับปรุงพฤติกรรมของผู ้
ขบัข่ี ดา้นการใชค้วามเร็ว และลกัษณะการขบัข่ีท่ีไม่สุภาพ เพ่ือทาํให้ผูโ้ดยสารมีความรู้สึกปลอดภยัในขณะโดยสาร
เพ่ิมมากข้ึน 

2) ดา้นการขนส่ง มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งนกัท่องเท่ียวของธุรกิจนาํเท่ียวใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยดา้นเวลามีความสัมพนัธ์มากกวา่ดา้นอ่ืน ๆ กล่าวคือ กิจการมีการรักษาเวลายานพาหนะ
ท่ีขนส่งนกัท่องเท่ียวให้มาถึงจุดหมายปลายทางตามเวลาท่ีกาํหนด มีความเหมาะสมกบัเส้นทางท่ีเลือกเดินทาง และ
ดา้นความปลอดภยั มีความสัมพนัธ์ในระกบัตํ่ามาก กล่าวคือ บริษทันาํเท่ียวส่วนใหญ่ไดมี้การตรวจสภาพยานพาหนะ
เป็นประจาํ และไดม้าตรฐานจากกรมการขนส่ง แต่ในบางคร้ังกย็งัมีปัญหาหนา้งานบา้ง สอดคลอ้งกบังายวจิยัของ จิรา
ยทุธ์ สนดา (2559) ภาพลกัษณ์ของการท่องเท่ียวและการรับรู้การประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการกลบัมา
เท่ียวซํ้ าของนกัท่องเท่ียวไทยในจงัหวดัจนัทบุรี ผลการวิจยัพบว่า ภาพลกัษณ์ของการท่องเท่ียวดา้นความปลอดภยั 
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กลุ่มของนกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญั กบัการติดป้ายคาํเตือนต่าง ๆใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวเพ่ือใหเ้กิดการระมดัระวงัในการ
ท่องเท่ียว และมีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัประจาํการตามจุดต่าง ๆ ของแหล่งท่องเท่ียว และสถานท่ีพยาบาล  

3) การติดต่อส่ือสารทางดา้นโลจิสติกส์  มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งนกัท่องเท่ียว
ของธุรกิจนาํเท่ียวในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มีความสัมพนัธ์กบั ดา้นเวลาและดา้นขอ้มูลข่าวสาร ตํ่ากว่าในทุก ๆ 
ดา้น เน่ืองจากการส่ือสารของกิจการยงัมีการส่ือสารท่ียงัไม่ครอบคลุมทุกช่องทางจึงทาํให้ลูกคา้ยงัมีความพอใจไม่
มากนกั สอดคลอ้งกบังายวจิยัของ สุพรียา งามเลิศ และ วรีะศกัด์ิ ศิริกลุ (2558) การศึกษาปัญหาการส่งสินคา้ล่าชา้ และ
วิธีการแกปั้ญหาการส่งสินคา้ท่ีล่าชา้ : กรณีศึกษา บริษทั ABC พลาสเตอร์ จาํกดั ผลการวิจยัพบว่า พนกังานภายใน
องคก์รขาดการส่ือสารท่ีดีการส่ือสารท่ีใชเ้ป็นแบบการส่ือสารทางเดียว (One-way Communication) จึงทาํใหเ้กิดความ
ไม่เขา้ใจกนั ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าการจดัการโลจิสติกส์เป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการวางแผน การ
ดาํเนินงาน และการควบคุมการเคล่ือนไหวทั้งไปและกลบัตลอดจนสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งให้มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แก่ลูกคา้สามารถสร้างความความเพลิดเพลินท่ีเหมาะสมและความ
ประทบัใจแก่นกัท่องเท่ียวนัน่เอง  (อนงค ์ไพจิตประภาภรณ์, 2550) 
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ลกัษะทัว่ไปของธุรกิจนาํเท่ียว ไดแ้ก่ ลกัษะของกิจการ ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ จาํนวนพนกังาน และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการขนส่งนกัท่องเท่ียวของธุรกิจนาํเท่ียวในจงัหวดั
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ดา้นความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ดา้นการให้บริการลูกคา้  ดา้นการขนส่ง และการติดต่อส่ือสาร
ทางดา้นโลจิสติกส์ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งนักท่องเท่ียวของธุรกิจนาํเท่ียวในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดผ้ลการทดสอบ ดงัน้ี  

1) ดา้นการให้บริการลูกคา้มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งนกัท่องเท่ียวของธุรกิจนาํ
เท่ียวในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นเวลา มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ใน
ทิศทางเดียวกนั (r = 0.762, Sig. = 0.000) ดา้นขอ้มูลข่าวสาร มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่ามากอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ในทิศทางเดียวกนั (r = 0.285, Sig. = 0.000) ดา้นความปลอดภยั มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่ามาก
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในทิศทางตรงกนัขา้ม (r = - 0.129, Sig. = 0.023) 

2) ดา้นการขนส่งมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งนักท่องเท่ียวของธุรกิจนาํเท่ียวใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นเวลา มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลางอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ใน
ทิศทางเดียวกนั (r = 0.532, Sig. = 0.000) ดา้นขอ้มูลข่าวสาร มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่าอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ในทิศทางเดียวกนั (r = 0.385, Sig. = 0.000) ดา้นความปลอดภยั มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่ามากอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในทิศทางเดียวกนั (r = 0.146, Sig. = 0.012) 

3) การติดต่อส่ือสารทางดา้นโลจิสติกส์มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งนกัท่องเท่ียว
ของธุรกิจนาํเท่ียวในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นเวลา โดยมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่ามากอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ในทิศทางเดียวกนั (r = 0.201, Sig. = 0.001) ดา้นขอ้มูลข่าวสาร มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่ามาก
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในทิศทางเดียวกนั (r = 0.108, Sig. = 0.003)  
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 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 
 1. ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งนักท่องเท่ียวของธุรกิจนําเท่ียวในจังหวดั
กรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ และ ความน่าเช่ือถือ  
 2. ศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพกบักลุ่มผูบ้ริหาร โดยการสัมภาษณ์กลุ่ม เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก 
 3. นาํการวจิยัน้ีไปศึกษากบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการ (ลูกคา้ หรือ นกัท่องเท่ียว) 
 ข้อเสนอแนะในการนํางานวจิัยนีไ้ปใช้ประโยชน์ 
 1. ด้านการให้บริการลูกคา้ กิจการควรรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพในการทาํงานเอาไว  ้และจัดทาํ
กิจกรรมหรือโครงการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของบุคลากรให้ดียิ่ง ๆ ข้ึนไป เพ่ือผลประโยชน์แก่ตวับุคลากรเอง และ
กิจการ  
 2. ดา้นขอ้มูลข่าวสาร กิจการควรมีการแจง้และประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมการท่องเท่ียว
ใหน้กัท่องเท่ียวไดท้ราบครบถว้นถูกตอ้ง ทั้งก่อนและหลงัการเดินทาง 
 3. ดา้นความปลอดภยั กิจการควรมีการตรวจสภาพยานพาหนะเป็นประจาํ และไดม้าตรฐานจากกรมการ
ขนส่ง อีกทั้งยงัตอ้งตรวจใบอนุญาตขบัข่ีของพนกังานขบัข่ี เพ่ือความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือ  

4. ดา้นการติดต่อส่ือสารทางโลจิสติกส์ กิจการควรใหค้วามสาํคญัในกิจกรรมการส่ือสารดา้นโลจิสติกส์ให้ดี
ยิ่งข้ึน โดยอาจนาํระบบการแลกเปล่ียนเอกสารทางธุรกิจ (Electronic Data Interchange) EDI มาประยุกต์ในการ
รับส่งขอ้มูลเอกสารภายในกิจการ   

 5. ดา้นการติดต่อส่ือสารทางโลจิสติกส์  กิจการควรพฒันาระบบส่ือสารทาง  Social Networkเช่น การจอง
ทวัร์ผา่นหนา้ Website และ Application เป็นตน้ ใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึง และรับรู้บริการ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT OF SMALL-SCALE RICE PRODUCER: 
THE CASE STUDY OF PRODUCING FARMERS IN CENTRAL REGION 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษารูปแบบการจดัการของโซ่อุปทานขา้วเจา้ โครงสร้างตน้ทุนทั้งหมดของ
ห่วงโซ่อุปทาน และปัญหาอุปสรรครวมถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ จากกลุ่มผูผ้ลิตขา้วเจา้ในเขตภาคกลาง เพ่ือ
นาํขอ้มูลในการจดัการโซ่อุปทานขา้วเจา้ในเขตภาคกลางท่ีประสบความสาํเร็จมาพฒันาเพ่ือเป็นแนวทางใหเ้กษตรกร
กลุ่มอ่ืน ๆ ต่อไป 
 จากการศึกษาพบว่า โครงสร้างตน้ทุนการผลิตขา้วเจา้กิโลกรัมละ 12-26 บาท  ปัญหาการดาํเนินงานท่ีพบ
ส่วนใหญ่เป็นปัจจยัภายนอกคือสภาพอากาศ และคู่แข่งทางตรงท่ีเพ่ิมมากข้ึน รูปแบบและกิจกรรมของโซ่อุปทานท่ี
ประสบความสาํเร็จของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วเจา้ในเขตภาคกลางนั้น พบวา่เกษตรกรจะมีส่วนร่วมในทุก ๆ กิจกรรมของโซ่
อุปทาน ตั้งแต่การเพาะปลูก การแปรรูปผลผลิต และการจดัจาํหน่าย ส่งผลใหเ้กษตรกรสามารถกาํหนดราคาสินคา้เอง
ไดท้ั้งน้ีการดาํเนินงานท่ีดีและประสบความสาํเร็จคือความร่วมมือของสมาชิกภายในกลุ่ม เพ่ือร่วมมือกนัดาํเนินงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยความจริงใจต่อกนั 
คาํสําคญั : ห่วงโซ่อุปทาน, ผูผ้ลิตขา้วเจา้ในเขตภาคกลาง 

 

ABSTRACT 
The objectives of this research are to study the management model of the supply chain of the entire rice 

supply chain structure, to study the supply chain and the obstacles and the solutions to different problems from rice 
producers in the central region of Thailand and to provide information on the successful supply chain management 
of the rice in central region to develop further other farmers' groups. 

From the study, it was found that the cost capital for producing rice was 12-26 bath/kilogram. The most 
common problem was the external factor of the weather. The other problems are from water shortage, pest, weed, 
public and private sector support, and the rising of farmers. The structure and activity of a successful supply chain of 
central rice producers in Central Region indicated that farmers were involved in every activities of the supply chain 
from cultivation, processing process, and distribution process, as a result the farmers can set their own prices. The 
solutions are to plan the planting at the right time, grouping together within a group of farmer, and a good customer 
service affects customer retention and expansion of new customer base. 
Keywords: Supply Chain, Producing Farmer in Central Region 
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1. บทนํา 
จากปัญหาหลกัท่ีชาวนาพบในช่วงปี 2559 นั้น ขา้วเปลือกมีราคา 5,000-6,000 บาท/ตนั (หนังสือพิมพ์

ฐานเศรษฐกิจ, 2559) ถือว่าธุรกิจการค้าข้าวอยู่ในช่วงวิกฤติ สาเหตุของปัญหาราคาข้าวตกตํ่านั้ นมาจากปัจจัย
ภายในประเทศไดแ้ก่ สตอ็กของรัฐบาล สตอ็กของเอกชน และมาตรการประกนัรายไดท้ั้งโครงการจาํนาํขา้วและการ
ประกนัราคา ในขณะท่ีภาวะตลาดส่งออกท่ีไม่เอ้ืออาํนวยซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกประเทศนั้นเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้
ปัญหาราคาขา้วตกตํ่าแกไ้ขไดย้ากข้ึน เน่ืองจากผูส่้งออกขา้วของไทยส่งออกขา้วไดน้อ้ยกว่าท่ีคาดการณ์ จากกรณีท่ี
เป็นท่ีวิพากษว์ิจารณ์อยา่งกวา้งขวาง ภายหลงัราคาขา้วเปลือกตกตํ่าลงดว้ยตน้ทุนท่ีสูงแต่ราคาผลผลิตตกตํ่าส่งผลใน
ชาวนาเป็นหน้ีและสร้างความเดือดร้อนใหก้บัชาวนาเป็นจาํนวนมาก จากปัญหาราคาขา้วท่ีตกตํ่านั้นทาํให้ชาวนาตอ้ง
ปรับตวัโดยนาํขา้วท่ีเก็บเก่ียวแลว้มาขายเองโดยไม่ผา่นโรงสีหรือพ่อคา้คนกลาง โดยโพสตข์อ้ความขายขา้วผา่นทาง
ส่ือออนไลน์และมีเสียงตอบรับท่ีดีจากผูบ้ริโภค นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานทางภาครัฐเขา้มาให้การสนบัสนุนโดยการ
คิดหาแนวทางในการแกปั้ญหาและเพ่ิมมูลค่าดว้ยการให้องคค์วามรู้เก่ียวกบัการผลิตขา้วท่ีมีคุณภาพและจดัให้มีการ
รวมกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วร่วมกนัผลิตขา้วอินทรียเ์ป็นการลดตน้ทุนการผลิตเพ่ือส่งผลใหร้ายไดข้องเกษตรกรเพ่ิม
สูงข้ึน ทาํใหก้ลุ่มเกษตรกรไดร้วมกลุ่มในรูปของกลุ่มเกษตรกรศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัการทาํนาเกษตรอินทรียเ์พ่ือลด
ตน้ทุนและเป็นการเพ่ิมมูลค่าสินคา้ และนาํไปจาํหน่ายกนัเองสามารถกาํหนดราคาไดด้ว้ยตนเอง จึงนาํมาสู่การศึกษา
การจดัการโซ่อุปทานของผูผ้ลิตขา้วสารขนาดยอ่ม โดยเลือกกรณีศึกษาเกษตรผูผ้ลิตขา้วเจา้ในเขตภาคกลาง จากกรณี
ของปัญหาทางดา้นราคาท่ีตกตํ่าทาํใหเ้กษตรกรบางกลุ่มออกมาผลิตและจาํหน่ายขา้วเจา้ดว้ยตนเองนั้น ผูว้ิจยัจะศึกษา
กระบวนการทาํงานทั้งหมดในโซ่อุปทานการผลิตขา้วเจา้ตั้งแต่ตน้นํ้ าไปจนถึงปลายนํ้ าของระบบ เพ่ือจะไดท้ราบถึง
กิจกรรมการทาํงาน ตน้ทุนการดาํเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแกไ้ขปัญหาในแต่ละขั้นตอน เพ่ือ
เป็นตวัอยา่งการจดัการดา้นโลจิสติกส์และการบริหารงานในระบบโซ่อุปทานท่ีดี เพ่ือท่ีจะนาํไปประยกุตใ์หก้บัองคก์ร
อ่ืนๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน หรือเป็นตน้แบบใหก้บักลุ่มเกษตรกรท่ีจะนาํไปพฒันาดา้นกระบวนการทาํงานของ
ตน เพราะถา้หากการดาํเนินงานท่ีประสบความสาํเร็จและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลใหเ้กษตรกรไทยมีรายไดแ้ละชีวิตท่ี
ดียิง่ข้ึน    

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัโซ่อุปทาน 
ชนะเกิยรติ สมานบุตร (2557, น. 33) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดน้ีวา่ วตัถุประสงคแ์รกของการมีโซ่อุปทานนั้นเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ซ่ึงส่งผลต่อการเกิดกาํไรตามมา โดยท่ีการจดัการโซ่อุปทานมีแนวคิดดงัน้ี 
1.  เปล่ียนจากการทาํงานตามบทบาทและหนา้ท่ีของแต่ละฝ่ายเป็นการทาํงานร่วมกนัเป็นกระบวนการ 
2.  เปล่ียนเป้าหมายท่ีกาํไร เป็นการทาํงานท่ีมีเป้าหมายหลายดา้น 
3.  เปล่ียนจากการมุ่งเนน้ผลิตภณัฑเ์ป็นการมุ่งเนน้ลูกคา้ (Customer Oriented)  
4.  รักษาปริมาณสินคา้คงคลงัในระดบัท่ีเหมาะสม (Optimal Inventory Level) และสามารถสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดสู้งสุด โดยใชร้ะบบสารสนเทศเช่ือมโยงและแจง้ขอ้มูลไดท้นัที 
5.  สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ประกอบการติดต่อดว้ยสัญญาทางการคา้ ใบสั่งซ้ือสินคา้ 

หรือการเจรจาทางการคา้ 
ศากุน บุญอิต (2558) กล่าวว่า จากคาํจาํกดัความขา้งตน้การจดัการซัพพลายเชนส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปท่ี

การบูรณาการ กระบวนการทางธุรกิจทั้งระบบซัพพลายเชนเร่ิมตั้งแต่ผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ยไปจนถึงซัพพลายเออร์ขั้น
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แรกหรือระหวา่งบริษทัธุรกิจในซพัพลายเชนท่ีทาํหนา้ท่ีต่างกนั ความสัมพนัธ์เชิงระบบในซัพพลายเชนจะมุ่งเนน้ไป
ท่ีการปรับปรุงผลการดาํเนินงานในระยะยาวเพ่ือใหเ้กิดการผลิตและการกระจายสินคา้ในปริมาณ สถานท่ี และเวลาท่ี
เหมาะสมถูกตอ้ง โดยมีตน้ทุนรวมทั้งระบบในระดบัตํ่าท่ีสุดในขณะท่ีจะตอ้งมีคุณภาพในการให้บริการอนัเป็นท่ีพึง
พอใจสําหรับลูกคา้ท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงได ้ยิ่งไปกว่านั้นผลรับ
สุดทา้ยของการจดัการซพัพลายเชนคือ การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจแบบยัง่ยนื 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัต้นทุนการผลติ 
อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ (2552) กล่าวว่าตน้ทุน(Cost) หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรท่ีสูญเสียไปเพ่ือให้ได้

สินคา้หรือบริการ โดยมูลค่าจะตอ้งสามารถวดัไดเ้ป็นหน่วยเงินตราซ่ึงเป็นลกัษณะของการลดลงในสินทรัพยห์รือ
เพ่ิมข้ึนในหน้ีสิน ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนอาจจะให้ประโยชน์ในปัจจุบนัหรืออนาคตก็ได ้เม่ือตน้ทุนใดท่ีเกิดข้ึนแลว้ และ
กิจการไดป้ระโยชน์ไปทั้งส้ินแลว้ ตน้ทุนนั้นถือเป็น "ค่าใชจ่้าย" (Expenses) ดงันั้น ค่าใชจ่้ายจึงหมายถึงตน้ทุนท่ีไดใ้ห้
ประโยชน์และกิจการได้ใช้ประโยชน์ทั้ งหมดไปแล้วขณะนั้น และสําหรับต้นทุนท่ีกิจการสูญเสียไป แต่จะให้
ประโยชน์แก่กิจการในอนาคตเรียกวา่ "สินทรัพย"์ (Asset) 

เฉลิมขวญั ครุธบุญยงค ์(2554) ให้คาํจาํกดัความของคาํวา่ตน้ทุนไวว้า่ เงินสดหรือส่ิงท่ีเทียบเท่าเงินสดท่ีได้
ใชไ้ปเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้และบริการ ก่อใหเ้กิดรายไดจ้ากสินคา้และบริการ โดยมีมูลค่าท่ีวดัไดใ้นหน่วยเงินตราของ
สินทรัพยห์รือประโยชน์อ่ืนใดท่ีกิจการไดล้งทุนไปเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสินคา้และบริการต่าง ๆ ตน้ทุนนั้นอาจก่อให้เกิด
ประโยชน์ไดใ้นทนัทีหรือเกิดภายหลงัหากก่อให้เกิดทนัทีถือวา่ตน้ทุนนั้นเป็นค่าใชจ่้าย เช่นเงินเดือนพนกังาน แต่ถา้
ประโยชน์นั้นเกิดข้ึนภายหลงัตน้ทุน จะถือวา่ตน้ทุนเป็นสินทรัพย ์เช่น อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร โดยสินทรัพยท่ี์ถูกใชไ้ปจะ
ถือเป็นค่าใชจ่้ายในรูปของค่าเส่ือมราคา 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.  เพ่ือศึกษากิจกรรมการดาํเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ขในโซ่อุปทานของขา้วเจา้ของ

เกษตรกรผูผ้ลิตขา้วเจา้ในเขตภาคกลาง 
2.  เพ่ือศึกษาโครงสร้างตน้ทุนทั้งหมดของโซ่อุปทานการผลิตขา้วเจา้ของเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วเจา้ในเขตภาค

กลาง 
3.  เพ่ือสร้างรูปแบบการจดัการโซ่อุปทานการผลิตขา้วเจา้ของเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วเจา้ในเขตภาคกลาง 

 
3. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากงานวจิัย  
 ประโยชน์ทางด้านวชิาการ 
 มีการศึกษารูปแบบของกระบวนการทาํงานของเกษตรกรท่ีผลิตขา้วเจา้ในเขตภาคกลางท่ีสามารถทาํนา แปร
รูปผลิตภณัฑ ์และจดัจาํหน่ายขา้วสารดว้ยตนเองท่ีประสบความสาํเร็จ ทาํใหท้ราบถึงโครงสร้างตน้ทุนโซ่อุปทานและ
กระบวนการทาํงานตั้งแต่ตน้นํ้ าไปจนถึงปลายนํ้ าของการผลิตขา้วสารในเขตภาคกลางท่ีประสบความสาํเร็จ และทาํ
ใหท้ราบถึงปัญหาดา้นต่าง ๆ ของเกษตรกรผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายขา้วสาร ทาํใหส้ามารถนาํแนวทางการแกไ้ข พฒันา 
และต่อยอดองคค์วามรู้ใหก้บัผูท่ี้สนใจนาํไปศึกษาและพฒันาต่อ 
 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 63 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ประโยชน์ทางด้านธุรกจิ 
 ผูท่ี้สนใจในการทาํธุรกิจขา้วเจ้านําความรู้ท่ีไดจ้ากผูว้ิจัยไปประยุกต์หรือนําไปเป็นตน้แบบเพ่ือพฒันา 
ก่อใหเ้กิดประโยชน์และสร้างรายได ้เพ่ือสร้างเป็นธุรกิจหรือกาํลงัประสบกบัปัญหาจากปัญหาท่ีกล่าวในขา้งตน้ และ
ยงัทาํใหผู้ป้ระกอบการทราบถึงโครงสร้างกระบวนการทาํงานต่าง ๆ ทั้งดา้นตน้ทุน การตลาด การผลิต รวมถึงปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ขต่าง ๆ 
 1.ทาํใหท้ราบถึงเร่ืองของกิจกรรมการดาํเนินงานในโซ่อุปทานของขา้วเจา้ของเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วเจา้ในเขต
ภาคกลาง 
 2. ทาํให้ทราบถึงปัญหา/อุปสรรครวมถึงแนวทางในการแกไ้ขในห่วงโซ่อุปทานของขา้วเจา้ของเกษตรกร
ผูผ้ลิตขา้วเจา้ในเขตภาคกลาง 
 3. ทาํใหท้ราบถึงโครงสร้างตน้ทุนทั้งหมดของโซ่อุปทานการผลิตขา้วเจา้ของเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วเจา้ในเขต
ภาคกลาง 
 4. สามารถนาํขอ้มูลของการจดัการโซ่อุปทานขา้วเจา้ของเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วเจา้ในเขตภาคกลางท่ีประสบ
ความสาํเร็จมาพฒันาเป็นแนวทางใหก้บัเกษตรกรกลุ่มอ่ืนต่อไป 

 
4. การดาํเนินการวจิัย 

 การศึกษาเร่ือง การจดัการห่วงโซ่อุปทานของผูผ้ลิตขา้วเจา้ขนาดยอ่ม : กรณีศึกษาเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วเจา้ใน
เขตภาคกลาง การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth interview) ใชค้าํถามแบบปลายเปิด และเป็นการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) โดย
ทาํการสัมภาษณ์กบักลุ่มของผูผ้ลิตขา้วเจา้ขนาดยอ่มในเขตภาคกลาง จาํนวน 4 กลุ่ม ซ่ึงการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างใน
การสัมภาษณ์จะพิจารณาจากความเป็นไปไดแ้ละความถูกตอ้งของขอ้มูล โดยเลือกขอขอ้มูลจากผูท่ี้มีประสบการณ์
และมีความรู้ความสามารถในการผลิตขา้วเจา้เป็นอย่างดี และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Research) และวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลในลกัษณะของ
ตาราง (Dimensional table) เพ่ือสร้างตวัแบบของผูผ้ลิตขา้วเจา้ขนาดยอ่มในเขตภาคกลางท่ีประสบความสาํเร็จ 

 
คาํถามงานวจิัย 
 1.  กิจกรรมในการดาํเนินงานของผูผ้ลิตขา้วเจา้ในเขตภาคกลางท่ีมีประสิทธิภาพเป็นอยา่งไร 
 2.  ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการโซ่อุปทานของขา้วเจา้ในเขตภาคกลางคืออะไร 
 3.  โครงสร้างตน้ทุนโซ่อุปทานของขา้วเจา้ในเขตภาคกลางท่ีเหมาะสมเป็นอยา่งไร 
 
กรอบแนวคดิการวจิัย 
 กรอบแนวคิดในการทาํวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาห่วงโซ่อุปทานของการผลิตขา้วเจา้ในเขตภาคกลาง โดย
ทาํการศึกษากิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในห่วงโซ่อุปทาน โครงสร้างตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในโซ่อุปทาน ปัญหา/อุปสรรคและ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหา และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์กระบวนการทาํงานในห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือสร้างรูปแบบ
การจดัการโซ่อุปทานการผลิตขา้วเจา้ของเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วเจา้ในเขตภาคกลางท่ีประสบความสาํเร็จ 
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 ในการศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลคือ กลุ่มผูผ้ลิตขา้วเจา้
ขนาดยอ่มในเขตภาคกลาง โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกขา้วเอง ผลิตเอง และจาํหน่ายขา้วเจา้ดว้ย
ตนเอง และเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบการเรียนรู้อา้งอิงต่อเน่ืองแบบปากต่อปาก (Snowball Sampling 
Technique) ไดแ้ก่จงัหวดัสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และลพบุรีโดยเลือกกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 4 กลุ่ม 
รวมทั้งส้ิน 17 คนซ่ึงจะมีกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดดงัน้ี 
 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลคือ กลุ่มผูผ้ลิตขา้วเจา้ขนาดยอ่มในเขตภาคกลาง โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ี
ปลูกขา้วเอง ผลิตเอง และขายขา้วสารดว้ยตนเองในเขตภาคกลางและเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธี Snow Ball โดยเลือก
กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 4 กลุ่ม รวมทั้งส้ิน 17 รายซ่ึงจะมีกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดดงัน้ี 

1. กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
2. กลุ่มขา้วสาร ส.อบต.ไผพ่ระ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
3. กลุ่มศูนยส่์งเสริมและผลิตภณัฑข์า้วชุมชน จงัหวดัปทุมธานี 
4. กลุ่มวสิาหกิจชุมชนการผลิตขา้วปลอดภยัจากสารพิษ จงัหวดัลพบุรี 

 
5. ผลการวจิัย 
5.1 กจิกรรมการดาํเนินงาน 

กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรอู่ทอง จังหวดัสุพรรณบุรี 
มีสมาชิกทั้งส้ิน 64 คน  พ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีเขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 2,500 ไร่ โดยมีนางกนกพร ดิษฐก์ระจนัทร์  

เป็นประธานกลุ่ม ปัจจุบนัดาํเนินงานมาแลว้ 13 ปี 
จากการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์พบวา่ ทางกลุ่มเกษตรกรกลุ่มน้ีเป็นการรวมกลุ่มขนาดยอ่ม เป็นการทาํนา

อินทรีย ์100%  ดา้นการผลิตเร่ิมจากการเตรียมดิน หวา่นเมลด็ บาํรุงและรักษาตน้ขา้ว และเกบ็เก่ียว การแปรรูปโดยใช้
เคร่ืองสีขนาดยอ่ม และการจดัจาํหน่าย ขา้วอินทรียข์องกลุ่มจะมีการจาํหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ ออกบูทงานเกษตร
ต่าง ๆ เขา้ร่วมโครงการผูกป่ินโต และจาํหน่ายภายในกลุ่ม ผลิตภณัฑ์ท่ีทางกลุ่มแปรรูปออกมาจาํหน่ายในราคาขา้ว

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในโซ่อุปทาน 

สร้างรูปแบบการจดัการโซ่อุปทานการผลิต
ขา้วเจา้ของเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วเจา้ในเขตภาค

กลาง 

โครงสร้างตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในโซ่อุปทาน 

ปัญหาและอุปสรรคในโซ่อุปทาน รวมถึง
แนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
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ขาวกิโลกรัมละ 40 บาท และขา้วกลอ้งกิโลกรัมละ 70 บาท การตั้งราคาจะข้ึนอยูก่นัตน้ทุนจากการดาํเนินงาน กลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายจะเป็นประชาชนทัว่ไปเนน้ไปทางกลุ่มผูรั้กสุขภาพ 

กลุ่มข้าวสาร ส.อบต.ไผ่พระ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
มีสมาชิกทั้งส้ิน 8 คน เป็นการรวมกลุ่มภายในครัวเรือน มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกกวา่ 200 ไร่  โดยมีนายถวลัย ์ไตรอุ

โภค  เป็นประธานกลุ่มปัจจุบนัดาํเนินการมาแลว้ 4 ปี  
จากการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มเกษตรกรกลุ่มน้ีเป็นการรวมกลุ่มกนัภายในครัวเรือน ทาํให้

กลุ่มมีขนาดเลก็ขอ้ดีคือบริหารงานง่าย แต่ขอ้เสียของกลุ่มขนาดเลก็คือไม่ไดรั้บความสนบัสนุนจากภาครัฐ ดา้นการ
ผลิตเร่ิมจากการเตรียมดิน หวา่นเมลด็ บาํรุงและรักษาตน้ขา้ว และเกบ็เก่ียว การแปรรูปทางกลุ่มจะจา้งโรงสีเอกชนใน
การแปรรูปทาํใหมี้ค่าขนส่งในการขนขา้วไปยงัโรงสี แต่โรงสีอยูไ่ม่ไกลมากทาํให้ตน้ทุนไม่สูงมาก การจาํหน่ายทาง
กลุ่มมีตลาดถาวร และท่ีสั่งซ้ือผกูขาดทุกเดือนทาํใหมี้รายไดท่ี้แน่นอนเขา้มาภายในกลุ่ม    

กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลติภัณฑ์ข้าวชุมชน จังหวดัปทุมธานี 

 เป็นวิสาหกิจชุมชน โดยมีนางสมคิด รุ่งแจ่ม เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกทั้งส้ิน 70 คน ปัจจุบนัดาํเนินการ
มาแลว้ 4 ปี พ้ืนท่ีในการเพาะปลูกมีมากกวา่ 2,700 ไร่  
 จากการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มน้ีเป็นวิสาหกิจชุมชนและยงัเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมมีการรวมกลุ่มมากมายหลายอาชีพในสาขาเกษตรกรรม ทาํให้กลุ่มน้ีไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐใน
เร่ืองโรงสีชุมชน ดา้นการผลิตเร่ิมจากการเตรียมดิน หว่านเมล็ด บาํรุงและรักษาตน้ขา้ว และเก็บเก่ียว แปรรูปโดย
โรงสีชุมชนภายในกลุ่ม การจาํหน่ายทางกลุ่มจะมีตวัแทนมารับซ้ือไปจาํหน่ายต่อ 
 กลุ่มวสิาหกจิชุมชนการผลติข้าวปลอดภัยจากสารพษิ จังหวดัลพบุรี  
 มีสมาชิกทั้ งส้ิน 15 คน ปัจจุบันดาํเนินการมาแล้ว 12 ปี (2560) เป็นวิสาหกิจชุมชน โดยมีพนัตรีพิจิตร 
ประคองศรี เป็นประธาน มีพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกมีประมาณ 130-150 ไร่ 
 จากการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์พบวา่ เกษตรกรกลุ่มน้ีรวมกลุ่มกนัขนาดยอ่มภายในบริเวณพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 
ทาํนาอินทรีย ์100% ดา้นการผลิตเร่ิมจากการเตรียมดิน หวา่นเมลด็ บาํรุงและรักษาตน้ขา้ว และเก็บเก่ียว การแปรรูป
จะแปรูปโดยโรงสีชุมชนในชุมชนใกลเ้คียง ทางดา้นการจาํหน่ายเกษตรกรกลุ่มมีผลิตภณัฑใ์ห้เลือกมากมายและยงัมี
ช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีหลากหลาย สามารถซ้ือไดง่้ายภายในจงัหวดัลพบุรี ทาํให้สามารถกระจายสินคา้ไดร้วดเร็ว
และทัว่ถึง ทาํให้ในแต่ละเดือนมีการแปรรูปในปริมาณท่ีสูงในแต่ละเดือน นอกจากน้ียงัมีผลิตภณัฑ์ท่ีเพ่ิมมูลค่ามา
จาํหน่ายเสริมเพ่ิมรายไดใ้หก้บักลุ่มเกษตรกรอีกดว้ย 

5.2 ปัญหาและแนวทางแก้ไขในแต่ละขั้นตอนการดาํเนินงาน 
 ดา้นการผลิต ผูเ้ช่ียวชาญกล่าววา่ปัญหาและอุปสรรคอนัดบัตน้ ๆ ของการทาํนาอินทรียคื์อวชัพืชและศตัรูพืช 
เน่ืองจากไม่สามารถใชส้ารเคมีมาช่วยในการดูแลรักษาทาํให้ตอ้งมัน่ดูและอยา่งใกลชิ้ด มัน่ถอนวชัพืช เม่ือมีศตัรูพืช
ระบาดตอ้งรีบพ่นนํ้ าหมกัชีวภาพเพ่ือกาํจดัศตัรูพืชไดท้นัท่วงที เร่ืองนํ้ ายงัเป็นปัญหาหลกัท่ีเกษตรกรทุกคนประสบ
ปัญหาตอ้งอาศยัความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งภยัธรรมชาติ เช่น สภาพอากาศ การ
แกปั้ญหาน้ีจะทาํไดโ้ดยการวางแผนการผลิตตามฤดูกาลท่ีเหมาะสม 
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 ดา้นการแปรรูป ผูเ้ช่ียวชาญกล่าวว่าปัญหาและอุปสรรคดา้นการแปรรูปคือขาดเคร่ืองจกัรท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ทาํใหต้อ้งไปจา้งโรงสีเอกชนแปรรูปเป็นการเพ่ิมตน้ทุนท่ีสูงข้ึนมาก ทั้งน้ีการแปรรูปตอ้งใชเ้วลา 2-3 วนัจึง
จะแลว้เสร็จ ทาํใหต้อ้งพยากรณ์ความตอ้งการล่วงหนา้ก่อนท่ีผลผลิตจะหมดแลว้ทาํใหสิ้นคา้ขาดตลาด 
 ดา้นการจดัจาํหน่าย ผูเ้ช่ียวชาญกล่าววา่ปัจจุบนัราคาขา้วท่ีตกตํ่าลงทาํใหเ้กษตรกรหนัมาแปรรูปขา้วจาํหน่าย
ดว้ยตนเอง ทาํใหเ้กิดคู่แข่งทางตรงเป็นจาํนวนมาก จึงเกิดปัญหาเร่ืองการขายตดัราคา และการแทรกแซงจากพอ่คา้คน
กลาง นอกจากปัญหาเร่ืองคู่แข่งแลว้เกษตรกรจะพบปัญหาหลกั ๆ อีกหน่ึงเร่ืองคือ ผูบ้ริโภคไม่ทราบรายละเอียดเร่ือง
ขา้วใหม่ขา้วเก่าท่ีจะส่งผลต่อความนุ่ม กล่ินทาํให้เกิดความไม่ไวว้างใจว่าขา้วไม่เหมือนคร้ังก่อนก็จะส่งผลต่อความ
เช่ือมัน่ในตวัผลิตภณัฑ์ ดงันั้นเกษตรกรตอ้งอธิบายให้ทราบถึงคุณลกัษณะของขา้วในระยะเวลาท่ีแตกต่างกนัหรือ
อาจจะมีการหุงขา้วใหชิ้มในบริเวณท่ีจาํหน่าย 

5.3 โครงสร้างต้นทุนการผลติ 
 กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรอู่ทอง จังหวดัสุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มข้าวสาร ส.อบต.ไผ่พระ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลติภัณฑ์ข้าวชุมชน จังหวดัปทุมธานี 

 

 
 

 

  

กระบวนการ ต้นทุน 

ดา้นการเพาะปลูกต่อกิโลกรัม 6-9 บาท 

ดา้นการแปรรูปต่อกิโลกรัม 1.66 บาท 
ดา้นการจาํหน่ายต่อกิโลกรัม 14.38 บาท 

รวมตน้ทุนต่อกิโลกรัม 22-26 บาท 

กระบวนการ ต้นทุน 

ดา้นการเพาะปลูกต่อกิโลกรัม 5-6 บาท 

ดา้นการแปรรูปต่อกิโลกรัม 3.30 บาท 
ดา้นการจาํหน่ายต่อกิโลกรัม 9.6 บาท 

รวมตน้ทุนต่อกิโลกรัม 18-19 บาท 

กระบวนการ ต้นทุน 

ดา้นการเพาะปลูกต่อกิโลกรัม 4-5 บาท 

ดา้นการแปรรูปต่อกิโลกรัม 1.25 บาท 
ดา้นการจาํหน่ายต่อกิโลกรัม 7 บาท 

รวมตน้ทุนต่อกิโลกรัม 12-14 บาท 
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กลุ่มวสิาหกจิชุมชนการผลติข้าวปลอดภัยจากสารพษิ จังหวดัลพบุรี 

 
 

 
 
 
 

5.4 รูปแบบการจัดการของโซ่อุปทานข้าวเจ้าจากเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างทีม่ีประสิทธิภาพในเขตภาคกลาง 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของกล่มตวัอยา่ง 4 กลุ่ม รวม 17 ราย มีรายละเอียดดงัน้ี  

โครงสร้างโซ่อุปทาน กจิกรรมดาํเนินงาน หมายเหตุ 
1.เกษตรกร 1.ผูเ้พาะปลูก 

2.ผูแ้ปรรูป 
3.ผูจ้ดัจาํหน่าย 

เกษตรกรเป็นทั้งผูผ้ลิต แปรรูป และ 
ผูจ้ดัจาํหน่าย 

2.หนา้ท่ี 1.ปลูกขา้วอินทรีย ์ 
2.ดูแลและตรวจสอบคุณภาพ 
3.บริหารจดัการและรับคาํสั่งซ้ือ 
4.แปรรูปผลิตภณัฑ ์
5.จดัจาํหน่าย 

สมาชิกในกลุ่มจะช่วยกนัดูแลและ
บริหารจดัการทุกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
ภายในกลุ่ม  

3.ผูอ้บรม 1.กรมพฒันาชุมชนประจาํจงัหวดั 
2.ผูต้รวจสอบมาตรฐานผลิตภณัฑ ์
3.ผูน้าํกลุ่ม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพท่ีดีข้ึน 

4.ผูใ้หค้วามรู้ดา้น
เกษตรอินทรี 

1.ศึกษาและทดลองดว้ยตนเอง 
2.ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ 
3.เครือข่ายภูมิปัญญาชาวบา้น 
4.การอบรมภายในกลุ่ม 
5.ศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นเกษตรทฤษฎีใหม่ 

มีการอบรมใหค้วามรู้ทั้งสมาชิก
ภายในกลุ่ม จากหน่วยงานภาครัฐ 
และศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นเกษตรประจาํ
จงัหวดั 

  
รูปแบบโซ่อุปทานการผลิตขา้วเจา้ในเขตภาคกลางประกอบไปดว้ย  ตน้นํ้าคือเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรียซ่ึ์ง

เป็นวตัถุดิบสําคญัของกระบวนการผลิต  เพ่ือท่ีทาํการแปรรูป และจาํหน่ายให้แก่พ่อคา้คนกลาง  ตวัแทนจาํหน่าย  
หรือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่แต่ละกิจกรรมในโซ่อุปทานจะมีเกษตรกรเป็นผูด้าํเนินกิจกรรมดว้ย 

 
 
 

กระบวนการ ต้นทุน 

ดา้นการเพาะปลูกต่อกิโลกรัม 6-7 บาท 

ดา้นการแปรรูปต่อกิโลกรัม 1.20 บาท 
ดา้นการจาํหน่ายต่อกิโลกรัม 10 บาท 

รวมตน้ทุนต่อกิโลกรัม 17-19 บาท 
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6. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
6.1 รูปแบบกิจกรรมในโซ่อุปทานขา้วสารเจา้ในเขตภาคกลาง 
ตวัแบบท่ีไดมี้ความแตกต่างจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานขา้วในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย(Logistics and Supply Chain Management of Rice in the Northeastern Area of 
Thailand) โดยคุณสนัน่ เถาชารี และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ระพีพนัธ์ ปิตาคะโส คือเร่ิมจากเกษตรกร ซ่ึงเป็นหน่วย
ผลิตตน้นํ้ าของโซ่อุปทานขา้ว หลงัจากนั้นขา้วเปลือกจากเกษตรกรจะถูกส่งผ่านไปเพ่ือแปรสภาพเป็นขา้วสาร โดย
การส่งผา่นน้ีอาจถูกส่งผา่นดว้ยเกษตรกรเอง หรือส่งผา่นโดยกลุ่มผูจ้ดัหาขา้วเปลือก ซ่ึงประกอบดว้ย พอ่คา้คนกลาง 
กลุ่มเกษตรกร ตลาดกลาง ฝ่ายถดัไปในโซ่อุปทานขา้ว ไดแ้ก่ โรงสี และสหกรณ์การเกษตร ซ่ึงทาํหนา้ท่ีแปรสภาพ
ขา้วเปลือกให้เป็นขา้วสาร หลงัจากนั้นขา้วสารจะถูกส่งต่อไปยงัพ่อคา้ส่งออก หยง และพอ่คา้ขายส่ง โดยเป็นการส่ง
โดยตรงจากโรงสีไปยงัพอ่คา้ส่งออกและพอ่คา้ขายส่งหรือส่งผา่นหยง สาํหรับการดาํเนินงานในช่วงกระจายสินคา้นั้น 
พอ่คา้ส่งออกจะดาํเนินการส่งออกขา้วสารไปยงัตลาดต่างประเทศ ขณะท่ีพอ่คา้ขายส่งจะดาํเนินการบรรจุขา้วสารเป็น
หน่วยยอ่ยและส่งต่อใหก้บัพอ่คา้ขายปลีก เพ่ือดาํเนินการขายขา้วสารภายในประเทศต่อไป ดงัแสดงส่วนประกอบของ
โซ่อุปทานขา้ว 

6.2 โครงสร้างตน้ทุนทั้งหมดของโซ่อุปทานการผลิตขา้วเจา้ในเขตภาคกลาง   
จากผลการวิจยัในเร่ืองของโครงสร้างตน้ทุนทั้งหมดของโซ่อุปทานการผลิตขา้วเจา้ในเขต  ภาคกลางจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มเกษตรกรตวัอยา่งพบวา่ ตน้ทุนดา้นการเพาะปลูกการทาํ  นาอินทรียจ์ะลดตน้ทุนในเร่ืองของ
ปุ๋ยและสารเคมีต่าง ๆเน่ืองจากใชว้ตัถุดิบทางธรรมชาติ เท่ากบั 2,400-4,200 บาท/ไร่ แปรรูปจะมีตน้ทุนสูงเน่ืองจาก
ตอ้งจา้งโรงสีแปรรูปเท่ากบั 500-1,500บาท/ตนัค่าขนส่งและค่าแรงงานในการแปรรูป 100-300 บาท ในดา้นการจดั
จาํหน่ายขายผา่น Social Network ตน้ทุนจึงไม่สูง ตน้ทุนในส่วนของการจดัจาํหน่าย800-1,200 บาท/เดือน ตน้ทุนใน
การขนส่ง 1,200-2,000 บาท/เดือน ตน้ทุนดา้นแรงงานในการจดัจาํหน่าย 800-1,200 บาท/เดือน โดยเฉล่ียตน้ทุนใน
การจาํหน่าย 2,800-4,400 บาท/เดือน โดยตน้ทุนท่ีสูงท่ีสุดจะเห็นไดว้า่เป็นตน้ทุนในการขนส่ง ซ่ึงมีความสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเร่ืองการประยกุตใ์ชกิ้จกรรมในการจดัการโซ่อุปทานสาํหรับขา้วหอมมะลิอินทรีย ์ กรณีศึกษา  
จงัหวดัพิจิตร (An application of Supply Chain Management Activities for Organic Jasmine Rice) โดย สุภาพร สวน
ลาํไย เน่ืองจากมีกระบวนการทาํงานคลา้ยกนั 

6.3 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ขในแต่ละโซ่อุปทานของขา้วเจา้ในเขตภาคกลาง  
จากผลวิจัยในเร่ืองของโครงสร้างตน้ทุนทั้ งหมดของโซ่อุปทานการผลิตขา้วเจ้าในเขตภาคกลางจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มเกษตรกรตวัอยา่งพบวา่ปัญหาและอุปสรรคหลกัๆในดา้นการผลิตคือปัจจยัภายนอกเป็นหลกั
ทั้งเร่ืองของสภาพอากาศ พ้ืนท่ีการทาํนา การขาดแคลนนํ้ า รวมทั้งปัญหาจากภยัธรรมชาติ โรคและแมลงศตัรูขา้ว
เน่ืองจากเป็นการทาํนาแบบเกษตรอินทรียท์าํใหไ้ม่สามารถใชส้ารเคมีไดท้าํให้ตอ้งดูแลอยา่งใกลชิ้ด ปัญหาทั้งหมดน้ี
ส่งผลให้เมล็ดขา้วท่ีไดไ้ม่สมบูรณ์ ดา้นการแปรรูปเกษตรกรไม่สามารถตากขา้วให้ตรงกบัความช้ืนตามมาตรฐานท่ี
กาํหนดไดเ้น่ืองจากสถานท่ีตากหรือช่วงฝนตกซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลผลิตท่ีไดจ้ากการแปรรูปและขาดเคร่ืองจกัรใน
การแปรรูปทาํให้มีตน้ทุนในเร่ืองของการแปรรูปตามท่ีกล่าวไปเร่ืองของโครงสร้างตน้ทุน และดา้นการจดัจาํหน่าย
เกิดคู่แข่งทางตรงท่ีเพ่ิมมากข้ึนจึงเกิดอาํนาจการต่อรองของผูบ้ริโภคเน่ืองจากเกษตรกรเร่ิมกนัมารวมกลุ่มเพ่ือแปรรูป
และจดัจาํหน่ายเองมากข้ึนส่งผลใหเ้กิดการขายตดัราคา รายไดจึ้งลดนอ้ยลง ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบังานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ในเร่ืองของการพฒันาแบบจาํลองโซ่อุปทานของขา้วหอมมะลิอินทรียใ์นประเทศไทย 
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7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 ผลการสรุปขอ้มูล พบว่าจากเดิมรูปแบบของโซ่อุปทานขา้วสารเจา้ในเขตภาคกลางนั้น เกษตรกรจะเป็น
ผูผ้ลิตและนาํผลผลิตท่ีไดจ้าํหน่ายใหแ้ก่พอ่คา้คนกลางหรือโรงสีขา้วเอกชนเท่านั้น ทาํใหเ้กษตรกรไม่สามารถกาํหนด
ราคาผลผลิตเองไดแ้ต่จากการศึกษารูปแบบกิจกรรมในโซ่อุปทานของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรียท่ี์ประสบ
ความสาํเร็จในเขตภาคกลาง คือเกษตรกรจะมีส่วนร่วมกบัทุกกิจกรรมในโซ่อุปทานคือเกษตรกรเป็นผูป้ลูก ผูแ้ปรรูป 
และผูจ้าํหน่าย โดยเกษตรกรสามารถตั้งราคาสินคา้เองไดโ้ดยบวกกาํไรตามท่ีตอ้งการเพ่ิมจากตน้ทุน ช่องทางการ
จาํหน่ายเองผา่น Social Network งานแสดงสินคา้เกษตร ตลาดนดัต่าง ๆ ศูนยร์าชการประจาํจงัหวดั และร้านคา้OTOP 
โดยมีรูปแบบโซ่อุปทานดงัต่อไปน้ี 

 

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของโซ่อุปทานน้ี 
 1. การวางแผนในการเพาะปลูกในช่วงท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเ้กิดความเส่ียงจากภยัแลง้ พาย ุฝน ใหน้อ้ยท่ีสุด 
 2. การวางแผนการตลาดและการผลิตให้สอดคลอ้งกนั เพ่ือลดปัญหาสินคา้ไม่พอต่อความตอ้งการหรือเกิน
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 3. การบริการและการใหค้าํแนะนาํกบัผูบ้ริโภค เพ่ือรักษาลูกคา้ 

 

 

แสดงรูปแบบโซ่อุปทานขา้วสารเจา้ในเขตภาคกลางท่ีประสบความสาํเร็จ     
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ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะสาํหรับผูป้ระกอบการ 
  - กลุ่มเกษตรกรสามารถนาํรูปแบบการจดัการโซ่อุปทานมาช่วยเพ่ือลดตน้ทุนและเพ่ิมรายไดใ้น
การผลิตขา้วเจา้ 
 ขอ้เสนอแนะทางวชิาการ 
  - นาํการตลาดและหลกัการแปรรูปไปประยกุตใ์ช ้เช่น สร้างความแตกต่าง 
 ขอ้เสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
  - ควรศึกษาหาขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยใชข้อ้มูลจากรูปแบบของ Supply Side 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพ่ือแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอิฐบลอ็กดว้ยเคร่ือง

อดั  2) เพ่ือลดตน้ทุนในการผลิตอิฐบล็อกดว้ยเคร่ืองอดั และ 3) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการ
แข่งขนัในตลาด  ในการดาํเนินงานผูว้จิยัไดเ้ร่ิมจากการวเิคราะห์หาสาเหตุและปัญหาจากการวเิคราะห์แผนภูมิกา้งปลา
พบว่ามี 4 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกระบวนการผลิตท่ีไร้ประสิทธิภาพ คือ วตัถุดิบ บุคลากร กระบวนการผลิตหรือวิธี
ปฏิบติังาน และ เคร่ืองจกัร เม่ือพบปัญหาและสาเหตุแลว้ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการปรับปรุงและพฒันาโดยใชแ้นวคิดทฤษฎี
การจดัการคุณภาพโดยรวม (TQM) และ แนวคิดทฤษฏี PDCA มาประยกุตใ์ช ้

 ผลการทดลองพบวา่ ในช่วงการเกบ็ของมูลของเดือน พฤศจิกายน 2559  สามารถผลิตอิฐบลอ็กได ้ 29,136  
กอ้น  จาํนวนวนัในการผลิตคือ 19 วนั ใน 1 เดือนจากการสัมภาษณ์และพูดคุยกบัแรงงานพบกวา่  มีอิฐบลอ็กท่ีไม่ได้
คุณภาพประมาณ 100 กอ้น ในทั้งหมด 1000 กอ้น   ซ่ึงสามารถสรุป อิฐบล็อกท่ีไม่ไดคุ้ณภาพในเดือน พฤศจิกายน 
2559 ไดคื้อ 2,913 กอ้น คิดเป็น 10%  ของจาํนวนท่ีผลิตไดท้ั้งหมด ในช่วงการปรับปรุงเดือน ธนัวาคม 2559  สามารถ
ผลิตอิฐบล็อกได ้43,350 กอ้น จาํนวนวนัผลิต คือ 24 วนัใน 1 เดือน มีอิฐบล็อกท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 10 กอ้น ในทั้งหมด 
1,000 กอ้น คือ 433 กอ้น คิดเป็น 1%  จากการผลิตทั้งหมดและเดือนสุดทา้ยท่ีทาํการทดลองคือ เดือนมกราคม 2560 มี
การเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน คือ  สามารถผลิตอิฐบลอ็กไดม้ากข้ึน เป็น 48,200 กอ้น ใน 23 วนัต่อหน่ึงเดือน และอิฐบลอ็ก
ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพยงัคงท่ีต่อจากเดือนก่อน คิดเป็น 1% ของทั้งหมดเช่นกนั คือ 482 กอ้นของจาํนวนท่ีผลิตไดท้ั้งหมด   

สรุปคือ  แนวคิดทฤษฎี  TQM และ PDCA  สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวน
การการผลิตอิฐบลอ็กของการทดลองคร้ังน้ีไดจ้ริง ดงัน้ี สามารถแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอิฐบลอ็ก
ใหมี้ประสิทธิภาพในการทาํงานไดดี้ข้ึน  ช่วยลดตน้ทุนและของเสียท่ีเกิดข้ึนไดแ้ละช่วยพฒันาคุณภาพการทาํงานของ
บุคลากร สร้างวฒันธรรมใหม่ ๆ ใหก้บัองคก์ร ตลอดจนสามารถเพ่ิมปริมาณการผลิตใหมี้ปริมาณเพ่ิมข้ึนจากก่อนการ
ทดลองไดอ้ยา่งชดัเจน 
คาํสําคญั: อิฐบลอ็ก, วงจร PDCA, การบริหารคุณภาพโดยรวม TQM , กระบวนการผลิต 
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ABSTRACT 
The purposes of this research are 1 )  to find the solutions and ways to improve the production of concrete 

block using compressor machine, 2 )  to reduce the cost of the concrete block production using compressor machine 
and 3 )  to compare the performance of concrete block production before and after implementing a performance 
enhancement program.  

This research started by analyzing information on causes and problems using a fish bone diagram. The 
analysis results showed 4 main factors that affecting process efficiency, which are 1) Raw materials 2) Staff members 
3 )  Processes and procedures and 4 )  Machines. To improve the efficiency of production processes, researcher 
implemented concepts of Total Quality Management (TQM) and  PDCA (Plan, Do, Check, Act) as tools for this 
experiment. 

The data of concrete block production were collected in November 2016, before implementing TQM and 
PDCA. The data showed that the factory could produce 29,136 pieces of concrete block within 19 days.  There were 
100 low quality concrete blocks out of 1,000 blocks; therefore, there were total of 2,913 low quality concrete blocks 
which equals to 10% of the total production volume. During TQM and PDCA implementation phase, data were 
collected again in December 2016, the factory could make 43,350 concrete blocks within 24 days and there were 
only 10  low quality blocks out of 1 ,000 .  That means there were 433  low quality blocks or only 1% of the total 
production volume. In January 2017  which is the last month of the experiment, the factory could produce more 
concrete blocks up to 48,200 blocks in 23 days and the percentage of low quality concrete blocks was still 1 % which 
is equal to 482  blocks.  In conclusion, the concept of Total Quality Management (TQM) and  PDCA (Plan, Do, 
Check, Act) can be applied to this concrete block production to increase the production efficiency. These concepts 
can efficaciously solve the problems and enhance the processes of concrete block production. Moreover, they can 
also reduce the production cost and develop the potential of staff members. Not only these created a new 
organizational culture, but also helped to obviously increase the volume of production. 
Keywords:  Concrete Block, PDCA, Total Quality Management (TQM) and Production  
 
1. บทนํา 

จากสภาพเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2558  อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ มีการเติบโตข้ึนเร่ือยๆ และเกิดการแข่งขนั
กนัมากข้ึนในหลาย ๆ ดา้น  เช่น  ราคา  คุณภาพ  ปริมาณ  การบริการ  หรือแมแ้ต่จะเป็นความตอ้งการท่ีหลากหลาย
และเพ่ิมข้ึนจากลูกคา้ทาํในองคก์รและธุรกิจต่าง ๆ ตอ้งมีการปรับตวัและปรับปรุงเพ่ือประสิทธิภาพทุก ๆ ดา้น  เพ่ือ
ลดตน้ทุนกระบวนการทาํงานให้น้อยลง และเกิดประโยชน์สูงสุดกบัตวัเอง  อีกทั้ งยงัเป็นการเพ่ิมความสามารถ
ทางการแข่งขนักบัคู่แข่งอีกดว้ย  ตวัอยา่งเช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีมีการเติบโตข้ึนจากปี พ.ศ.2558  

 เน่ืองจากมีสภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกิจ  ในงานวิจยัของศูนยว์ิจยักสิกร (2559)  กล่าวไวว้่า  ธุรกิจ
ก่อสร้าง ขนส่ง และโลจิสติกส์ ไดรั้บผลบวกจากการลงทุนและมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ รวมทั้งความเช่ือมโยงทาง
เศรษฐกิจในกลุ่มอาเซียนหลงัการเปิดเสรี AEC โดยคาดว่า  มูลค่าการลงทุนก่อสร้างในปี พ.ศ.2559  อาจเติบโตใน
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กรอบร้อยละ 5.5-7.5  เทียบกบัในปี พ.ศ.2558  ท่ีอาจขยายตวัราวร้อยละ 10.0  แต่ทั้งน้ี  ในปัจจุบนัแวดวงธุรกิจ
ก่อสร้างของประเทศไทยยงัขาดประสิทธิภาพและเผชิญกบัปัญหาหลาย ๆ ดา้น  เน่ืองจากธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจท่ี
ประกอบไปดว้ยวสัดุท่ีสาํคญัมากมายในการก่อสร้างเป็นอาคารบา้นเรือน หรือส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ตอ้งอาศยัช้ินส่วนมา
ประกอบมากมาย  อาทิเช่น  ปูน หิน ดิน ทราย เสาปูน ท่อ ไม ้อิฐบลอ็ก เป็นตน้  ในแต่ละกระบวนการจาํเป็นตอ้งมี
ประสิทธิภาพ และอาศยัแรงงาน เคร่ืองจกัร  เพ่ือช่วยใหง้านสาํเร็จไปดว้ยดี  (ศูนยว์จิยักสิกรไทย,2559) 

อิฐบลอ็กเป็นวสัดุท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงเพ่ือท่ีจะช่วยในการสร้างกาํแพง ผนงัของบา้นใหแ้ขง็แรงและปลอดภยั  
เพ่ือคุม้กนัผูอ้ยูอ่าศยั  ในปัจจุบนัอิฐบล็อกเป็นธุรกิจ  SMEs ขนาดเลก็ท่ีไดรั้บความนิยมในตลาดทอ้งถ่ินเพ่ิมมากข้ึน
เร่ือย ๆ  และยงัมีตลาดท่ีกวา้งขวาง จนทาํใหอิ้ฐบลอ็กมีช่วงขาดตลาดในบางช่วง  โดยธุรกิจอิฐบลอ็กนิยมทาํควบคู่กบั
ร้านจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง  เน่ืองจากเป็นการตอบสนองความตอ้งการและเพ่ิมความสะดวกใหก้บัลูกคา้และยงัถือเป็น
การสร้างผลกาํไรอีกทางหน่ึงของร้านวสัดุก่อสร้างอีกดว้ย  แต่ในกระบวนการผลิตอิฐบลอ็กนั้น มีกระบวนการผลิตท่ี
เป็นขั้นตอนชดัเจน มีขอบเขตเวลาชดัเจน หากโรงงานนั้นเป็นโรงงานท่ีมีขนาดใหญ่ กาํลงัการผลิตสูง แต่เม่ือเทียบกบั
โรงงานขนาดเล็ก  ท่ีมีขอ้จาํกดัมากมาย  เช่น  แรงงานท่ีขาดแคลน ขาดวตัถุดิบ ทาํให้เกิดการผลิตท่ีไม่ต่อเน่ืองหรือ
สินคา้แตกหกัไม่ไดคุ้ณภาพ เป็นตน้  

ธุรกิจการผลิตอิฐบลอ็กมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูงในปัจจุบนั ประกอบกบัมีโรงงานใหม่ ๆ เกิดข้ึนมากมายทาํ
ให้โรงงานตอ้งเตรียมพร้อมรับมือ  เพ่ือเผชิญกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน  คือ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน แรงงานน้อย 
แรงงานขาดความรับผิดชอบ ไม่มีวินยั  ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ตน้ทุนการผลิต คุณภาพของวตัถุดิบ ขาด
แคลนวตัถุดิบ ขาดการควบคุม ดา้นราคาท่ีมีการแข่งขนัอยา่งรุนแรง คุณภาพท่ีเกิดการเปรียบเทียบอีกทั้งกาํลงัการผลิต
ท่ีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ ทาํใหเ้ราตอ้งพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตภายในโรงงานให้
มีประสิทธิภาพมากข้ึนเพ่ือสู้กบัโรงงานใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนมาอย่างมาก ผูว้ิจยัจึงเกิดความสนใจท่ีจะพฒันาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตภายในโรงงานภายใตก้ารควบคุมของตนเองโดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎีท่ีสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการดาํเนินงาน และเลือกใชท้ฤษฎี PDCA  ตามหลกัแนวทางการปรับปรุงคุณภาพของ TQM ซ่ึงประกอบดว้ย  1) 
การใหค้วามสาํคญัของลูกคา้  2) การมีส่วนร่วมของบุคลากร  3) การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง   

ดงันั้นการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอิฐบลอ็กในโรงงานเลก็ ๆ จึงจาํเป็นตอ้งอาศยั
การวางแผนและการบริหารจดัการท่ีดีเพ่ือจะทาํให้การผลิตมีประสิทธิภาพในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษา
กระบวนการผลิตอิฐบล็อกดว้ยเคร่ืองอดั ท่ีเป็นทั้งผูผ้ลิตเองและจดัจาํหน่ายเอง อีกทั้งยงัเป็นผูผ้ลิตให้กบัร้านวสัดุ
บริเวณใกลเ้คียงอีกดว้ย      

แต่เน่ืองดว้ยโรงงานเป็นขนาดเลก็ มีเคร่ืองอดั 3 เคร่ือง  ปัจจุบนัน้ีมีการเปิดใชง้านเพียง 1 เคร่ือง  และคนงาน 
1 ทีม (5-6 คน)  ดว้ยสาเหตุของการขาดแคลนแรงงาน  ทาํใหก้ระบวนการผลิตและขั้นตอนการทาํงานไม่มีแบบแผนท่ี
ชดัเจนและขอบเขตเวลาท่ีตายตวัเหมือนกบัอุสาหกรรมใหญ่ ๆ  ทาํให้การผลิตมกัจะเกิดปัญหาในการผลิตไม่ทนัต่อ
ความตอ้งการ ขาดวตัถุดิบและส่งผลใหเ้กิดการรอคอย (waiting time)  อนัเน่ืองมาจากหลาย ๆ ปัจจยัท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง
กบักระบวนการผลิตจนไม่สามารถผลิตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการศึกษาหาปัญหาโดยใชท้ฤษฎีกา้งปลา เพ่ือ
หาปัญหาหลกัท่ีทาํให้ผลิตสินคา้ไม่ทนั และทาํการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยนาํทฤษฎี TQM  และ PDCA  เขา้มา
ประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาและปรับปรุงตลอดจนลดตน้ทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขนั  
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1)  เพ่ือศึกษาปัญหาและกระบวนการผลิตอิฐบลอ็กคอนกรีตดว้ยเคร่ืองอดั   
2)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอิฐบลอ็กคอนกรีตดว้ยเคร่ืองอดั   
3)  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลงัการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอิฐบลอ็กคอนกรีต
ดว้ยเคร่ืองอดั 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
3.1  รูปแบบการวจิยั  

   การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัคุณภาพเชิงทดลอง โดยใชก้ารเขียนพรรณนา โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํทฤษฎี 
TQM และ PDCA มาประยุกต์ใชใ้นกระบวนการผลิตอิฐบล็อกคอนกรีต  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานให้ดีข้ึน
วิเคราะห์ขอ้บกพร่องและหาแนวทางในการปรับปรุงโดยใช้ทฤษฎีประสิทธิภาพ ทฤษฎีก้างปลา เป็นตน้  เพ่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในช่วงก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง 
     3.2  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั  คือ  ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการผลิตอิฐบล็อก  เช่น เจา้ของร้าน 
และบุคลากรทีมผลิตอิฐบลอ็ก  
           3.3.  ขั้นตอนในการดาํเนินการวจิยั 

ตารางท่ี 1 แสดงขั้นตอนการดาํเนินการวจิยั 
1) ศึกษาทฤษฎีท่ีจะนาํมาใชแ้ละทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งละเอียด 
2) วเิคราะห์กระบวนการผลิตอิฐบลอ็กทั้งจากภายในและภายนอก 
3) สัมภาษณ์หรือพดูคุยกบัเจา้ของร้านและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
4) วเิคราะห์หาปัญหาโดยใชก้ารวเิคราะห์แผนภูมิกา้งปลา 
5) วางแผนโดยใชท้ฤษฎี PDCA และนาํ TQM มาประยกุตใ์ชใ้นการปรับปรุง 
6) ดาํเนินการปรับปรุงตามแบบแผนท่ีวางไว ้
7) เปรียบเทียมผลก่อนและหลงัปรับปรุง 
8) สรุปผลการทดลอง 

 
 3.4  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล   
 ในการเกบ็ขอ้มูลเพ่ือการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้กบ็ขอ้มูล  ปฐมภูมิและทุติยภูมิ  ดงัน้ี  
  1)  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  ซ่ึงไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการผลิตอิฐบล็อกโดยการ
สังเกต สัมภาษณ์   
   2)  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  ไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลท่ีมีการบนัทึกจาํนวนการผลิตในแต่ละวนั
แต่ละรอบบิลท่ีมีก่อนหนา้น้ี  ศึกษา  หลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์และครอบคลุมอยูใ่นเร่ือง
ของการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งส้ิน 
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3.5  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั   
 1)  การสังเกตการณ์  การสังเกตการณ์เป็นวิธีการท่ีผูว้ิจยัใชส้ายตาเฝ้าสังเกตหรือศึกษาเหตุการณ์ต่างๆ 

ในทางตรงและทางออ้ม ดงัน้ี   
                 การสังเกตการณ์ทางตรง  ผูว้ิจยัไดล้งพ้ืนท่ีไปยงัโรงงานผลิต และควบคุมการผลิตพร้อมกบัการ
เกบ็ขอ้มูลดว้ยการสังเกต   
                 การสังเกตการณ์ทางออ้ม  ไดจ้ากการบนัทึกตลอดทั้งปีท่ีถูกบนัทึกไว ้และศึกษาจากวิดีโอท่ีมีกา
บนัทึกไวใ้นก่อนหนา้น้ี   

2)  การสัมภาษณ์  การสัมภาษณ์  ผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัเจา้ของร้าน และมีการสอบถามกบั
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตถึงขั้นตอน ปัญหา และปริมาณในการผลิต     

 
3.6  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล    
วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ในแต่ละเดือนท่ีทาํการทดลอง โดยใช ้ขอ้มูลไม่ไดแ้จกแจงความถ่ี  (Ungrouped  Data) 

สามารถหาไดจ้ากสูตรดงัต่อไปน้ี  

ค่าเฉล่ียของตวัอยา่ง   :   
n

X
X

n

i
i

 1      ; เม่ือ  n   แทนจาํนวนขอ้มูลทั้งหมดของตวัอยา่ง 

             1)  เดือนพฤศจิกายน มีการทาํงาน 19 วนั = N  และ จาํนวนท่ีผลไดท้ั้งหมดคือ 29,136 กอ้น 

จากสูตร แทนค่าไดด้งัน้ี  X  = 
,

  = 1,533.47 กอ้นต่อวนั 
             2)  เดือนธนัวาคม  มีการทาํงาน 24 วนั = N  และ จาํนวนท่ีผลไดท้ั้งหมดคือ 43,350 กอ้น 

จากสูตร แทนค่าไดด้งัน้ี  X  = 
,

  = 1,806.25 กอ้นต่อวนั 
             3)  เดือนมกราคม  มีการทาํงาน 23 วนั = N  และ จาํนวนท่ีผลไดท้ั้งหมดคือ 48,200 กอ้น 

จากสูตร แทนค่าไดด้งัน้ี  X  = 
,

  = 2,095.65 กอ้นต่อวนั 

 
3.7  การวเิคราะห์ ปัญหาโดยใชท้ฤษฎีกา้งปลา   
  จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์โดยใชท้ฤษฎีกา้งปลา โดยระบุปัญหาหลกัไวใ้นส่วน

ของหัวปลา คือ ขาดประสิทธิภาพในการผลิต ในส่วนของตวัปลาจะเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อหัวปลา โดยแยก
ออกเป็น 4 ประเดน็หลกัๆ คือ วตัถุดิบ บุคลากร กระบวนการทาํงาน  และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการทาํงาน 
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ภาพแผนผงัแสดงการวเิคราะห์กา้งปลา 

 
3.8  การนาํทฤษฎีมาประยกุตใ์ช ้ 

            3.8.1  ทฤษฎี PDCA  เม่ือทราบถึงปัญหาท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตแลว้  ผูว้ิจยัจึงไดน้าํ ทฤษฎี 
PDCA มาประยกุตใ์ช ้ประกอบไปดว้ย  4  หลกั คือ  การวางแผน (Plan)  ดาํเนินการแกไ้ข (Do)  ตรวจสอบ (Check)  
กาํหนดมาตรฐาน (Action)  
             3.8.2  ทฤษฎี TQM  โดยมีหลกัสาํคญั 3 ประการ คือ  

1)  การใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้(Customer  Oriented)   
2)  การพฒันาอย่างต่อเน่ือง (Continuous  Improvement)  ปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงานใน

องคก์รในทุก ๆ ขั้นตอน  ซ่ึงสามารถปฏิบติัและดาํเนินงานไดต้ามขั้นตอนดงัน้ี   
ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาวิเคราะห์และทบทวนขอ้มูลการดาํเนินงานและสภาพแวดลอ้มเพ่ือหาแนวทาง

ในการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพของระบบและผลลพัธ์อยา่งสร้างสรรค ์และต่อเน่ือง   
ขั้นตอนท่ี 2  พยายามหาวิธีในการแกไ้ขปัญหา และการปรับปรุงท่ีมีการดาํเนินงานท่ีเรียบง่ายและ

สามารถแกไ้ขไดท้นัที ดงัน้ี   
      1)  แรงงานหรือทีมอดัอิฐบลอ็ก  ไม่มีวินยัในการทาํงาน/ทาํการแกไ้ขเบ้ืองตน้คือ ควรมีการพูดคุย 
ปรับความเขา้ใจ เพ่ือคุณภาพของงาน  
    2)  วตัถุดิบ  หินฝุ่ น ไม่ไดคุ้ณภาพตามท่ีตอ้งการ ปูนตอ้งจบัตวักนัท่ีแน่นพอและอตัราส่วนในการ
ใส่วตัถุดิบไม่ตรงตามท่ีสูตร/ ทาํไดท้นัทีคือ เลือกหินฝุ่ นจากโรงโม่ ท่ีไดต้ามคุณภาพและปรับอตัราส่วนใหเ้หมาะสม 
   3)  เคร่ืองจกัร  ปัญหาท่ีพบบ่อยมากคือ  เคร่ืองอดับลอ็ก และรถตกัมีปัญหา / แกไ้ขเบ้ืองตน้ คือ นาํ
เคร่ืองจกัรเขา้ตรวจเชค็ และสับเปล่ียนคนัอ่ืน   
   4)  แรงงานหรือทีมงานขาดความรู้ / วิธีการปฏิบติังาน ให้ความรู้เก่ียวกบัการดูแลรถตกั เพ่ือ
ช่วยกนัดูแลรักษา ระหวา่งใชง้าน   
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     ขั้นตอนท่ี 3  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานอยา่งเป็นระบบ    
3)  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม  (Employees  Involvement)  บุคลากรทุกฝ่ายตอ้งร่วมมือกนัในการ

พฒันาคุณภาพของธุรกิจ  และช่วยกนัผลกัดนัธุรกิจกา้วเดินไปขา้งหนา้ 
 3.8.3. หลกัการ 14 ขอ้ เพ่ือการพฒันาและปรับปรุงการบริหารงานของ ดร.เดม่ิง มีดงัน้ี  

1)  การใชค้วามคิดสร้างสรรคป์รับปรุงอยูเ่สมอ (Create constancy of purpose toward 
improvement)   

2)  ตอ้งสร้างปรัชญาใหม่ (Adopt the new philosophy)  
 3)  ใหเ้ลิกการควบคุมโดยใชว้ธีิการตรวจสอบเพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพ (Cause dependence on 

inspection to achieve quality)   
4)  การสร้างความสัมพนัธ์อนัดี หรือ ประสานงานระหวา่งส่วนต่างๆเพ่ือความเป็นเลิศเป็น

ส่ิงจาํเป็น (Create a long-term relationship of loyalty and trust)  
 5)  การปรับปรุงตอ้งทาํในทุกขั้นตอนของระบบการทาํงาน การผลิตสินคา้หรือบริการ และตอ้ง

ทาํอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย (Improve constantly and forever the system of production and service)   
6)  ตอ้งมีสถาบนัฝึกอบรม ความรู้เก่ียวกบังาน (Institute training on the job)   
7)  สถาบนัอบรมเพ่ือสร้างภาวะผูน้าํ (Institute leadership)   
8)  ขจดัความกลวัเพ่ือให้ทุกคนทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดข้ึน (Drive out of fear so that 

everyone may work effectively)   
9)  ขจดัอุปสรรคเคร่ืองกีดกั้น (Eliminate barriers)  ผูบ้ริหารหรือผูน้าํจะตอ้งหลีกเล่ียงหรือป้องกนั

การเกิดอุปสรรคและปัญหาเพ่ือให้ การปฏิบติังาน ของทุกคนในองค์กรไดท้าํงานไดอ้ย่างต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ   

10)  กาํจดัคาํขวญั (Eliminate Slogans) เพ่ือไม่ใหท้าํผดิพลาด (Zero Defects)   
11)  เลิกใชโ้ควตา (No quotas)   
12)  สร้างความสุขในการทาํงาน (Increase joy)   
13)  ให้มีสถาบนัการศึกษา (Institute of education)  การให้สถาบนัหรือการจดัการศึกษาและการ

ฝึกอบรมใหบุ้คลากรในองคก์รถือเป็นเร่ืองสาํคญัมากและจาํเป็น   
14)   ลงมือปฏิบติั (Do it)  เม่ือทุกคนเกิดความเขา้ใจตรงกนัแลว้ ทุกคนก็จะมีส่วนรวมในการ

ปรับปรุงและพฒันาองคก์รใหเ้กิดคุณภาพ โดยผูน้าํคือบุคคลสาํคญัท่ีจะเป็นตวัอยา่งในการดาํเนินงาน  
 

4. ผลการวจิัย 
4.1  ผลการวเิคราะห์การดาํเนินงานก่อนการทดลอง 
การวิเคราะห์การทาํงานก่อนการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพ เพ่ือใชอ้ธิบายรายละเอียด การทาํงาน 

และสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหา ขอ้บกพร่องจนทาํให้กระบวนการผลิตอิฐบลอ็ก ขาดประสิทธิภาพ โดยวิเคราะห์ การ
สังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ พูดคุยกบัผูมี้ประสบการณ์จริง  พร้อมกบับนัทึกภาพวิดีโอกระบวนการผลิตอิฐบล็อก 
สามารถอธิบายแยกไดต้ามรายละเอียดต่อไปน้ี  
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1.  กระบวนการผลิตอิฐบลอ็ก  
        จากการศึกษากระบวนการผลิตพบวา่ ปัญหาท่ีทาํใหก้ารผลิตไม่มีประสิทธิภาพ  คือ  ส่วนของวตัถุดิบ  
เคร่ืองจกัร  ของเสียท่ีเกิดจากการข้ึนรูปอิฐบลอ็กและอิฐบลอ็กแตกหกัขณะผลิต  ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการศึกษาตามลาํดบัดงั
ตารางท่ีแสดงต่อไปน้ี 1) วตัถุดิบ  2) เคร่ืองจักร และ 3) ของเสียท่ีเกิดจากการข้ึนรูปอิฐบล็อกและกระบวน
กระบวนการผลิต 

2.  ขั้นตอนกระบวนการผลิตอิฐบลอ็ก 
         ในการผลิตอิฐบลอ็กคอนกรีตดว้ยเคร่ืองอดั มีการวางแผนการทาํงานเป็นขั้นตอนดงัภาพ  

 
ภาพแผนผงัแสดงลาํดบัขั้นตอนการผลิตอิฐบลอ็ก 

 
จากแผนผงัแสดงขั้นตอนในการผลิตอิฐบลอ็ก มีขั้นตอนในการดาํเนินงานดงัน้ี  
1)  การเลือกวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตอิฐบลอ็ก คือ ทราย ปูน นํ้า และ หินฝุ่ น หินฝุ่ นท่ีมี

คุณภาพนั้น จะดูจากฝุ่ นปูนสีขาวๆ ท่ีมีปะป่นมากบัหิน ปูน เลือกใชปู้นท่ีใชก้บัโครงสร้างตึก เพ่ือการเกาะตวัและ
ความแข็งแรงของกอ้นอิฐ ทราย เลือกใชท้รายทัว่ไป ในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง สามารถหาทรายได ้2 แบบ  คือ   ทรายอุบล  
และ ทรายกนัทรลกัษ ์ ทางร้านเลือกใชท้รายอุบล  เน่ืองจากมีความหยาบของเมด็ทรายมากกวา่  

2) การลาํเลียงวตัถุดิบ ใชร้ถตกัรถยกในการลาํเลียงวตัถุดิบไปไวภ้ายในอาคาร   
3) การผสมวตัถุดิบ  เป็นการผสมระหวา่ง หินฝุ่ น ทราย ปูน นํ้า เขา้ดว้ยกนั จะเป็นการใชแ้รงคนในการตกั

ส่วนผสม จากนั้นเคร่ืองโมจ้ะทาํการผสมวตัถุดิบทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั   
4) การข้ึนรูปอิฐบลอ็ก  

 4.1)  หลงัจากส่วนผสมเสร็จทั้ งหมดเขา้กันแลว้ ก็จะถูกลาํเลียงข้ึนสายพานไปพกัไวบ้นยุง้
รองรับส่วนผสมเสร็จ   
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4.2)  ส่วนผสมเสร็จก็จะถูกปล่อยลงท่ีบลอ็กตวง ในจุดน้ีจะมีคนควบคุมตลอดเวลา การทาํงาน 
เม่ือส่วนผสมตวงเสร็จแลว้ ผูค้วบคุมกจ็ะดึงบลอ็กออกมาหาตวัเองใหต้รงกบัแม่พิมพ ์ส่วนผสมเสร็จกจ็ะไหลลงไปใน
แม่พิมพ ์จุดน้ีเคร่ืองจะเกิดแรงสั่น เพ่ือใหส่้วนผสมเสร็จทั้งหมด ถูกอดัแน่นอยูใ่นแม่พิมพใ์หเ้ตม็แม่พิมพ ์เม่ือเตม็แลว้
กจ็ะถูกกดอดัดว้ยฝาปิดแม่พิมพ ์โดยผูค้วบคุมจะทาํการเหยยีบเคร่ืองโฮโดรลิคลง เพ่ือเกิดแรงอดัใหต้วัอิฐแน่นข้ึน  

 4.3)  เม่ือแม่พิมพถู์กอดัแน่นไปดว้ยส่วนผสมทั้งหมด ผูค้วบคุมก็จะดึงขาโยก ท่ีเป็นตวัส่งกอ้น
บลอ็กสาํเร็จเดง้ข้ึนมาจากแม่พิมพ ์ 

 5) อิฐท่ีอดัข้ึนรูปเสร็จแลว้ก็จะถูกส่งไปยงัเคร่ืองพกับล็อก เพ่ือหงายกอ้นบล็อกข้ึนมา และตรวจดูความ
สมบูรณ์   

6)  เม่ืออิฐบลอ็กถูกข้ึนรูปไดอ้ยา่งสมบูรณ์แลว้ ก็จะถูกยกไปยงัจุดพกับล็อกท่ีเป็นรางเหลก็ เพ่ือรอการเจ็บ
ตวัอยา่งนอ้ย  4-6  ชัว่โมง   

7)  ทาํการพรมนํ้าเบาๆโดยใชส้ายยางพรมใหท้ัว่ เพ่ือการจบัตวัและความแน่นของส่วนผสมทั้งหมดอีกคร้ัง   
8)  เม่ืออิฐบลอ็กแขง็ตวัดีแลว้ ก็จะยกไปจดัเรียงเป็นขา ขาละ50กอ้น เพ่ือจดัจาํหน่าย และจะทาํการพรมนํ้ า

อีกคร้ัง 
 
4.2 ผลจากการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกระบวนการผลิต 
เม่ือผูว้จิยัไดท้าํการศึกษากระบวนการการผลิตในเบ้ืองตน้แลว้ จึงไดมี้การลงไปโรงงาน เพ่ือทาํการพดูคุยกบั

เจ้าของร้าน และทีมผลิต เพ่ือสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีทาํให้การผลิตขาดประสิทธิภาพ ขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์เจา้ของร้าน มีดงัน้ี  

 1)  เร่ืองวตัถุดิบ  คือ  หินฝุ่ น จะตอ้งมีฝุ่ นปูนปะป่นอยูเ่ป็นจาํนวนมากเพ่ือใหเ้กิดการยดึเกาะกนัไดดี้  การหา
หุ่นฝุ่ นท่ีไดคุ้ณภาพตามท่ีตอ้งการ ตอ้งอาศยัลูกนอ้งท่ีมีความไวใ้จไดห้าให ้ ดงันั้นหากไปถึงโรงโม่แลว้ ลูกนอ้งพบวา่ 
หินไม่สวยไม่ดี จะมีการโทรแจง้ และเจา้ของร้านจะตดัสินใจไดท้นัที ปัจจุบนัทางร้านไดน้าํหินฝุ่ นมาจาก อาํเภอนํ้ า
ยนื จงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงในพ้ืนท่ีนั้นมีบริเวณติดกบัภูเขา สามารถหาหินฝุ่ นท่ีมีคุณภาพ   

2)  สูตรท่ีใชใ้นการผลิตอิฐบล็อก  ในการผลิตอิฐบล็อกของร้าน ประกอบดว้ย  หินฝุ่ น ปูน ทราย และ นํ้ า  
โดยอตัราส่วน ดงัน้ี  โม่ผสม ประกอบดว้ย หินฝุ่ น 20 ครุ   ปูน 4 ครุ   นํ้า 1 ครุ และดินทราย 1 ครุ   

3)  คนงานหรือแรงงาน  ในปัจจุบนัมีภาวะขาดแคลนแรงงานมาก จึงทาํให้กาํลงัการผลิตน้อย ถึงแมจ้ะมี
เคร่ืองจกัรมากกต็าม  อีกทั้งงานอดัอิฐบลอ็กเป็นงานท่ีหนกั และอาศยัการทาํงานเป็นทีม ซ่ึงปัจจุบนัทีมอดัอิฐบลอ็กท่ี
มีอยูน่ั้นขาดวนิยัในการทาํงานมาก ทาํใหส่้งผลกระทบต่อการผลิตและงานขายหนา้ร้าน  

4)  เคร่ืองจกัร  ในการทาํงานตอ้งอาศยัแต่ไม่ช่วยกนัดูแลรักษา ทาํใหเ้กิดปัญหาบ่อย สืบเน่ืองมาจากแรงงาน
ขาดความรู้หรือขาดประสบการณ์  

 
4.3 ขอ้มูลดิบท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ทีมอดัอิฐบลอ็ก  มีรายละเอียดดงัน้ี  
จากการสอบถามเจา้ของร้านแลว้ ผูว้ิจยัไดล้งไปสอบถามจากทีมผลิตอิฐบลอ็กโดยตรง ทีมอดัอิฐบลอ็กให้

ขอ้มูลวา่ ในการผลิตอิฐบลอ็ก มีอิฐบลอ็กท่ีผดิรูป แตกหกั ประมาณ 100 กอ้นต่อ 1000 กอ้น   
และมีการผลิตท่ีไม่ต่อเน่ือง เน่ืองจากเคร่ืองจกัรเกิดปัญหา 
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4.4 วเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดโดยแผนภูมิกา้งปลา 
   จากแผนภูมิกา้งปลา สามารถอธิบายออกมาเป็นสาเหตุหลกั ๆ 4 เร่ือง และแยกสาเหตุ ไดด้งัน้ี  

ตารางท่ี 3 แสดงคาํอธิบายสาเหตุและปัญหา 
เร่ือง สาเหตุ คาํอธิบาย 

 
 
 
1.  วตัถุดิบ 

หินฝุ่ นไม่ไดต้ามคุณภาพท่ีตอ้งการ หินฝุ่ นในแต่ละพ้ืนท่ีคุณภาพไม่เหมือนกนั  
ขาดวตัถุดิบ/ ปูนขาดสตอ็ก เกิดจากพนงังานหนา้ร้านบกพร่องในหนา้ท่ีในการ 

check stock ปูน ทาํใหไ้ม่มีปูนในการผลิต จึงเกิด 
เวลารอคอย (waiting time) 

อตัราส่วน อตัราส่วนไม่พอดีกบัวตัถุดิบอ่ืนๆทาํให้การยึดเกาะ
กนัของ หิน ปูน ทราย นั้นมีนอ้ย 

ปูนหรือส่วนผสมเสร็จแขง็ตวัตกคา้ง        
อยูใ่นโม่ผสม 

ส่วนผสมเสร็จตกคา้งและแขง็ตวัอยูใ่นโมผสม ทาํให้
อตัราส่วนผสมไม่คงท่ี  

 
 
 
 
 
 
2.  บุคคลากร 

ขาดแคลนแรงงาน  แรงงานเป็นปัญหาท่ีสาํคญัมากและมีผลกระทบต่อ
กระบวนการผลิตมา เน่ืองจากการผลิตอิฐบลอ็กเป็น
ทีม ตอ้งรู้ใจกนั และตั้งอาศยัความรู้และประสบการณ์  

ขาดความรับผิดชอบ/ขาดการเอาใจใส่/
ขาดวนิยั 

ทีมอดัอิฐบลอ็กไม่ใจใส่ในการทาํงานทาํให้การผสม
ส่วนผสมอาจจะไม่ตรงตามสูตรและหากทาํงานแบบ
เร่งรีบ ไม่รู้จกัสังเกต ก็อาจจะส่งผลให้อิฐบลอ็กไม่มี
คุณภาพ อีกทั้ งยงัขาดวินัยและไม่รู้จักหน้าท่ีของ
ตนเอง 

ขาดความรู้ ขาดความรู้ในการดูแลเคร่ืองจกัร เช่นการตรวจสภาพ
เคร่ืองจกัร  

พนกังานหนา้ร้านและโรงงานอิฐบลอ็ก
ไม่ส่ือสารกนั 

การไม่ ส่ือสารกันระหว่าง2ฝ่ายทําให้ เ กิดความ
ผิดพลาดในเร่ืองของการสั่งปูนเน่ืองจาก ในการสั่ง
ปูนปูน ตอ้งเบิกมาจากสาขาใหญ่  

3.  เคร่ืองจกัร เคร่ืองโฮโดลิค  เคร่ืองโฮโดลิคมีปัญหาบ่อยทาํใหต้อ้งหยดุการทาํงาน 
รถตกั /รถยก รถตกัพงัเน่ืองจากไม่มีคนดูแลและคนงานขาดความรู้

ทาํใหไ้ม่มีใครตรวจเชค็  
แม่พิมพบ์ลอ็ก แม่พิมพ์บล็อกสึกหรอ ทําให้การข้ึนรูปอิฐบล็อก

ไม่ไดต้ามคุณภาพ 
4.  กระบวนการ
ทาํงาน/การ
ปฏิบติังาน 

ไม่มีขอ้กาํหนดการทาํงานท่ีชดัเจน การทาํงานเป็นการเหมาเป็นทีมและคิดเหมา ทาํให้
ทีมอดัอิฐบล็อกทาํงานบา้งขอหยุดบา้ง ส่งผลให้อิฐ
บลอ็กไม่เพียงพอ จึงตอ้งมีมาตรการเดด็ขาดเร่ืองของ
เวลาการผลิต 
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4.5 ผลการวเิคราะห์ทฤษฎีท่ีนาํมาใช ้
การประยุกต์ใช้ตามแนวคิดและทฤษฏี  PDCA ภายใต้หลักแนวคิดของทฤษฏี  TQM โดยสามารถ

ประยกุตใ์ชไ้ดด้งัน้ี  
ตารางท่ี 4 แสดง แนวคิดของทฤษฏี TQM ท่ีนาํมาประยกุตใ์ช ้
ลาํดบั ปัญห า ท่ี ทํา ก า ร

แกไ้ข 
หลกัท่ีใช ้ แนวทางแกไ้ข 

1 วตัถุดิบ Quality เลือกวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพเพ่ือคุณภาพท่ีดีให้กับสินค้าและสร้าง
ความพึงพอใจใหลู้กคา้ สร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ 

2 บุคคลากร Total, Quality มีการพดูคุยกนัมากข้ึนระหวา่งเจา้ของกิจการและบุคคลากร เพ่ือให้
เกิดความเขา้ใจตรงกนั ทาํงานง่ายข้ึน 

3 เคร่ืองจกัร Management มีคาํสั่งจากเจา้ของกิจการใหมี้การตรวจเชค็เคร่ืองจกัรก่อนทาํงานทุก
เชา้อยา่งสมํ่าเสมอ และจดัเปล่ียนเคร่ืองจกัรเขา้ซ่อมแซมอยา่งถูกวธีิ 

4 ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ของบุคคลากร 

Management กาํหนดมาตรฐานของการขาด ลา สาย ใหช้ดัเจน 
มีการตักเตือนด้วยเหตุและผล สร้างแรงจูงใจให้บุคคลากรเกิด
ความอยากทาํงานมากข้ึน รับรู้รับฟังปัญหาของบุคคลากรเพ่ือ
หาทางแกไ้ขร่วมกนั 

 
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพใหส้มบูรณ์ยิง่นั้น ผูว้จิยัไดย้ดึนาํหลกัแนวคิด 14 ขอ้ของ  ดร.เดมม่ิง  แต่เลือก

มาประยกุตแ์ละปฏิบติัตลอดการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอิฐบลอ็ก  
 

4.6  ผลการดาํเนินงานการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพ 
จากการดาํเนินงานในบทท่ี 4  จะเห็นไดว้่า  ผลการทดลองทั้งหมดสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ

ผลิตไดจ้ริง โดยวดัในเร่ืองของ จาํนวนการผลิต จาํนวนของเสีย และระยะเวลาในการผลิต  
4.6.1  ปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอิฐบลอ็ก ท่ีพบในการทดลอง คือ  

                1)  วตัถุดิบ   
2)  บุคคลากร   
3)  เคร่ืองจกัร  

  4)  การปฏิบติังานของบุคลากร  
4.6.2  จากการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอิฐบลอ็กให้ประสบความสาํเร็จนั้น ผูว้ิจยั

จะตอ้งทาํการควบคุม ปัจจยัต่างๆดงัต่อไปน้ี  
1)  เพ่ิมความรอบครอบในการตรวจสอบในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการผลิต ก่อนจะนาํอิฐ

บลอ็กออกจากแม่พิมพ ์  
2)  สร้างแรงบนัดาลใจใหบุ้คลากรมีความอยากทาํงานอยูเ่สมอ  
3)  นาํผูเ้ช่ียวชาญมาใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการดูแลเคร่ืองจกัรและการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ใหถู้กวธีิ  
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 4)  มีการพูดคุยถึงความตอ้งการของสภาพปัจจุบันการขายหน้าร้านและปรับความเขา้ใจกับ
บุคลากรใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั สามารถทาํงานร่วมกนัอยา่งมีความสุขและสบายใจต่อไปได ้

                         
4.7  ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลงัการปรับปรุง 
การปรับปรุงกระบวนการผลิตอิฐบล็อกในช่วงเดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนธันวาคม  2559 พบว่า  

กระบวนการผลิตมีทิศทางการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนอย่างเห็นไดช้ดั อิฐบล็อกท่ีเสียหายหรือแตกมีจาํนวน
ลดลงมากและจาํนวนการผลิตของอิฐบลอ็กเพ่ิมข้ึนอยา่งชดัเจน โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดไดต้ามตารางต่อไปน้ี  
ตารางท่ี 5 แสดง ผลการเปรียบเทียบผลการทดลอง 
 

รายการ 
ระยะเวลา 

พฤศจิกายน 
2559 

ธนัวาคม 
2559 

มกราคม
2560 

รวม เฉล่ีย 

จาํนวนผลิตต่อเดือน 29,136 43,350 48,200 120,686 40,228.66 
จาํนวนปูน 250 350 400 1,000 333.33 
อิฐบลอ็กไม่ไดคุ้ณภาพ 2,913 433 482 3,828 1,276.00 
ของเสียคิดเป็น % 10% 1% 1%  
 
 จากการเปรียบเทียบปริมาณการผลิตในแต่ละเดือนและการลดของเสีย ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้รุปผล
ก่อนและหลงัการปรับปรุงวธีิปฏิบติังาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
ตารางท่ี 6 แสดง ผลการเปรียบเทียบก่อนและปรับปรุงการปฏิบติังาน 
ก่อนปรับปรุงการปฏิบติังาน หลงัปรับปรุงการปฏิบติังาน 

1.  วตัถุดิบท่ีไม่มีคุณภาพ 1.  มีการตรวจสอบคุณภาพและตรวจเช็ควตัถุดิบทุกขั้นตอนตั้งแต่จัดซ้ือวตัถุดิบ
จนกระทัง่การผสมวตัถุดิบ ทาํให้อิฐบล็อกมีความหนาแน่น แข็งแรง และเป็นทรง
สวยงามมากข้ึน   

2.  บุคลากรขาดคุณภาพ 
     -ขาดวนิยัในตวัเอง 
     -ขาดความรู้ 
-     ขาดการส่ือสารท่ีดี 

2.  หลงัจากมีการพูดคุยปรับความเขา้ใจทาํให้บุคคลากรมีความรับผิดชอบในการ
ทาํงานมากข้ึน มีความเขา้ใจตรงกันมีการส่ือสารท่ีชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหา
เบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งถูกวธีิ  

3.  กระบวนการผลิตขาดการ
ควบคุม 

3.  มีการผลิตท่ีตรงตามสูตรส่วนผสม ตรงตามคุณภาพท่ีกาํหนด ทาํให้การเกิดของเสีย
ลดลง และปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึน  

4.  เคร่ืองจกัรชาํรุด 4.  การปรับเปล่ียนเคร่ืองจกัรท่ีชาํรุดเขา้รับการ ซ่อมแซม ทาํให้การทาํงานไม่สะดุด ไร้
ปัญหา และผลิตไดอ้ย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยงัเป็นการสร้างความรอบครอบให้พนักงาน 
ตรวจเชค็เคร่ืองจกัรทุกเชา้ก่อนปฏิบติังาน เพ่ือเป็นการช่วยกนัดูแลรักษาอีกดว้ย 
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น  ทฤษฎี TQM (Total Quality Management)  ทฤษฎี PDCA ทฤษฎี

ประสิทธิภาพ และทฤษฎีกา้งปลา จนนาํไปสู่การประยกุตใ์ชเ้พ่ือการทดลองปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
อิฐบล็อก  ในกรณีศึกษาน้ีสามารถท่ีจะประยุกตใ์ชง้านไดจ้ริงหรือไม่ และช่วยลดปัญหาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทาํงานในดา้นใด 
 จากคาํถามงานวิจยั เคร่ืองมือ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํมาประยุกตใ์ชง้านไดจ้ริง และยงั
ช่วยพฒันาคุณภาพการทาํงานของพนกังานไดจ้ริง สร้างวฒันธรรมใหม่ๆให้กบัองคก์ร อีกทั้งยงัสามารถเพ่ิมปริมาณ
การผลิตใหมี้ปริมาณเพ่ิมข้ึนจากก่อนการทดลอง ส่งผลใหก้ารสินคา้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ และไม่จาํเป็น
ท่ีจะไปซ้ือกบัผูจ้าํหน่ายรายอ่ืน ซ่ึงจากการวจิยัคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของผูอ่ื้นในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  

กาํจดัของเสีย (Eliminate Waste) หรือ ของเสียเป็นศูนย ์(Zero Defect : ZD) มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ พิพฒัพงศ ์ศรีชนะ และพรประเสริฐ ขวาลาํธาร (2555)  ศึกษาเร่ือง การลดของเสียในกระบวนการผลิตอิฐบลอ็ก 
กรณีศึกษา บริษทัมหาอาณาจกัร พบว่า การปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยประยุกต์ใชแ้นวคิดการควบคุมคุณภาพ 
(TQM)  สามารถลดของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตไดจ้ริง ผลจากการเปรียบเทียบก่อนก่อนปรับปรุง มีความถ่ี 705 และ
หลงัการปรับปรุงพบวา่ ความถ่ีลดลงท่ี 564   

การปรับปรุงกระบวนการผลิต มีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
วทญัญู ทศันเอ่ียม (2556) ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบการปรับปรุงกระบวนการทาํงานระหวา่งแนวทางลีน

และแนวทางลีน-ทีคิวเอม็ในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้ พบวา่ การมีส่วนร่วมของพนกังานสามารถลดรอบเวลาการ
ผลิตไดถึ้ง 25.15% ในเวลาเพียง 9   เดือน โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกนาํมาประยุกต์ใชไ้ดแ้ก่ การผลิตแบบลีน การบริหาร
คุณภาพโดยรวม(TQM) และการวเิคราะห์ปัญหาโดยเคร่ืองมือ 7 อยา่ง  

  การเพ่ิมข้ึนของปริมาณการผลิตและการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ  เอมอร เพชรชูศรี (2553) ศึกษาเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัส่งสินคา้โดยการประยกุตใ์ชกิ้จกรรมยอ่ยต่างๆ
ของการจัดการคุณภาพทัว่ทั้ งองค์กร (TQM) โดยในการส่งสินคา้กาํหนดไวไ้ม่เกิน14วนัหลงัสั่งซ้ือ พบว่า TQM 
สามารถปรับปรุงการจดัส่งให้เร็วข้ึนจากเดิมมีความล่าชา้เกิน 14 วนัเฉล่ียอยูท่ี่ ร้อยละ 44.50 หลงัการปรับปรุงทาํให้
การจดัส่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีค่าเฉล่ียลดลงเหลือร้อยละ26.50  

  การพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ธีรพงษ ์ ขนัทอง (2554) ศึกษา
เร่ือง การปรับปรุงคุณภาพการผลิตโดยใชเ้ทคนิคการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองค์กรและลีน กรณีศึกษา กระบวนการ
หยอดกาว RTV ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้ในเร่ืองการลดของเสีย และบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ จากผลการวิจยัพบวา่ 
สามารถลดมูลค่าของเสียไดจ้ริง จากเฉล่ียสัปดาห์ละ 103,328.97 บาท เหลือเพียง 1,643.37 บาท และยงัทาํใหบุ้คลากร
มีประสิทธิภาพในการทาํงานมากข้ึน  

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
6.1 บทสรุป 

 จากวิธีการและแนวทางของทฤษฎี TQM และ PDCA สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอิฐ
บลอ็กใหเ้กิดผลสมฤทธ์ิ โดยสรุปเป็นเร่ืองและแกไ้ขปรุงปรุงตามสาเหตุของปัญหาไดด้งัน้ี 
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 วตัถุดิบ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชแ้ผนภูมิกา้งปลา พบวา่ หินฝุ่ นท่ีเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตไม่ได้
ตามคุณภาพท่ีตอ้งการ  ขาดประสิทธิภาพในการจดัการ คือ ปูนขาดสตอ็ก ทาํให้ส่งผลต่อการผลิต ล่าชา้และเกิดเวลา
รอคอย  และอตัราส่วนผสม ผูว้ิจยัจึงศึกษาหลกัของ คุณภาพ (Quality) ในแนวทางของทฤษฎี TQM โดยการเลือก
วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพเพ่ือคุณภาพท่ีดีให้กบัสินคา้และสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ สร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ คือ 
กาํชบัพนกังานขบัรถใหต้รวจสอบคุณภาพหินฝุ่ นก่อนซ้ือทุกคร้ัง หากพบวา่ หนา้หินไม่สวยหรือ หินฝุ่ นมีฝุ่ นปูนนอ้ย 
จะตอ้งโทรมารายงานก่อนทุกคร้ัง ซ่ึงในวิธีการน้ีตอ้งมีความไวใ้จ เช่ือใจในตวัพนกังาน เน่ืองจากเราไม่ไดเ้ห็นสินคา้
จริงเอง และตอ้งอาศยัพนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญ  
 ขาดประสิทธิภาพในการจดัการวตัถุดิบ ผูรั้บผดิชอบส่วนหนา้ขาย ตอ้งคอยตรวจสอบคลงัปูนอยูเ่สมอ เพ่ือ
ป้องกนัการขาดสตอ็กของปูน โดยผูรั้บผิดชอบส่วนหนา้ขาย จะตอ้งตรวจสอบจาํนวนของปูนในโกดงัและส่งรายงาน
ในทุกเยน็เพ่ือทางสาํนกังานใหญ่จะไดส่้งปูนออกมาในเชา้วนัต่อมา   
  อตัราส่วนผสม ตอ้งตรงตามสูตรท่ีเจา้ของกิจการกาํหนดไว ้เจา้ของกิจการตอ้งลงพ้ืนท่ีตรวจสอบและ
พูดคุยกับส่วนผลิตเป็นประจําเพ่ือรับทราบปัญหาในเร่ืองของอัตราส่วน แนวทางดังกล่าวสามารถปรับปรุง
กระบวนการผลิตและดาํเนินงานในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน อีกทั้งยงัไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพ สร้างความ
พอใจใหแ้ก่ลูกคา้อยา่งมาก 
 บุคลากร  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดหลกัการของ Total และ Quality ภายใตแ้นวคิดของ TQM คือ  T (Total)  
ใหพ้นกังานทุกคนมีส่วนร่วม Q (Quality) การสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใชป้ระโยชน์จากสินคา้และบริการ
เป็นหลกั นอกจากน้ีคุณภาพยงัมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัวงจรคุณภาพท่ีเรียกว่า PDCA cycle  สาเหตุน้ีผูว้ิจยัได ้มีการเสนอ
แนวทางให้เจา้ของกิจการพูดคุย เปิดใจ รับฟังในส่วนของพนกังานมากข้ึน และจากท่ีมีการพูดคุยกนัมากข้ึนระหวา่ง
เจ้าของกิจการและบุคคลากร เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจตรงกนั ทาํงานง่ายข้ึน เกิดการเห็นอกเห็นใจกนัทั้ งสองฝ่าย 
พนกังานมีความรับผดิชอบมากข้ึน ส่ือสารกนัชดัเจนทาํใหก้ารทาํงานราบร่ืน 

เคร่ืองจกัร ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวทางของ TQM โดยยึด แนวทาง M (Management) คือ ระบบของการจดัการ
หรือบริหารคุณภาพขององคก์าร โดยแนะนาํให้เจา้ของกิจการตรวจสอบเคร่ืองจกัรและบาํรุงซ่อมแซ่มอยูเ่สมอ โดย
ในระหวา่งนั้นตอ้งไม่กระทบต่อกระบวนการผลิต ดงันั้น มีคาํสั่งจากเจา้ของกิจการให้มีการตรวจเช็คเคร่ืองจกัรและ
จดัเปล่ียนเคร่ืองจกัรเขา้ซ่อมแซมอยา่งถูกวิธี  อีกทั้งยงักาํชบัพนกังานทุกฝ่ายให้ช่วยกนัตรวจสอบก่อนทาํงานทุกเชา้
อยา่งสมํ่าเสมอ  ทาํใหเ้คร่ืองจกัรต่อๆสามารถใชง้านไดน้านข้ึนและส่งผลต่อการทาํงานท่ีไม่สะดุด ล่าชา้อีกดว้ย  

กระบวนการทาํงาน/การปฏิบติังาน ถือเป็นอีกสาเหตุท่ีสาํคญัมากต่อกระบวนการผลิต หากไม่มีขอ้ปฏิบติั
หรือข้อกาํหนดท่ีชัดเจน เน่ืองจากว่า ในกระบวนการผลิตนั้ นควบคุมตั้ งแต่ตัวบุคลากร คือเร่ิมผลิตจนส้ินสุด
กระบวนการผลิต ดั้งนั้นในส่วนน้ีผูว้ิจยัจึงไดเ้สนอแนวทางการแกปั้ญหาโดย ให้เจา้ของกิจการกาํหนดขอ้ปฏิบติัท่ี
ชดัเจนในการทาํงานมากข้ึน และพูดคุยตกลงทาํความเขา้ใจกบัพนกังาน เพ่ือความสบายใจทั้งสองฝ่ายเน่ืองจากวา่ ใน
การทาํงานเป็นการเหมาเป็นทีมและคิดเหมา ทาํให้ทีมอดัอิฐบล็อกทาํงานบา้งขอหยุดบา้ง ส่งผลให้อิฐบล็อกไม่
เพียงพอ จึงตอ้งมีมาตรการเดด็ขาดเร่ืองของเวลาในการผลิต  

แนวทางทั้งหมดน้ีผูว้จิยันาํหลกัทั้ง 3 ขอ้ ของ TQM คือ ใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้ ใหบุ้คลากรไดมี้ส่วนร่วมใน
การทาํงาน และ ทาํการพฒันาอยา่งจริงจงัต่อเน่ือง  
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การวางแผนและวิเคราะห์แกไ้ขดว้ยแนวคิดทฤษฏีของ PDCA  เขา้มาช่วยในทุกเร่ือง  เพ่ือนาํไปสู่เกิดผลสม
ฤทธ์ิภาพรวมดงัน้ี  

 1)  การพูดคุยปรับความเขา้ใจและแนะนํา ให้ความรู้แก่บุคลากร การเฝ้าติดตาม   การปฏิบัติงานของ
บุคลากรอยา่งใกลชิ้ด ทาํใหบุ้คลากรเกิดความตั้งใจ มุ่งมัน่ และรับผดิชอบในงานท่ีทาํมากข้ึน จึงส่งผลใหก้ระบวนการ
ทาํงานเกิดประสิทธิภาพมากข้ึนตามไปดว้ย   

2)  ปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึนและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้   
3)  สามารถลดของเสียท่ีเกิดจากการผลิตไดอ้ยา่งเห็นไดช้ดั 
 

 6.2 ขอ้เสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบว่า  หลงัจากการดาํเนินปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอิฐบล็อกใน
คร้ังน้ี  ไดมี้ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยแบ่งเป็น 2 แนวทางดงัน้ี   

6.2.1)  ขอ้เสนอแนะสาํหรับธุรกิจ   
  1)  ในการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอิฐบลอ็ก ควรจดัใหมี้คู่มือวิธีการใชง้าน รวมถึงการ

จดัฝึกอบรมการซ่อมแซมเคร่ืองจกัรเบ้ืองตน้เพ่ือแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
2)  เจา้ของกิจการควรมีการตรวจเชค็สภาพส่ิงแวดลอ้มและเคร่ืองจกัรดว้ยตนเอง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ

ความตอ้งการของบุคคลากรหรือพนกังาน เพ่ือเกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั  
3)  บุคลากรในทุกส่วนตอ้งใหค้วามร่วมมือ เพ่ือมุ่งไปท่ีจุดหมายหรือเป้าหมายเดียวกนั  

6.2.2)  ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจิัย   
   1)  ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาตน้ทุนของอิฐบล็อกเพ่ือนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการลดของเสีย ลด
ตน้ทุน และหาแนวทางการแกไ้ข เน่ืองจากวา่ ปัจจุบนัการแข่งขนัของโรงงานผลิตอิฐบลอ็กมีการแข่งขนัสูงข้ึน   

2)  ในการวิจยัคร้ังต่อไป สามารถใชน้าํแนวคิดและทฤษฏีดงักล่าวไปประยุกต์ใชใ้นสายการผลิตอ่ืนๆได ้
และ  

3)  ควรศึกษากระบวนการอิฐบลอ็กท่ีจะทาํใหส้ามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตมากกวา่เดิม 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยอิสระเร่ืองการพฒันาระบบจองรถออนไลน์และบาํรุงรักษาโดยทาํการรวบรวมขอ้มูล

ในขั้นตอนการทาํงานของระบบจองรถและบาํรุงรักษาของมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ถึงปัญหา
การทาํงานในปัจจุบนั วตัถุประสงคเ์พ่ือออกแบบและพฒันาฐานขอ้มูลสาํหรับระบบบริหารจดัการยานพาหนะและ
บาํรุงรักษารถของมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เพ่ือช่วยแกปั้ญหาในเร่ืองของระบบการจอง การจัดตารางการใช้
ยานพาหนะ และการเรียกดูรายงานต่างๆ ซ่ึงผูจ้ดัทาํงานวิจยัไดพ้ฒันาเป็นเวบ็ไซตน์อกจากน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดสิทธิการ
ใชง้านตามประเภทผูใ้ช ้3 ประเภท ไดแ้ก่ บุคลากร เจา้หนา้ท่ีกองยานพาหนะ และผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

การทดสอบประเมินผลประสิทธิภาพระบบงานจองรถออนไลน์และบาํรุงรักษาโดยผูท้าํวิจยัไดท้าํการ
ประเมินประสิทธิภาพระบบ โดยการทดลองใชง้านของผูใ้ชง้านจริงพบวา่ระบบการจองรถออนไลน์ทาํให้การพฒันา
มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัท่ีดี ช่วยให้ผูใ้ชร้ะบบสามารถบริหารจดัการการจองยานพาหนะและสรุปขอ้มูลไดอ้ยา่ง
รวดเร็วยิง่ข้ึนและยงัช่วยในการจดัการฐานขอ้มูลท่ีมีความซบัซอ้นใหมี้ความถูกตอ้งและสามารถวางแผนควบคุมและ
ประเมินผลไดอ้ยา่งรวดเร็ว ช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจวิเคราะห์การจดัการงานของหน่วยงานไดม้ากข้ึน เฉล่ีย
แลว้การจองรถออนไลน์ลดเวลาการทาํงานได ้66.67% และลดปริมาณการใชก้ระดาษในการจองลงได ้1500-2000 ชุด
ต่อปี และลดเวลาการคน้หาขอ้มูลของระบบบาํรุงรักษาไดถึ้ง 80% 
คาํสําคญั: ระบบจองรถออนไลน์, บาํรุงรักษา 

 
ABSTRACT 

An independent study on the development of the online car reservation and maintenance system was 
conducted by gathering information and operational processes of the car reservation and maintenance system of the 
University of the Thai Chamber of Commerce in order to analyze current operational problems. 

The purpose of this study was to design and develop a database for the car reservation and maintenance 
system of the University of the Thai Chamber of Commerce in order to solve problems of reservation system, vehicle 
scheduling management and browsing reports that the researcher has developed to be a website. 

In addition, the researcher had determined licensing according to three types of users including: personnel, 
vehicle staff and the management of the University of the Thai Chamber of Commerce. 



การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี ๑๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 88 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

The researcher evaluated performance of the system by evaluating performance of the online car reservation 
and maintenance system based on user trials. The results could be found that the online car reservation system could 
enhance the development efficiency at a good level, allowed system users to manage their car reservations and 
summarize information more quickly, helped manage complex databases to be accurate for planning, control and 
evaluation quickly and supported the management to decide in analyzing the organizational administrations more 
effectively. On average, the online car reservation reduced the working time by 66.67%, reduced paper consumption 
in the reservation by 1,500-2000 sets per year, and reduce a time for searching information of the maintenance system 
up to 80%. 
 Keywords: Online car reservation, Maintenance system 
 
บทนํา 

ลกัษณะธุรกิจเป็นธุรกิจประเภทการศึกษา เป็นการจดัการศึกษาซ่ึงเอกชนเป็นหน่วยรับภาระ การจดัการ
การศึกษา ทั้งระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดบัอุดมศึกษา การจดัการดงักล่าวจาํเป็นตอ้งให้ผูเ้รียนเป็นผูรั้บภาระ
ค่าใชจ่้ายในการเรียนทั้งหมด โดยบางความรู้จะเน้นธุรกิจการศึกษาระดบัอุดมศึกษาเท่านั้น ซ่ึงรูปแบบของธุรกิจ
การศึกษาอาจจะจดัในรูปของหลกัสูตรระยะสั้ น ระยะยาว เป็นทางการ ก่ึงทางการ โดยมีวตัถุประสงค์ให้ผูเ้ขา้รับ
การศึกษาไดเ้พ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ ทกัษะ กระบวนการ และความชาํนาญในศาสตร์ใดก็ได ้แต่การจดัการ
การศึกษาไม่ว่ารูปแบบใด จะตอ้งมีการขออนุญาตมีหน่วยงานท่ีควบคุมมาตรฐาน หลกัสูตรกระบวนการหรือมี
ใบอนุญาตให้จดัตั้ง โดยเป้าหมายธุรกิจการศึกษา จะตอ้งแตกต่างจากเป้าหมายทางธุรกิจ นั่นคือ โดยปรัชญาแลว้
สถาบนัการศึกษาจะตอ้งเป็นสถาบนัท่ีไม่มุ่งหวงักาํไร (Non Profitable organization) โดยในธุรกิจการศึกษา อาจจะ
หมายถึงกาํไรท่ีไดพ้ฒันาคนท่ีมีความรู้และมีคุณภาพใหแ้ก่สังคมมากข้ึน แต่อยา่งไรก็ตาม การจดัการธุรกิจการศึกษา 
ก็จะตอ้งมีการจดัการให้สามารถพ่ึงพาตนเองได ้มีรายไดพ้อท่ีจะใชจ่้าย และสามารถดาํรงธุรกิจให้กา้วต่อไปอย่าง
ต่อเน่ือง งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (สิยาโน วฒันพรพรหม , 2556) และ (อภิชาต เปรมปราชญช์ยนัต ์, 2551) 

 
วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระบบการทาํงานของแผนกยานพาหนะ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
และเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทาํงานของแผนกยานพาหนะใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

 

วตัถุประสงคก์ารศึกษา 
1. เพ่ือหาแนวทางในการลดเวลาในกระบวนการทาํงาน 
2. เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการทาํงาน  
3. เพ่ือลดการสั่งซ้ือสินคา้เกินความจาํเป็นเน่ืองจากการปัญหาในการจดัเกบ็ 

 
การดาํเนินการศึกษา 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ี เป็นการศึกษาคน้ควา้เร่ือง “การพฒันาระบบจองรถออนไลน์และ
บาํรุงรักษา กรณีศึกษามหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย”  ซ่ึงมีระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี 
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1. ศึกษาสาเหตุและรวบรวมปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในกองยานพาหนะ 
2. รวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทาํงาน  
3. ศึกษาทฤษฎีและแนวทางท่ีใชใ้นการบริหารจดัการการลดขั้นตอนในการทาํงาน  เพ่ือใหป้รับปรุงระบบ

การทาํงานใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
4.  การเขียนเวบ็ไซต์เพ่ือทาํระบบการจองรถ และนาํโปรแกรม Microsoft Office Excel  มาช่วยในการ

จดัการระบาํรุงรักษาในรูปแบบใหม่ เพ่ือง่ายต่อการจดัเกบ็และคน้หาขอ้มูล 
5. กาํหนดทิศทางหรือแนวทางในการแกปั้ญหาและปรับปรุงกระบวนการทาํงานให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 
6. สรุปผลการศึกษา 

 
ขั้นตอนในการศึกษา 

ศึกษารวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐานของการจองรถรวบรวมขอ้มูลและขั้นตอนการจองรถและระบบบาํรุงรักษาใน
มหาวิทยาลยัภายในระยะเวลา 3 เดือน โดยศึกษาไดจ้ากพฤติกรรมการทาํงานของพนกังานและขอ้มูลจากเอกสารและ
ใบจองรถ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 – มกราคม พ.ศ. 2560  ขั้นตอนในการจองรถ การจองรถในแผนกมีขั้นตอนดงั
ภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 ภาพแสดงขั้นตอนในการจองรถ 

 
 เปรียบเทียบการจองรถในรูปแบบเดิมกบัแบบใหม่ 
จากเดิมการจองรถมีการใชแ้บบฟอร์มถึง 3 แบบฟอร์ม  
แบบฟอร์มท่ี 1 การขอใชใ้นเวลาปกติ 08.30-17.00น. (ใชแ้บบฟอร์ม กพส.ย.001 สีขาว) ตอ้งยื่นมาท่ีแผนกล่วงหน้า
อยา่งนอ้ย 1 วนัทาํการ ก่อนเวลา 11.00น. 
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แบบฟอร์มท่ี 2 การขอใชน้อกเวลาและวนัหยดุ ก่อนเวลา08.30น. และหลงั17.00น. (ใชแ้บบฟอร์ม กพส.ย.002 สีชมพ)ู 
ตอ้งยืน่มาท่ีแผนกล่วงหนา้อยา่งนอ้ย2วนัทาํการ ก่อนเวลา 11.00น. 
แบบฟอร์มท่ี 3 การขอใชร้ถยนตไ์ปต่างจงัหวดั (ใชแ้บบฟอร์ม กพส.ย.003 สีเขียว) ตอ้งยื่นมาท่ีแผนกล่วงหนา้อย่าง
นอ้ย 5 วนัทาํการ ก่อนเวลา 11.00น. ดงัภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 2 ระบบการจองรถแบบเดิมเป็นแบบฟอร์มใหผู้ใ้ชก้รอกรายระเอียดการขอใช ้
 

จากนั้นเจ้าหน้าท่ีตอ้งทาํการกรอกรายระเอียดการจองรถลงในสมุดเลขท่ีการขอใช้รถ เพ่ือท่ีจะได้เลข
หนงัสือรับ ไปใส่ในแบบฟอร์มในภาพท่ี 3 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 สมุดการออกเลขท่ีแบบเดิม 
 

ภาพท่ี 3 เป็นสมุดออกเลขท่ีหนงัสือและนาํเลขท่ีไดไ้ปใส่ในแบบฟอร์มการขอใชร้ถ  จากนั้นไดเ้ลขท่ีการขอ
ใชร้ถและวนัเวลาเรียบร้อยแลว้เจา้หนา้ท่ีก็จะทาํการบนัทึกวนัและเวลาลงในสมุดการขอใชร้ถยนตร์ วนัท่ีตอ้งการใช้
รถยนตร์ดงัภาพท่ี 4  

 
 

ภาพท่ี 4 แบบการขอใชร้ถ 
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 ภาพท่ี 4 เป็นสมุดบนัทึกวนัเวลาและสถานท่ี เจา้หนา้ท่ีจะบนัทึกวนัเวลาและสถานท่ีลงในวนัท่ี ท่ีมีการ
ขอใช้รถเพราะสมุดจะมีการบันทึกเป็นเดือนเจ้าหน้าท่ีจะทาํการบันทึกการขอใช้รถล่วงหน้า  การจองรถระบบ
ออนไลน์รูปแบบใหม่จะช่วยลดขั้นตอนในการทาํงานของเจา้หนา้ท่ี และลดขั้นตอนจากการกรอกแบบฟอร์มมาเป็น
การจองรถระบบออนไลน์ ดงัภาพท่ี 5 

 
 

ภาพท่ี 5 หนา้การเขา้สู่ระบบการใชง้าน 
 

ภาพท่ี 5 เป็นภาพแสดงหนา้การเขา้ระบบการจองรถโดยผูใ้ชง้านตอ้งมีรหสั Login 
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ภาพท่ี 6 บนัทึกรายการขอใชบ้ริการรถยนต ์
 

ภาพท่ี 6 เป็นภาพแสดงรายระเอียดการกรอกขอ้มูลการขอใชร้ถวา่ตอ้งการใชร้ถวนัท่ีเท่าไร เวลาใด ไปไหน 
หน่วยงานท่ีขอใช ้
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ภาพท่ี 7 ตารางรายละเอียดการขอใชบ้ริการรถยนต ์
 

ภาพท่ี 7 เป็นภาพแสดงรายการ การขอใชร้ถยนตข์องหน่วยงานต่างๆวา่มีใครจะไปท่ีไหนบา้งและดูวา่มีการ
อนุมติัหรือไม่ 
 
สรุปผลการวจิัยการจองรถออนไลน์ 

- ลดขั้นตอนการทาํงานท่ีซบัซอ้นของพนกังาน 

- ลดทรัพยากร 

- ผูว้ิจัยได้พฒันาระบบจองยานพานะออนไลน์โดยบุคลากรสามารถทาํการจองยานพาหนะและลง

รายละเอียดการใชย้านพาหนะในการเดินทางดว้ยตนเอง 

- ในการปรุงแกไ้ขปัญหาผูว้จิยัไดท้าํการทดสอบโดยการทดสอบระบบในส่วนของผูพ้ฒันาโปรแกรม ได้

ทาํการทดสอบแต่ละฟังก์ชนัของการทาํงานของระบบ เพ่ือหาขอ้บกพร่องของโปรแกรม และทาํการ

แกไ้ขปรับปรุงโปรแกรมใหท้าํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส่วนการทดสอบโดยและใหข้อ้เสนอแนะและนาํไป

ปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมต่อไป 

ศึกษารวบรวมข้อมูลพืน้ฐานและการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของระบบบํารุงรักษา 
 รวบรวมขอ้มูลและขั้นตอนระบบบาํรุงรักษาในมหาวิทยาลยัภายในระยะเวลา 3 เดือน โดยศึกษาไดจ้าก
พฤติกรรมการทาํงานของพนกังานและขอ้มูลจากเอกสารและขอ้มูลในระบบ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 – มกราคม 
พ.ศ. 2560 
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เปรียบเทียบระบบบาํรุงรักษาแบบเดิมกบัรูปแบบใหม่ 
จากเดิมท่ีผูว้จิยัไดเ้ขา้ไปศึกษาขอ้มูลไดพ้บวา่การทาํงานของระบบนั้นมีความซบัซอ้นยุง่ยากในการหาขอ้มูล

ของรถแต่ละคนัและการลงรายระเอียดต่างๆ ดงัภาพท่ี 8 

 
 

ภาพท่ี 8 ตารางบาํรุงรักษาแบบเดิม 
 

ภาพท่ี 8 เป็นภาพตารางบอกวา่รถคนัน้ีทาํอะไรมาแลว้บา้ง  
การบาํรุงรักษารูปแบบใหม่ช่วยให้การคน้หาขอ้มูลรถแต่ละคนัมีความสะดวกรวดเร็ว ต่างจากแบบเดิมท่ีตอ้งเปิด
คน้หาขอ้มูลของแต่ละปีและเล่ือนหา แต่การทาํแบบใหม่นั้ นพนักงานสามารถกรอกเลขทะเบียนรถและทาํให้
พนกังานสามารถเห็นขอ้มูลการซ่อมของรถไดท้นัที ดงัภาพท่ี 9 
 

 
 

ภาพท่ี 9 รูปภาพแสดงตารางบาํรุงรักษาแบบใหม่ 
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ภาพท่ี 10 แสดงรายการเลขไมลร์ถและรายการท่ีรถตอ้งทาํในระยะท่ีกาํหนด 
 
สรุปผลการวจิยัระบบบาํรุงรักษา 

- ลดเวลาและขั้นตอนในการทาํงานของเจา้หนา้ท่ี จากเดิมท่ีตอ้งกรอกรายละเอียดในช่องของแต่ละคนั 

แต่พอเป็นระบบใหม่สามารถกรอกรายละเอียดของแต่ละคันโดยไม่ต้องไปกรอกใส่ตามช่องใน

แบบเดิม  

- สะดวกในการคน้หาขอ้มูลจากเดิมท่ีใชเ้วลาคน้หาขอ้มูลรถแต่ละคนัประมาณ10นาที เหลือไม่ถึง 2 นาที

การทาํงานเร็วข้ึนจากเดิมประมาณ 80% 

- ช่วยลดอตัราการตกหล่น เอกสารไม่หายและลดปริมาณการใชก้ระดาษลงได ้50% 

ผลการวจิัย  
การจองรถมีขั้นตอนในการทาํงานหลายขั้นตอน 

เร่ิมจากการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดของระบบการจองรถในรูปแบบเดิมท่ีเป็นแบบฟอร์มต่างๆนาํมาวิเคราะห์
ในการจดัทาํระบบออนไลน์ เพ่ือลดขั้นตอนต่างๆท่ีไม่จาํเป็นทาํให้พนกังานสามารถทาํงานไดร้วดเร็วยิ่งข้ึนกว่าเดิม 
ทาํให้สามารถลดระยะเวลาในการทาํงานของระบบการจองรถจาก 3 วนั  เป็นภายใน 1วนั โดยการเขียนเวบ็ไซตม์า
ช่วยในการจองรถยนต ์เฉล่ียแลว้ลดได ้ 66.67%และลดปริมาณการใชก้ระดาษในการจองลงได ้1500-2000ชุดต่อปี 

การทาํงานของระบบบาํรุงรักษาไม่เป็นมาตรฐาน 
การทาํงานของระบบบาํรุงรักษานั้นมีความซับซ้อนและมีความยุง่ยากในการคน้หาขอ้มูลการคน้หาขอ้มูล

การซ่อมหรือแมแ้ต่การเก็บขอ้มูลการซ่อม ทาํใหมี้การจดัทาํระบบเพ่ือมาช่วยให้การทาํงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
การทาํงานมีความเป็นระเบียบและง่ายต่อการทาํงานโดยท่ีเราสามารถกรอกรายละเอียดการซ่อมไดเ้ลยและจะมีแจง้
เตือนวา่เราซ่อมอะไรไปแลว้บา้งและอะไรท่ียงัไม่ไดซ่้อม และ สามารถคน้หาขอ้มูลการซ่อมของรถแต่ละคนัโดยการ
กรอกหมายเลขทะเบียนรถ ระบบจะโชวข์อ้มูลการซ่อมของเลขทะเบียนท่ีเราคน้หาให้อตัโนมติั โดยใชโ้ปรแกรม 
Microsoft Office Excel ในการผกูสูตรเขา้ดว้ยกนั 
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ช่วงเวลาท่ีเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือน ส.ค.-ต.ค. โดยสัมภาษณ์พนักงานในแผนกยานพาหนะ และวดัประสิทธิภาพการ
ทาํงานของระบบโดยพนกังานในแผนก จาํนวน 3 คน เทคนิคในการประเมิณโดยประเมิณจากการทาํงานจริงโดยการ
นาํการทาํงานรูปแบบใหม่และรูปแบบเก่ามาเปรียบเทียบกนั 

เม่ือทาํการพฒันาระบบเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัไดท้าํการประเมินประสิทธิภาพของระบบการจองรถออนไลน์
และบาํรุงรักษาโดยการทดลองใชง้านของผูใ้ชง้านจริง พบวา่ระบบท่ีไดท้าํการพฒันามีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมอยู่
ในระดบัท่ีดี ช่วยให้ผูใ้ชร้ะบบสามารถบริหารจดัการการจองยานพาหนะ การบาํรุงรักษาและสรุปขอ้มูลไดอ้ย่าง
รวดเร็วยิ่งข้ึน ในการใชร้ะบบจองรถออนไลน์และระบบบาํรุงรักษา สามารถช่วยในการจดัการฐานขอ้มูลท่ีมีความ
ซับซ้อนให้มีความถูกตอ้งได้อย่างรวดเร็วสามารถวางแผนควบคุมและประเมินผลได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้
ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจวิเคราะห์การจัดการงานของ หน่วยงานไดม้ากข้ึน ระบบการจองรถออนไลน์ระบบน้ี 
ปัจจุบนัใหบ้ริการใชง้านท่ีมหาวทิยาลยัหอหารคา้ไทย  
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระบบการทาํงานของแผนกยานพาหนะ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
และเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทาํงานของแผนกยานพาหนะใหมี้ประสิทธิภาพ และสามารถลดขั้นตอนใน
การทาํงานทาํใหก้ารทาํงานในแผนกมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ผลจากการวจิยัการพฒันาระบบจองรถออนไลน์และบาํรุงรักษาของมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ทาํใหผู้ว้จิยั
มีขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัต่อไปน้ี ดงัต่อไปน้ี 
 1.ควรมีระบบติดตามรถเพ่ือตรวจสอบวา่รถคนัดงักล่าวไดอ้ยูท่ี่ไหน เพ่ือความสะดวกในการติดตาม 
 2.มีระบบแอพพิเคชัน่หรือระบบใหผู้ใ้ชร้ถสามารถรู้ไดว้า่รถคนัดงักวา่อยูท่ี่ใดและสามารถเรียกรถผา่น
ระบบโดยไม่ตอ้งโทรตาม 
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การปรับปรุงกระบวนการทาํงานด้านเอกสารของกองอาคารสถานที ่
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทยด้วยระบบสารสนเทศ  

IMPROVEMENT OF THE DOCUMENTATION WORKFLOW OF THE OFFICE OF  
PHYSICAL FACILITIES, UNIVERSITY OF THE THAI CHAMBER OF COMMERCE  

USING INFORMATION SYSTEM 
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บทคัดย่อ 
กองอาคารสถานท่ี มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย มีพนัธกิจหลกัในการให้บริการดูแลรักษา และซ่อมบาํรุง

พ้ืนท่ีรวมถึงอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ ภายในมหาวทิยาลยั ปัจจุบนัพบวา่มีขอ้ร้องเรียนในการใหบ้ริการท่ีล่าชา้หรือ
การไม่เขา้บริการของแผนกซ่อมบาํรุง กองอาคารสถานท่ี เป็นจาํนวนมาก เม่ือทาํการตรวจสอบสาเหตุของความล่าชา้
ดงักล่าว พบว่า ขาดกระบวนการดาํเนินงานท่ีเป็นมาตรฐาน จึงทาํให้เกิดความล่าชา้ในกระบวนการทาํงาน ผูว้ิจยัจึง
ดาํเนินการปรับปรุงขั้นตอนการทาํงานให้มีประสิทธิภาพและไม่ขดัต่อกฎระเบียบของมหาวิทยาลยั พร้อมทั้งสร้าง
ระบบติดตามเอกสารต่าง ๆ ดว้ยระบบสารสนเทศ ผลจากการปรับปรุงพบวา่สามารถทาํงานไดง่้ายข้ึน ไม่เกิดการสูญ
หายของเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของกองอาคารภายในมหาวิทยาลยั และลดระยะเวลาในการจดัทาํเอกสารในงาน
ซ่อมลงได ้โดยสามารถลดเวลาในการทาํงานทั้งกระบวนการลงไดส้าํหรับกรณีงานซ่อมท่ีไม่ตอ้งเบิกอุปกรณ์ เท่ากบั 
51.61% กรณีงานซ่อมท่ีตอ้งเบิกอุปกรณ์ เท่ากบั 49.29% และกรณีงานซ่อมเร่งด่วน เท่ากบั 1.26% 
 คาํสําคญั: ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ,การวเิคราะห์ของเสีย, การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 

ABSTRACT 
The Office of Physical Facilities, University of the Thai Chamber of Commerce has a mission of providing 

maintenance services to all areas and equipment in the whole campus.  Previously, there were complaints from the 
customers, which are staff of the university, about late service or lack of maintenance services. This was because 
there was no standard workflow or no standard work procedures that suitable for each type of work. The researcher 
then proceeded to improve the work process while not to violate the university regulations and also developed the 
information system to track the document. The results of the improvement were found to be able to complete all 
document faster and eliminate loss of document from the office of Physical Facilities to other department in the 
campus. The new process with new document tracking system can also reduce service time by 51.61%, 49.29%, and 
1.26% for standard maintenance without changing spare part, for standard maintenance with changing spare part, and 
for emergency maintenance, consecutively.  
Keywords: Document ECRS, Work Efficiency, Work Study 
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1. บทนํา 
กองอาคารสถานท่ี มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย มีพนัธกิจหลกัในการให้บริการดูแลรักษา และซ่อมบาํรุง

พ้ืนท่ีรวมถึงอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลยั ประกอบดว้ยแผนกต่าง ๆ ดงัน้ี แผนกซ่อมบาํรุง แผนก
อาคาร แผนกสถานท่ี และแผนกภูมิทศัน์ ปัจจุบนัพบว่ามีขอ้ร้องเรียนในการให้บริการท่ีล่าชา้หรือการไม่เขา้บริการ
ของแผนกซ่อมบาํรุง กองอาคารสถานท่ี เป็นจาํนวนมาก เม่ือทาํการตรวจสอบสาเหตุของความล่าชา้ดงักล่าว พบว่า 
กระบวนการดาํเนินงานในกองอาคารสถานท่ีขาดมาตรฐานในการทาํงาน แต่ละแผนกไม่มีขั้นตอนมาตรฐานท่ีใช้
ทาํงานร่วมกนั และ มีขั้นตอนการทาํงานท่ีซํ้ าซ้อนในงานดา้นเอกสารจึงทาํให้เกิดความล่าชา้ในกระบวนการทาํงาน
ตวัอยา่ง เช่น แผนกซ่อมบาํรุงมีการแจง้ซ่อมไดห้ลายช่องทางเช่น โทรศพัท,์วาจา,ใบงาน, E-Mail , และ line จากนั้น
ธุรการของแผนกซ่อมบาํรุงจะทาํการบนัทึกลงในเอกสารใบงานซ่อม เพ่ือนาํเสนอหัวหน้าแผนก จากนั้นหัวหน้า
แผนกจะทาํการมอบหมายงานใหผู้รั้บผิดชอบตามหนา้ท่ีและประเภทของงาน  แลว้ธุรการจึงลงขอ้มูลผูรั้บผิดชอบใน
ใบงานอีกคร้ัง  เห็นไดว้า่ระบบการบนัทึกขอ้มูลและมอบหมายงานจะบนัทึกลงในใบงานทั้งหมดทาํใหเ้กิดความล่าชา้ 
นอกจากนั้นขอ้มูลท่ีเป็นใบงานเอกสารนั้นอาจมีความเส่ียงในการชาํรุดหรือสูญหาย เน่ืองจากช่างผูรั้บผิดชอบตอ้งนาํ
ใบงานท่ีไดรั้บมอบหมายไปกรอกขอ้มูลต่างๆจนกว่างานจะสําเร็จแลว้จึงนาํมาส่งคืนท่ีแฟ้มเอกสารโดยไม่มีการ
บนัทึกขอ้มูลสาํรองไวท้าํใหไ้ม่สามารถตรวจสอบไดห้ากเกิดการสูญหาย 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.ปรับปรุงขั้นตอนการทาํงานดา้นเอกสารใหมี้ประสิทธิภาพและไม่ขดัต่อกฎระเบียบของ มหาวิทยาลยั 
2.สร้างเคร่ืองมือติดตามระบบเอกสารของแผนกซ่อมบาํรุง กองอาคารสถานท่ี ดว้ยระบบสารสนเทศ 

 
3. ขั้นตอนการศึกษา  
 1.ศึกษาความสาํคญัและท่ีมาของปัญหาท่ีทาํใหเ้กิดความล่าชา้และการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้น 
 2.ศึกษาทฤษฎีท่ีใชใ้นการปรับปรุงการดาํเนินงานจาก เอกสาร บทความ และ งานวจิยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.เกบ็รวบรวมขอ้มูลขั้นตอนการดาํเนินงานดา้นเอกสารของกองอาคารสถานท่ี 
 4.เกบ็รวบรวมขอ้มูลดา้นเวลาท่ีใชด้าํเนินงานในขั้นตอนต่างๆ 
 5.วเิคราะห์ขอ้มูล 
 6.เสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงมาตรฐานของกระบวนการดา้นเอกสารโดยไม่ขดัต่อ
 กฎระเบียบของ มหาวทิยาลยั 
 7.เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานก่อนและหลงัการปรับปรุงกระบวนการ 
 8.สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

 

4. ผลการวจิัย 
การวิจยัน้ีไดเ้นน้การปรับปรุงขั้นตอนการทาํงานของกองอาคารสถานท่ี โดยเฉพาะในส่วนของแผนกซ่อม

บาํรุง เพ่ือลดระยะเวลาในการทาํงานและสามารถติดตามสถานะของเอกสารได ้ซ่ึงจะทาํให้การทาํงานรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ในเบ้ืองตน้ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาดว้ย Cause and Effect Diagram แสดงดงัภาพ
ท่ี 1 ร่วมกบัพิจารณาขั้นตอนการดาํเนินงานท่ีกาํหนดอยูเ่ดิมของกองอาคารสถานท่ี แสดงดงัภาพท่ี 2 พบวา่ ปัญหาการ
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ขาดประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและความล่าชา้ของการใหบ้ริการนั้น เกิดข้ึนเน่ืองจากสาเหตุหลายประการ ทั้งจาก
ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในหน่วยงาน สําหรับปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อการดาํเนินงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพของ
กองอาคารสถานท่ี คือ ด้านกฎระเบียบของมหาวิทยาลยัท่ีมีความซับซ้อนและขาดความชัดเจนในขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน ส่วนปัจจยัภายในไดแ้ก่ บุคลากรภายในหน่วยงานยงัขาดทกัษะในการทาํงานท่ีดี ขาดการวางแผนการ
ทาํงาน และการขาดการกาํหนดวธีิการดาํเนินงานของงานแต่ละประเภทท่ีชดัเจน  

 
 

 
 

ภาพท่ี 1. Cause and Effects diagram  แสดงสาเหตุของปัญหาและผลของปัญหา 
 

 
 

ภาพท่ี 2. แสดงขั้นตอนการดาํเนินงานภายในแผนกซ่อมบาํรุง 
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การศึกษาขั้นตอนการดาํเนินงานของแผนกซ่อมบาํรุงพบว่าไม่มีการแยกงานแต่ละประเภทออกมาอย่าง
ชดัเจนทาํให้ไม่มีขอ้ตกลงดา้นเวลาท่ีแน่นอน จากการศึกษา ผูว้ิจยัสามารถแยกการซ่อมออกเป็น 3 แบบ คือ ซ่อมได้
ทนัที , ตอ้งเบิกอุปกรณ์ และ งานซ่อมเร่งด่วนซ่ึงแต่ละแบบใชเ้วลาในกระบวนการต่างกนั แสดงรายละเอียดของ
ขั้นตอนการดาํเนินงานของงานพร้อมกบัเวลาในการดาํเนินงานแต่ละประเภทในภาพท่ี 3 – ภาพท่ี 5 

 

 
 

ภาพท่ี 3.ภาพแสดงขั้นตอนการซ่อมกรณีไม่ตอ้งเบิกอุปกรณ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 4. ภาพแสดงขั้นตอนการซ่อมกรณีตอ้งเบิกอุปกรณ์ 
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ภาพท่ี 5. ภาพแสดงขั้นตอนการซ่อมเร่งด่วน 
 

ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลง็เห็นถึงประโยชน์จากการนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการทาํงาน ท่ี
จะก่อใหเ้กิดความรวดเร็วในการสร้าง ส่ง ติดตาม และตรวจสอบเอกสาร ซ่ึงจะส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ซ่อมบาํรุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นเวลาในการให้บริการ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดส้ร้างระบบสารสนเทศสําหรับระบบการ
ซ่อมบาํรุง ของกองอาคารสถานท่ี โดยมีการแบ่งลาํดบัขั้นการรับผิดชอบในกระบวนการ สิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลของ
ผูใ้ชร้วมถึงหนา้ท่ีไว ้6 ระดบั แสดงดงัภาพท่ี 6 และมีการสร้างระบบแสดงผลของระบบสารสนเทศดงัภาพท่ี 7 และ 8  
 

 
 

ภาพท่ี 6. ภาพแสดงสิทธ์การเขา้ถึงแต่ละระดบัของบญัชี 
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ภาพท่ี 7. ภาพแสดงตวัอยา่งระบบสารสนเทศ 
 

 
 

ภาพท่ี 8. ภาพแสดงตวัอยา่งระบบสารสนเทศ 
 

5. การอภิปรายผล 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ถึงการสร้างระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดาํเนินงานของแผนกซ่อม

บาํรุง กองอาคารสถานท่ี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ท่ีไดด้าํเนินการดงัอธิบายไวใ้นหวัขอ้ขา้งตน้แลว้นั้น แต่ก่อนท่ีจะ
สามารถสร้างระบบไดน้ั้น ทางผูว้ิจยัไดป้รับปรุงกระบวนการดาํเนินงานของงานแต่ละประเภทดงัท่ีไดก้ล่าวถึงไวใ้น
ภาพท่ี 3 – 5 เพ่ือให้มีความกระชบัและง่ายต่อการดาํเนินงานมากข้ึน โดยท่ีไม่ขดักบัระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั 
และสามารถนาํไปสร้างเป็นระบบสารสนเทศได ้ผลของการปรับปรุงกระบวนการทาํงาน แสดงดงัภาพท่ี 9 – 11 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 103 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 
 

ภาพท่ี 9. ภาพแสดงขั้นตอนการซ่อมกรณีไม่ตอ้งเบิกอุปกรณ์ 

 
 ในกรณีของงานซ่อมท่ีไม่ตอ้งเบิกอุปกรณ์จะเห็นไดว้า่การนาํระบบสารสนเทศเขา้มาใชใ้นงานซ่อมบาํรุง
ช่วยลดระยะเวลาของการดาํเนินงานดา้นเอกสารลงและทาํใหร้ะยะเวลาจากเดิม 3.1วนั ลดลงเหลือ1.5 วนั คิดเป็น
เปอร์เซ็นท่ีลดลงเท่ากบั 51.61% 
 

 
 

ภาพท่ี 10. ภาพแสดงขั้นตอนการซ่อมกรณีตอ้งเบิกอุปกรณ์ 

 

ในกรณีของงานซ่อมท่ีตอ้งเบิกอุปกรณ์จะเห็นไดว้า่การนาํระบบสารสนเทศเขา้มาใชใ้นงานซ่อมบาํรุงช่วย
ลดระยะเวลาของการดาํเนินงานด้านเอกสารลงและทาํให้ระยะเวลาจากเดิม 7.1วนั ลดลงเหลือ 3.6 วนั คิดเป็น
เปอร์เซ็นท่ีลดลงเท่ากบั 49.29% 
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ภาพท่ี 11. ภาพแสดงขั้นตอนการซ่อมเร่งด่วนดว้ยระบบสารสนเทศ 

 
ในกรณีของงานซ่อมเร่งด่วนจะเห็นไดว้า่การนาํระบบสารสนเทศเขา้มาใชใ้นงานซ่อมบาํรุงช่วยลด

ระยะเวลาของการดาํเนินงานดา้นเอกสารลงและทาํใหร้ะยะเวลาจากเดิม 7.9 วนั ลดลงเหลือ 7.8 วนั คิดเป็นเปอร์เซ็นท่ี
ลดลงเท่ากบั 1.26% 
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการปรับปรุงกระบวนการทาํงานโดยการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยจะทาํใหก้ารทาํงานง่ายข้ึน
ในการส่งขอ้มูลหากนัภายในองคก์รสามารถตรวจสอบได ้และลดระยะเวลาในการจดัทาํเอกสารในงานซ่อมจึงทาํให้
การทาํงานรวดเร็วข้ึน โดยสามารถลดเวลาในการทาํงานทั้งกระบวนการลงไดส้ําหรับกรณีงานซ่อมท่ีไม่ตอ้งเบิก
อุปกรณ์ เท่ากบั 51.61% กรณีงานซ่อมท่ีตอ้งเบิกอุปกรณ์ เท่ากบั 49.29% และกรณีงานซ่อมเร่งด่วน เท่ากบั 1.26% 
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษากระบวนการทาํงานทั้งกระบวนการควบคู่ไปกบักฎระเบียบของมหาวิทยาลยั พบว่ามี
ความซํ้ าซ้อนในการขั้นตอนหรือสายการบังคับบัญชา ทาํให้งานมีความล่าช้ามาก จึงเห็นควรมีการปรับปรุง
กระบวนการหรือระเบียบในการจดัซ้ือจดัจา้งและการจ่ายเงินของมหาวทิยาลยัทั้งระบบ 
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บทคัดย่อ 
ในการศึกษาคน้ควา้เร่ือง “การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้โดยใชแ้นวคิดระบบการบริหารงาน

แบบโตโยตา้” กรณีศึกษา ธุรกิจตกแต่งภายใน ผูศึ้กษาคน้ควา้ไดศึ้กษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือทาํการศึกษา
ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างมีหลกัการ และนาํทฤษฎีต่างๆ เช่น ABC Analysis ระบบการบริหารแบบ Lean และ การ
จดัการคลงัสินคา้โดยมี วตัถุประสงคเ์พ่ือหาแนวทางในการแกปั้ญหาระบบการบริหารจดัการตั้งแต่ตน้นํ้ าไปยงัปลาย
นํ้าของบริษทัท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ทาํการศึกษากระบวนการทาํงานหรือขั้นตอนในการ
ดาํเนินงานทั้งหมด จดัเก็บขอ้มูลเพ่ือนาํมาแกไ้ขจุดบกพร่องของธุรกิจ  นาํเทคโนโลยีมาประยกุตใ์ชเ้พ่ือให้เกิดความ
สะดวกในการทาํงาน และ มีการปรับปรุงการจัดวางและจัดเก็บสินคา้ เพ่ือ ให้การใช้พ้ืนท่ีภายในคลงัสินคา้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยผลการศึกษานั้นทาํใหส้ามารถลดระยะเวลาในการทาํงานไดถึ้ง 35.57%  
คาํสําคญั:  ABC Analysis, ระบบการบริหารแบบ Lean, การจดัการคลงัสินคา้ 

 
ABSTRACT 

Due to 'Quality Improvement in Warehouse Management using Toyota Management Theory'. As a case 
study for interior decoration business, a researcher has been studied about the theory and related researches in order 
to anayse the problem using logic and other theories such as; ABA analysis, Lean business management, and 
warehouse management theory. 

The purpose of the research is to develop the management of company from upstream to downstream. The 
researcher has been monitored through all the production process and gather the information in order to specify the 
problem and find the solving solutions.  

Due to all the studies, in order to develop the warehouse management to maximize the storage capacity to 
make the best use of the usable area, the researcher suggest to use all those mentioned theory with the help of 
technology for more accurate,  smoother, amd easier production process. If the solution being apply, it will reduce 
the production process time by 35.57% 
Keywords: ABC Analysis, Lean’s management system and warehousing management    
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 บทนํา 
ในปัจจุบนัระบบของการบริหารจดัการและการจดัการทางโลจิสติกส์ไดเ้ขา้มามีบทบาทค่อนขา้งมากกบัทุก

วงการโดยเฉพาะวงการดา้นการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ก็ไดน้าํมาประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจของตนเองเพ่ือให้ระบบ
ของการทาํงานเป็นไปอยา่งราบร่ืนคล่องตวัไดม้ากยิ่งข้ึน และลดเวลาการทาํงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน
ใหสู้งท่ีสุด โดยจากธุรกิจตกแต่งภายใน ไดน้าํระบบการบริหารขอ้มูลมาช่วยในการทาํงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน และในส่วนของการบริหารคลงัสินคา้ตอ้งทาํการสั่งซ้ือสินคา้ชนิดต่างๆเพ่ือนาํมาขายให้กบัลูกคา้ โดยการใช้
งานทั้งธุรกิจยงัเป็นการใชก้ระดาษในการจดัเกบ็ขอ้มูลอยู ่ซ่ึงทาํใหเ้กิดปัญหาหลากหลายอยา่ง เช่น ความล่าชา้ในการ
หาสตอ็กสินคา้ ความผิดพลาด การส้ินเปลืองทรัพยากรชนิดต่างๆ ซ่ึงทาํให้การหาขอ้มูลยอ้นหลงัของการสั่งซ้ือหรือ
จาํนวนสินคา้ในปัจจุบนัมีปัญหาไดเ้น่ืองจากการลืมอพัเดท การปฏิบติังานจริงทาํให้ทราบถึงจาํนวนสินคา้ท่ีขาดหาย 
หรือ จาํนวนสินคา้ท่ีสั่งมามากเกินความจาํเป็นจนทาํให้เกิดตน้ทุนจม ส่ิงท่ีตามมาจากปัญหาทั้งหมด คือการบริหาร
การจดัการท่ีผดิพลาด จากขอ้มูลขา้งตน้ทาํใหเ้กิดปัญหาในการทาํงานดงัต่อไปน้ี 

1. สินคา้มีจาํนวนไม่ตรงกบัการตรวจสอบ 

2. เกิดสินคา้คา้งสตอ็ก 

3. เกิดการผดิพลาดในการสั่งส้ินคา้ 

4. ไม่ทราบยอดคงเหลือของสินคา้ท่ีแทจ้ริง 

5. มีพ้ืนท่ีจดัเกบ็สินคา้ชนิดนั้นๆไม่เพียงพอ 

6. ความล่าชา้ในการทาํงาน 
ซ่ึงจากปัญหาดงักล่าวมาขา้งตน้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทาํงานภายในธุรกิจตํ่าลงเกิดการรอคอยจาก

ลูกคา้ เกิดการรอคอยงาน หรือการหาสินคา้ไม่เจอ หรือท่ีเรียกว่าความสูญเสีย ซ่ึงทาํให้เกิดการล่าชา้ ทาํให้ในการ
ทาํงานแต่ละคร้ังมีเวลานานข้ึนทาํใหเ้สียโอกาสในการจาํหน่ายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้คนอ่ืนๆ 

ดงันั้นการนาํแนวคิดระบบการบริหารแบบโตโยตา้ นาํมาใชใ้นการทาํงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลด
ความสูญเสียในการทาํงาน ส่งผลใหท้าํงานไดร้วดเร็วมากยิง่ข้ึน และตอ้งมีการจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพจะทาํให้
ควบคุมสินคา้และลดตน้ทุนในดา้นต่างๆไดดี้มากยิง่ข้ึน 

ในฐานะผูศึ้กษาไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัและตอ้งการปรับปรุงเพ่ือจะพฒันาการบริหารและการจัดการ
สินคา้และปรับปรุงการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือเป็นผลประโยชน์กบัธุรกิจ  

 
วตัถุประสงค์การศึกษา 
      1.  เพ่ือหาแนวทางในการลดเวลาในกระบวนการทาํงาน 
      2.  เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการทาํงาน  
      3.  เพ่ือลดการสั่งซ้ือสินคา้เกินความจาํเป็นเน่ืองจากการปัญหาในการจดัเกบ็ 
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การดาํเนินการศึกษา 
การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองฉบับน้ี เป็นการศึกษาค้นควา้เร่ือง “การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ

คลงัสินคา้โดยใชแ้นวคิดระบบการบริหารงานแบบโตโยตา้ กรณีศึกษา ธุรกิจตกแต่งภายใน” ซ่ึงมีระเบียบวธีิการศึกษา
ดงัน้ี 

1. ศึกษาสาเหตุและรวบรวมปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในคลงัสินคา้ของธุรกิจ 
2. รวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทาํงาน และพื้นท่ีในคลงัสินคา้ทั้งหมด 
3. ศึกษาทฤษฎีและแนวทางท่ีใชใ้นการบริหารจดัการกระบวนการภายในคลงัสินคา้ เพ่ือให้ปรับปรุงระบบ

การทาํงานใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
4. ออกแบบแผนผงัหรือจดัวางสินคา้ในคลงัสินคา้ใหม่ เพ่ือง่ายต่อการจดัเกบ็สินคา้  
5. กาํหนดทิศทางหรือแนวทางในการแกปั้ญหาและปรับปรุงกระบวนการทาํงานใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
6. สรุปผลการศึกษา 
 

ขั้นตอนในการศึกษาและเคร่ืองมือ 
ขั้นตอนในการศึกษา 
1. ศึกษาความเป็นมาของปัญหาท่ีทาํใหข้ั้นตอนการทาํงานในคลงัสินคา้ท่ีส่งผลใหเ้กิดปัญหา 
2. เกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีมีทั้งหมด เช่น การจดัเกบ็สินคา้ จาํนวนสินคา้ ชนิดสินคา้ เป็นตน้ 
3. เก็บขอ้มูลพ้ืนท่ีภายในคลงัสินคา้ เพ่ือใชใ้นการวางแผนในการจดัสินคา้ใหม่ และจดัลาํดบัยอดขายสินคา้

ยอ้นหลงั เพ่ือใชใ้นการวเิคราะห์ในการแบ่งเป็น ABC Analysis 
4. ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมด และเปรียบเทียบระหวา่ง ก่อน และ หลงั การดาํเนินการปรับปรุง 
5. สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ศึกษางานวิจยัและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนในการบริหารจดัการกระบวนการทาํงานในคลงัสินคา้ โดยใช้

แนวคิด ABC Analysis และนาํหลกัการ 7 Wastes มาประยกุตใ์ชเ้พ่ือนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

1. เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาและการคน้ควา้หาขอ้มูล 
2. บนัทึกรวบรวมขอ้มูล สังเกตพฤติกรรมในการทาํงานของพนกังาน 
3. วเิคราะห์ขั้นตอนในการทาํงาน 

 

ผลการวจิัย 
ในการศึกษาคน้ควา้เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้โดยใชแ้นวคิดการบริหารงานแบบโต

โยตา้ กรณีศึกษา ธุรกิจตกแต่งภายใน เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทาํงานภายในคลงัสินคา้ ลดระยะเวลาในการรอคอย 
ลดระยะเวลาในการทาํงาน การเกบ็ขอ้มูลเพ่ือจาํแนกกลุ่มสินคา้ และมีการจดัพ้ืนท่ีจะเกบ็สินคา้และปรับกระบวนการ
ขั้นตอนในการดาํเนินงานใหม่ ผูศึ้กษาไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูล พร้อมทั้งหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและปรับปรุง
การทาํงานใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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 ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางในการแก้ปัญหา ม ี4 แนวทาง 
1. การจดัเกบ็ขอ้มูลสินคา้เพ่ือจาํแนกกลุ่มสินคา้ 
2. กาํหนดกลุ่มสินคา้ 
3. จดัพ้ืนท่ีจดัเกบ็สินคา้ใหม่ 
4. ปรับกระบวนการขั้นตอนในการทาํงานใหม่ 

 
1. การจัดเกบ็ข้อมูลเพ่ือจําแนกกลุ่มสินค้า  

ผูศึ้กษาไดท้าํการจดัเกบ็ขอ้มูลของสตอ็กสินคา้เฉพาะสี เน่ืองจากสินคา้ภายในร้านมีจาํนวนหลายพนัรายการ
และเน่ืองจากทางธุรกิจไม่มีการเกบ็บนัทึกขอ้มูลของสินคา้ทั้งหมด จึงทาํการจดัเกบ็ขอ้มูลของประเภทสินคา้ท่ีมี
มูลค่าสูงสุดเป็นอนัดบัแรก ซ่ึง “สีทาบา้น” เป็นประเภทสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูงสุดโดยเปล่ียนการจดัเก็บขอ้มูลจาก
สมุดจดบนัทึกขอ้มูลสินคา้เป็นการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการจดัเก็บ  ขอ้มูลเพ่ือให้ง่ายต่อการใชง้านและ
จดัเกบ็ขอ้มูล โดยเทคโนโลยท่ีีนาํมาใชคื้อ โปรแกรมMicrosoft Excel  
ตวัอย่าง  การบันทกึสินค้าในรูปแบบ Microsoft Excel 
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2. การกาํหนดกลุ่มโดยใช้ทฤษฏี ABC Analysis  
ในการกาํหนดกลุ่มชนิดสินคา้โดยใชท้ฤษฏี ABC Analysis น้ี เป็นการกาํหนดกลุ่มสินคา้นสามารถกาํหนด

ไดโ้ดยใช ้เปอร์เซ็นตข์องยอดขายของสินคา้ประเภทสี เป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มทาํใหส้ามารถแบ่งกลุ่มหรือ
แยกกลุ่มตามยอดขายไดเ้ป็น สินคา้กลุ่ม A, สินคา้กลุ่ม Bและ สินคา้กลุ่ม C จาํนวน 3 ชนิด ตามลาํดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางจะแสดงให้เห็นวา่จะสามารถแบ่งสินคา้กลุ่ม A ไดจ้าํนวน 2 ชนิด กลุ่ม B ไดจ้าํนวน 4 ชนิด และ กลุ่ม 
C ไดจ้าํนวน 3 ชนิดตามลาํดบั โดยกลุ่มท่ีมีมูลค่ามากท่ีสุดคือ กลุ่ม A  ซ่ึงมียอดขาย 31.72 % และ 14.57 % กลุ่ม B ซ่ึง
มียอดขาย 10.67 % 10.13% 9.12% และ 8.67% และ กลุ่ม C มียอดขาย 5.29%, 5.29% และ 4.55% ของยอดขายทั้งหมด 
คือ 7,085,760 บาท  
 

3. การจัดพืน้ทีค่ลงัสินค้าและการจัดวางสินค้าใหม่ 

ในการจดัพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ใหม่เน่ืองจากปัญหาเดิมในคลงัสินคา้ คือ สินคา้ชนิดเดียวกนัมีการวางสินคา้ในคนละ
จุดทาํให้เกิดปัญหาการหยิบสินคา้ท่ีลา้ชา้และสินคา้วางไม่เป็นระเบียบกระจดักระจายวางรวมกบัสินคา้อ่ืนๆโดยใน
การจดัพ้ืนท่ีจดัเกบ็สินคา้ใหม่นั้นจะใชก้ารแกปั้ญหาโดยการจดัแบ่งแผนผงัภายในคลงัสินคา้ใหม่ ซ่ึงจะจดัใหอ้ยูต่าม
ประเภทของสินคา้ชนิดนั้นๆ เพ่ือให้สินคา้ภายในคลงัสินคา้ทั้งหมดมีความเป็นระเบียบ และ อยูใ่นบริเวณเดียวกนั 
เพ่ือใหง่้ายต่อการทาํงาน 
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แผนผงัคลงัสินคา้แบบเก่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนผงัคลงัสินคา้แบบใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. การปรับขั้นตอนการทาํงานใหม่ 

ปัญหาในการทาํงานแบบเดิม คือ ปัญหาการทาํงานท่ีลา้ชา้เน่ืองจากมีขั้นตอนท่ีมากเกินความจาํเป็นจึงทาํให้
เกิดการหยบิของชา้ เน่ืองจาก การทาํงานในขั้นตอนแรกจะตอ้งรับ P/O จากลูกคา้แลว้จึงเชค็สตอ็กสินคา้ แลว้จึงไป
หยบิสินคา้ภายในคลงัสินคา้ โดยสินคา้ใน ใบ P/O จาํนวน 1 ใบ นั้นอาจจะมีสินคา้หลากหลายชนิดจึงจาํเป็นตอ้งนาํ
สินคา้ท่ีหยบิทั้งหมด นาํมากองรวมกนัก่อนท่ีจะส่งมอบใหก้บัลูกคา้  
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ตาราง  แสดงขั้นตอนการทาํงานทั้งหมด 

ขั้นตอนการทาํงาน เวลาจับได้โดยเฉลีย่ (นาท)ี 

1. รับใบ P/O จากลูกคา้ 3.25 

2. เชค็สินคา้ภายในคลงัสินคา้ 4.53 

3. ทาํการหยบิสินคา้ 3.47 

4. รวมสินคา้ทั้งหมด 2.28 

5. ตรวจสอบสินคา้ก่อนส่งมอบ 1.54 

6. นาํสินคา้ส่งมอบใหก้บัลูกคา้ 3.42 

รวม 18.49 

 
ตาราง  แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาท่ีใชใ้นการรับใบ P/O ของลูกคา้ จน ถึงการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้จริงของ
แต่ละกิจกรรมกบัระยะเวลาทาํงานในปัจจุบนั 

 
 จากตารางขา้งตน้จะเห็นไดว้่าเวลาทาํงานในปัจจุบนัจะมีเวลาค่อนขา้งมากกว่าเวลาท่ีงานจริงพอสมควร
เน่ืองจาก การเสียเวลาในการหาสินคา้จากภายในคลงัสินคา้มีเวลานานเน่ืองจากตอ้งหาสินคา้ภายในคลงัสินคา้ 

กิจกรรมท่ี 
เวลาท่ีจบัไดเ้ฉล่ีย ( นาที ) 

เวลาท่ีสูญเสีย ( นาที ) 
เวลาการทาํงานจริงของแต่ละกิจกรรม เวลาทาํงานในปัจจุบนั 

1 – 2 4.12 5.45 -1.33 

2 – 3 6.50 10.44 -3.94 

3 – 4 5.08 7.37 -2.29 

4 – 5 3.35 4.28 -0.93 

5 – 6 4.27 4.47 -0.20 

รวม 24.32 32.01 -8.69 
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ในการปรับปรุงขั้นตอนการทาํงานใหม่นั้นจะปรับเปล่ียนเพ่ือทาํให้การทาํงานมีระยะเวลาสั้นลงเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทาํงาน โดยการนาํเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการจดัเกบ็สตอ็กสินคา้เพ่ือลดระยะเวลาในการ
เดินหาภายในคลงัสินคา้และการจดัพ้ืนท่ีหนา้ร้านสาํหรับรวมสินคา้จากการหยบิสินคา้จากใบ P/O  โดยการปรับปรุง
ขั้นตอนในการทาํงานใหม่นั้นจะทาํโดยการ รับใบ P/O จากลูกคา้แลว้จึงนาํรายช่ือสินคา้ไปตรวจเช็คกบัสต๊อกสินคา้
ภายในคอมพิวเตอร์แลว้จึงไปหยิบสินคา้เพ่ือนาํสินคา้จากใบ P/O ทั้งหมดมารวมเพ่ือตรวจเช็คก่อนจะส่งมอบให้กบั
ลูกคา้  
 
ตาราง  แสดงการเปรียบเทียบเวลาก่อนและหลงัการปรับปรุงขั้นตอนในการทาํงาน 

ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง 
เวลาท่ีลดได ้

(นาที) กิจกรรม 
เวลาท่ีจบัได้
เฉล่ีย ( นาที ) 

กิจกรรม 
เวลาท่ีจบัได้
เฉล่ีย ( นาที ) 

1. รับใบ P/O จาก
ลูกคา้ 

5.45 1. รับใบ P/O จากลูกคา้ 5.45 0 

2. เชค็สินคา้ภายใน
คลงัสินคา้ 

10.44 2. เชค็สตอ๊กจากคอมพิวเตอร์ 3.32 7.12 

3. ทาํการหยบิสินคา้ 7.37 3. ทาํการหยบิสินคา้และกองรวม
ไวส้ถานท่ีจดัไว ้

6.17 5.48 
4. รวมสินคา้ทั้งหมด 4.28 
5. ตรวจสอบสินคา้

ก่อนส่งมอบ 
4.47 4. ตรวจสอบสินคา้ก่อนส่งมอบ 4.47 0 

6. นาํสินคา้ส่งมอบ
ใหก้บัลูกคา้ 

3.42 5. นาํสินคา้ส่งมอบใหก้บัลูกคา้ 3.42 0 

รวม 35.42 รวม 22.83 12.60 

 
จากตารางขา้งตน้จะทาํใหท้ราบถึงผลการดาํเนินการจากการปรับปรุงขั้นตอนการทาํงานโดยการลดกิจกรรม

บางส่วนและเปล่ียนกิจกรรมจะทาํใหล้ดเวลาในการดาํเนินการทั้งหมด จาก 35.42 นาที เหลือเพียง 22.83 นาที 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาคร้ังน้ีทาํใหผู้ศึ้กษาทราบถึงปัญหาของธุรกิจ คือ ปัญหาดา้นขั้นตอนการทาํงานและการจดัการ
คลงัสินคา้ โดยก่อนจะทาํการปรับปรุงและแกไ้ขปัญหา ทางธุรกิจตกแต่งภายในยงัเป็นการใชก้ระดาษในการจดัเก็บ
ขอ้มูลทั้ งหมด ซ่ึงทาํให้เกิดปัญหาหลากหลายอย่าง เช่น ความล่าช้าในการหาสต็อกสินค้า ความผิดพลาด การ
ส้ินเปลืองทรัพยากรชนิดต่างๆ ซ่ึงทาํใหก้ารหาขอ้มูลยอ้นหลงัของการสั่งซ้ือหรือจาํนวนสินคา้ในปัจจุบนัมีปัญหาได้
เน่ืองจากการลืมอพัเดท การปฏิบติังานจริงทาํให้ทราบถึงจาํนวนสินคา้ท่ีขาดหาย หรือ จาํนวนสินคา้ท่ีสั่งมามากเกิน
ความจาํเป็นจนทาํใหเ้กิดตน้ทุนจม หลงัจากการไดศึ้กษาและวเิคราะห์ปัญหาจากขั้นตอนการทาํงานและปัญหาในดา้น
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ของการเกบ็ขอ้มูลภายในคลงัสินคา้ ทาํใหส้ามารถลดขั้นตอนการทาํงานท่ีไม่จาํเป็นเพ่ือลดระยะเวลาในการทาํงาน มี
การจดัเกบ็สินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนส่งผลใหส้ามารถลดตน้ทุนจมท่ีเกิดจากการจดัเกบ็สินคา้ 

ซ่ึงผลหลงัจากการดาํเนินการปรับปรุงนั้น ตรงกบังานวจิยัของ วไิลลกัษณ์ สงทอง (2559) ในส่วนของการปรับ
ลดขั้นตอนท่ีไม่จาํเป็นภายในคลงัสินคา้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการทาํงานให้เปิดประสิทธิภาพสูงสุด และ การ
จดัการบริหารคลงัสินคา้เพ่ือลดสินคา้คงคลงั ตน้ทุนจม และการคาดการณ์เพื่อสั่งซ้ือสินคา้ ซ่ึงตรงกบังานวิจยัของ สุ
จินดา เจริญสวสัด์ิ (2559) 
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การเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในธุรกจิ ซัก อบ รีด กรณศึีกษา จรรญาซับอบรีด 
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บทคัดย่อ 
จากกรณีศึกษา ร้านจรรญา ซกั อบ รีด ท่ีประสบปัญหาการทาํงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการทาํงานท่ี

สูญเปล่าในหลายดา้น อาทิเช่น การทาํงานท่ีใชเ้วลานานเกินไป การทาํงานท่ีซํ้ าซ้อน และการเคล่ือนยา้ยท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์    
ส่งผลถึงการเกิดค่าใช้จ่ายล่วงเวลาของแรงงานโดยไม่จําเป็น นอกจากนั้ นแล้วยงัพบปัญหาด้านการจัดเก็บสินค้าท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ ทาํให้ใชพ้ื้นท่ีอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ และหาสินคา้ล่าช้า งานวิจยัฉบบัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์ในการปรับปรุง
กระบวนการทาํงานดงักล่าวโดยใชห้ลกัการวิเคราะห์ของเสีย (7 WASTES) รวมถึงการวางผงัการจดัเก็บสินคา้โดยการประสาน
หลกัการจดัเก็บดว้ยระบบควบคุมดว้ยการมองเห็น (Visual Control) ผลของการศึกษาพบว่าสามารถลดระยะเวลารวมในการ
ทาํงานลงได ้6% ลดตน้ทุนในการดาํเนินงานลงได ้23.83% และลดเวลาในการคน้หาสินคา้ลงได ้60%  ซ่ึงเป็นผลการ
ปรับปรุงท่ีน่าพึงพอใจ 
คาํสําคญั:  ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน,  การวิเคราะห์ของเสีย,  ระบบการควบคุมดว้ยสายตา 

 
ABSTRACT 

This research aimed to solve the problem of Janya Laundry shop, who experienced ineffective work. There 
were many wastes, such as over processing time, duplication of work, and unnecessary move. Those wastes resulted 
in the unnecessary overtime labor cost. In addition, there was also problem of poor space management which resulted 
in low space utilization and long product searching time.  Therefore, this research proposed 7 Wastes elimination 
concept and space layout concept with visual control to solve the inefficient workflow and inefficient space, 
consecutively.  The results of the study showed that 1) new workflow gave 6% less of the overall working time than 
the original workflow, 2) total operation cost can be reduced by 23.83%, and 3) new layout with visual control concept 
produce 60% less for product searching time than the original layout.  
Keywords: Work efficiency, 7 Wastes, Visual control   
 
1. บทนํา 

ในปัจจุบนัผูค้นใชชี้วิตท่ีเร่งรีบมากข้ึน ทาํให้ธุรกิจการให้บริการกาํลงัเป็นท่ีตอ้งการของคนในสังคมเมือง
มากยิง่ข้ึน  โดยเฉพาะ ธุรกิจ ซกั อบ รีด ท่ีเป็นธุรกิจการบริการท่ีมีความจาํเป็นต่อชีวิตประจาํวนัของคนสมยัใหม่ และ
การท่ีมีหอพกั อพาร์ทเมน้  คอนโด หรือหอ้งเช่า เกิดข้ึนมากมายทาํใหพ้ื้นท่ีใชส้อยนอ้ยและไม่มีพ้ืนท่ีมากมายสาํหรับ 
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ซัก หรือ ตากผา้ จึงทาํให้ธุรกิจ ซัก อบ รีด เป็นท่ีตอ้งการของผูค้นยุคใหม่เป็นอยา่งมาก จึงส่งผลให้ธุรกิจน้ีขยายตวั
อยา่งมาก จึงตอ้งมีการวางแผนเพ่ือเตรียมรับกบัสถานการณ์ในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน เน่ืองจากธุรกิจน้ี ไดรั้บความนิยม
มากในยคุปัจจุบนั ทาํให้มูลค่าธุรกิจเฉล่ียสูงถึง ปีละ 4 หม่ืนลา้นบาท แบ่งเป็นตลาดกรุงเทพฯและปริมณฑล 32,000 
ลา้นบาท และ 8,000 ลา้นบาทเป็นตลาดต่างจงัหวดั ร้านซัก อบ รีด มีการกระจายตวัอยูท่ ัว่ประเทศประมาณ 2 หม่ืน
แห่ง กวา่ 80% เป็นร้านขนาดเลก็ มีรายไดเ้ฉล่ีย 2-5 หม่ืนบาทต่อเดือน ส่วนท่ีเหลือเป็นร้านขนาดกลางและขนาดใหญ่
ท่ีมีแบรนด ์หรือเป็นแฟรนไชส์ มียอดขาย 5 หม่ืนบาทต่อเดือนข้ึนไป ผลสาํรวจพฤติกรรมการซกัผา้ของคนกรุงเทพฯ 
พบวา่คนส่วนใหญ่ใชบ้ริการร้านซักอบรีดถึง 65.8% ซักเองเพียง 34.2% เน่ืองจากไม่มีเวลาเพียงพอ ในการซักรีดผา้ 
จึงทาํใหธุ้รกิจน้ีมีอตัราการเติบโตท่ีสูงและต่อเน่ือง สาํหรับธุรกิจกรณีศึกษา พบวา่เกิดปัญหาของกระบวนการทาํงาน
ท่ีสูญเปล่า ไม่มีการเรียงลาํดบัการซักผา้แต่ละประเภท ทาํให้ผูป้ฏิบติังานไม่สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
เกิดความล่าชา้ รวมถึงการขาดความมีระเบียบของการเก็บสินคา้ในพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ ก่อให้เกิดความล่าชา้ในการหา
สินคา้ ดว้ยปัญหาดงัท่ีกล่าวมาน้ีเอง ผูว้จิยัจึงมีแนวคิดในการแกปั้ญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ดงักล่าว 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือลดหรือปรับขั้นตอนการทาํงานในส่วนต่างๆท่ีทาํใหเ้กิดกระบวนการทาํงานท่ีสูญเปล่าและล่าชา้ 
2. เพ่ือจดัพ้ืนท่ีจดัเกบ็สินคา้ใหส้ามารถหาสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
1. ศึกษาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในร้านจรรญา ซกั อบ รีด 
2. รวบรวมขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทาํงาน ขั้นตอนการทาํงานภายในกระบวนการทาํงาน 

ขอ้มูลกาํไร ตน้ทุน และขอ้มูลพ้ืนท่ีทั้งหมดในการจดัเกบ็สินคา้ของร้านจรรญา ซกั อบ รีด 
3. ศึกษาทฤษฏีและแนวทางท่ีใชใ้นการผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เพ่ือวิเคราะห์

สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในธุรกิจ 
4. ศึกษาทฤษฏีและแนวทางท่ีใชใ้นการบริหารจดัการกระบวนการภายในสินคา้คงคลงัและการกาํจัด

ความสูญเสีย  (7 Waste) เ ป็นระบบกําจัดความสูญเสียและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเ น่ืองใน
กระบวนการผลิต เพ่ือใหก้ารทาํงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

5. ศึกษาทฤษฏีและแนวทางในการวางแผนพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้การควบคุมดว้ยสายตา (Visual control)ให้
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. ศึกษาทฤษฏีตน้ทุนการผลิตและผลตอบแทน เพ่ือวาแผนการลดตน้ทุนและการพฒันาธุรกิจเพ่ือให้ได้
กาํไรมากยิง่ข้ึน 

7. กาํหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
8. สรุปและประเมินผลการดาํเนินงาน 

4. ผลการวจิัย 
 

ในการศึกษาคน้ควา้ เร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจดัการของร้าน ซัก อบ รีด ในเบ้ืองตน้ผูว้ิจยั
ได้วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาด้วย Cause and Effect Diagram แสดงดังภาพท่ี 1 ร่วมกับพิจารณาขั้นตอนการ
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ดาํเนินงานในปัจจุบนัเป็นดงัภาพท่ี 2 ซ่ึงพบวา่มีเวลาในการดาํเนินงานรวมทั้งกระบวนการตั้งแต่การรับผา้จนถึงการ
จดัเก็บในพ้ืนท่ีจดัเก็บเพ่ือรอการมารับจากลูกคา้ นานถึง 1589.25 นาที หรือเท่ากบั 26.49 ชัว่โมง นอกจากนั้นแลว้ยงั
พบปัญหาเร่ืองพ้ืนท่ีไม่เพียงพอต่อการเก็บเส้ือผา้ท่ีซักรีดเสร็จแลว้ และการไม่คน้หาเส้ือผา้ลูกคา้ไม่พบหรือหาไดช้า้ 
เม่ือลูกคา้มารับ ในขณะท่ีมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่อเดือนเท่ากบั 37,990 บาท แสดงรายละเอียดตน้ทุนดงัตารางท่ี 1 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1 Cause and Effects diagram  ของปัญหาตน้ทุนสูงและกระบวนการทาํงานในคลิงสินคา้ไม่มีประสิทธิภาพ 
 

 

ภาพท่ี 2 ขั้นตอนการทาํงาน ตั้งแต่รับผา้ลูกคา้จนถึงจดัเกบ็ (เดิม) 

 

ไมส่ามารถทาํกําไรไดส้งู 
และ 

กระบวกการทาํงานใน 
คลงัสนิคา้ไมม่ปีระสทิธภิาพ 

Management Officer

Mone Method

• พืน้ทีจ่ดัเกบ็ใชง้านไมเ่ตม็
ประสทิธภิาพ 

• การจดัการสง่สนิคา้ไมต่รงเวลา 
• มตีน้ทุนทีส่งู 

ทาํงานไดไ้มเ่ตม็
ประสทิธภิาพ 

ตน้ทุนสงูถงึ 75.98 % ขัน้ตอนการทาํงานใช้
เวลานาน 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงตน้ทุนทั้งหมดในธุรกิจ ซกั อบ รีด 
ต้นทุนธุรกจิ ซัก อบ รีด  

กจิกรรม ตน้ทุน/เดือน(บาท) 
วตัถุดบิ 3,000 
ค่าแรง 18,000 
ค่าแรงล่วงเวลา  9,120 
ค่าเช้าร้าน 4,000 
ค่าส่วนกลาง 320 
ค่านํา้ 1,300 
ค่าไฟ 1,000 
ค่าขนส่ง 250 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆทีเ่กีย่วข้อง 1,000 
รวม 37,990 

 
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทาํงานภายในร้าน ลดเวลาในการทาํงาน ลดเวลาการรอคอยงาน รวมถึงการ

วางแผนพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ให้สามารถใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูล พร้อมทั้งหา
แนวทางแกไ้ขปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน ดว้ยแนวทางดงัต่อไปน้ี 

 1.  ปรับปรุงกระบวนการทาํงานของร้านโดยใชห้ลกัการ 7 WASTES เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการทาํงาน
ต่าง ๆ ท่ีเกิดการรอคอยและมีการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้นกนั โดยกระบวนการทาํงานแบบใหม่หลงัการปรับปรุงแสดงดงัภาพ
ท่ี 2 ทาํใหส้ามารถลดเวลาการดาํเนินงานโดยรวมลงเหลือ 1500.5 นาที หรือคิดเป็นการลดลงของเวลารวม 6% ซ่ึงผล
จากการลดเวลาการดาํเนินงานโดยรวมน้ีเอง ทาํให้เกิดการลดการทาํงานล่วงเวลาลงได ้ก่อให้เกิดตน้ทุนท่ีลดลง
เน่ืองจากการลดลงของค่าแรงล่วงเวลา ตารางท่ี 2 แสดงผลตน้ทุนท่ีลดลงจากเดิม 37,900 บาทต่อเดือน ลงเหลือ 
28,870 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็น 23.83%   
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ภาพท่ี 2 ขั้นตอนการทาํงาน ตั้งแต่รับผา้ลูกคา้จนถึงจดัเกบ็ (หลงัการปรับปรุง) 
 

    ตารางท่ี 2 แสดงตน้ทุนธุรกิจซกั อบ รีด ก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง 

ต้นทุนธุรกจิ ซัก อบ รีด   

กจิกรรม ตน้ทุนเก่า/เดือน(บาท) ตน้ทุนใหม่/เดือน(บาท) 
วตัถุดบิ 3,000 3,000 
ค่าแรง 18,000 18,000 
ค่าแรงล่วงเวลา 9,120 0 
ค่าเช้าร้าน 4,000 4,000 
ค่าส่วนกลาง 320 320 
ค่านํา้ 1,300 1,300 
ค่าไฟ 1,000 1,000 
ค่าขนส่ง 250 250 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 1,000 1,000 
รวม 37,990 28,870 
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2.  ออกแบบและวางผงัพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้หรือผา้ท่ีดาํเนินการซักรีดเสร็จแลว้รอการมารับของลูกคา้ พร้อม
ทั้งนาํระบบควบคุมดว้ยสายตา (visual control) เขา้มาใชร่้วมดว้ย เพ่ือให้สามารถคน้หาสินคา้ให้แก่ลูกคา้ไดอ้ย่าง
รวดเร็วยิง่ข้ึนเม่ือลูกคา้มารับสินคา้ โดยภาพท่ี 3 แสดงถึงพ้ืนท่ีจดัเกบ็ก่อนการปรับปรุง ทั้งน้ี ผูว้จิยัไดแ้บ่งแยกประเภท
ลูกคา้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการรับสินคา้เร่งด่วน ปกติ หรือเกินกาํหนด พบวา่มีสัดส่วนร้อยละ
ของลูกคา้แต่ละกลุ่มแสดงดงัตารางท่ี 3  
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 3 พ้ืนท่ีจดัเกบ็ภายในร้านก่อนการปรับปรุง 
 

ตารางท่ี 3 แสดงเวลาและจาํนวนลูกคา้ท่ีส่งผา้ทั้งหมดในหน่ึงสัปดาห์ ลูกคา้ทั้งหมด 41 ราย 

เวลาในการรับสินคา้ สมาชิก ขาจร จาํนวนลูกคา้ทั้งหมด ร้อยละ 

1-2 วนั (เร่งด่วน) 4 7 11 26.83 

3-4 วนั (เวลาปกติ) 16 2 18 43.90 

5-10 วนั (เกินกาํหนด) 11 1 12 29.27 

 
ซ่ึงจากขอ้มูลดงักล่าว ผูว้ิจยัไดน้าํมาวิเคราะห์หาพ้ืนท่ีจดัเก็บท่ีเหมาะสมของลูกคา้แต่ละกลุ่ม พร้อมทั้ ง

กาํหนดการติดป้ายแถบสีทั้งหมด 3 สี ตามราวต่าง ๆ กาํหนดให้สีแดง แสดงถึงกลุ่มลูกคา้เร่งด่วน สีเหลืองแสดงถึง
กลุ่มลูกคา้ปกติ และสีเขียวคือกลุ่มลูกคา้เกินกาํหนด โดยในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละแถบสีจะแบ่งออกเป็น 5 แถว เพ่ือ
แยกใหลู้กคา้ท่ีมาก่อนอยูห่นา้สุดไล่ตามไปลาํดบัคิวของลูกคา้ แสดงดงัภาพท่ี 4 ผลจากการจดัผงัการจดัเกบ็แบบใหม่
พร้อมกบัการจดัทาํ Visual control พบวา่ ใชเ้วลาในการหาผา้ลูกคา้แต่ล่ะรายลดลง จากเดิมท่ีใชเ้วลา 5 นาที ต่อลูกคา้ 
1 ราย ลดลงเหลือใชเ้วลา  2  นาที ต่อลูก 1 ราย คิดเป็นการลดลงของเวลาในการคน้หาสินคา้ให้กบัลูกคา้ไดม้ากถึง 
60% 
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ภาพท่ี 4 พ้ืนท่ีจดัเกบ็ภายในร้านก่อนการปรับปรุง 
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ในงานวิจัยน้ีผูว้ิจัย ได้ทาํการปรับปรุงกระบวนการทาํงานเพ่ือลดเวลาในการทาํงานให้น้อยลงและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยใชห้ลกัการ 7 WASTES พร้อมทั้งปรับผงัการจดัเก็บสินคา้ใหม่พร้อมกบัใชร้ะบบ visual 
control เขา้มาร่วมดว้ย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเก็บและลดระยะเวลาในการคน้หาสินคา้ พบว่าสามารถลด
ระยะเวลารวมในการทาํงานลงได ้6% ลดตน้ทุนในการดาํเนินงานลงได ้23.83% และลดเวลาในการคน้หาสินคา้ลงได ้
60%  ซ่ึงเป็นผลการปรับปรุงท่ีน่าพึงพอใจ แต่อยา่งไรก็ตาม ในสภาวการณ์แข่งขนัท่ีสูงข้ึนในธุรกิจซัก อบ รีด ผูว้ิจยั
จึงมีขอ้แนะนาํท่ีควรจะตอ้งรีบดาํเนินการต่อไปสาํหรับธุรกิจครอบครัวน้ีคือ การทาํโปรโมชัน่ทางการตลาดเพ่ือดึงดูด
ลูกคา้อย่างต่อเน่ือง การเพ่ิมระบบรับส่งผา้จากบา้นลูกคา้ รวมถึงการจดัทาํการตลาดแบบ online เพ่ือเขา้ถึงลูกคา้
ไดม้ากยิง่ข้ึน  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคน้ควา้วิจยัเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจดัซ้ือ เพ่ือเพ่ิมอาํนาจการต่อรองกบัซพัพลาย

เออร์ กรณีศึกษา บริษทั ABC เนชัน่แนล (ประเทศไทย) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือจดักลุ่มซัพพลายเออร์สินคา้พรีเม่ียมให้
เหมาะสมกบัชนิดสินคา้และปริมาณการสั่งซ้ือ เพ่ือลดขั้นตอนการจดัซ้ือจดัหาสินคา้พรีเม่ียม ในการสั่งสินคา้ซํ้ าๆ 
บ่อยๆ เพ่ือให้ทราบความตอ้งการประมาณการในการใชสิ้นคา้ล่วงหน้า เพ่ือกาํหนดแนวทางในการจดัซ้ือ และลด
ความผดิพลาดในการจดัซ้ือสินคา้พรีเม่ียม โดยการนาํเคร่ืองมือ ABC Analysis มาใชใ้นการจดักลุ่มซพัพลายเออร์ ตาม
ปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ ตั้งแต่เดือนมกราคา 2557 ถึง เดือนธนัวาคม 2559 และนาํซัพพลายเออร์ในกลุ่ม A ท่ีคิดเป็น
ร้อยละ78ของปริมาณการสั่งซ้ือทั้งหมด มาทาํการประเมิณตามเกณฑใ์นการคดัเลือกซพัพลายเออร์ของทางบริษทั โดย
แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นคุณภาพ ดา้นการส่งมอบ ดา้นราคาสินคา้ และดา้นนวตักรรม และมีการจดัทาํแผนการ
ดาํเนินงานทั้งปี (Plan Year) สาํหรับใหท้างฝ่ายการตลาดกรอกขอ้มูลปริมาณและความตอ้งการใชสิ้นคา้เบ้ืองตน้มาให้
ทางฝ่ายจดัซ้ือ การจดัทาํขอ้ตกลงดา้นราคา (Price Agreement) ซ่ึงทางฝ่ายจดัซ้ือสามารถนาํปริมาณความตอ้งการใช้
สินคา้ทั้งปี มาเจรจาต่อรองกบัทางซัพพลายเออร์ และการทาํ Cleansing Data เป็นการจดัทาํโครงสร้างสาํหรับการข้ึน 
Mat Code ใหเ้ป็นมาตรฐาน 
 จากการศึกษาโดยการนาํเคร่ืองมือ ABC Analysis มาใชใ้นการจดักลุ่มซัพพลายเออร์ ตามปริมาณการสั่งซ้ือ
สินคา้ มาทาํการประเมิณตามเกณฑใ์นการคดัเลือกซัพพลายเออร์ของทางบริษทั ทาํให้ทราบขอ้มูลปริมาณและความ
ตอ้งการใชสิ้นคา้เบ้ืองตน้ เม่ือทราบขอ้มูลปริมาณและความตอ้งการใชสิ้นคา้แลว้ นาํขอ้มูลมาจดัทาํขอ้ตกลงดา้นราคา 
(Price Agreement) ซ่ึงทางฝ่ายจดัซ้ือสามารถนาํปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้ทั้งปี มาเจรจาต่อรองกบัทางซัพพลาย
เออร์ โดยต่อรองราคาเป็นยอดรวมทั้งปี และเจรจาเร่ืองการทยอยส่งมอบสินคา้ให้เป็นไปตามไตรมาสของทางฝ่าย
การตลาด และการทาํ Cleansing Data เป็นการจดัทาํโครงสร้างสาํหรับการข้ึน Mat Code ใหเ้ป็นมาตรฐาน สามารถลด
ขั้นตอนการทาํงานของฝ่ายจัดซ้ือ โดยเม่ือทางฝ่ายการตลาดตอ้งการขอข้ึน Mat Code สินคา้จะข้ึนช่ือสินคา้ตาม
โครงสร้างท่ีถูกจดัทาํข้ึน โดยท่ีทางจดัซ้ือไม่ตอ้งทาํการตรวจสอบรายละเอียดอีกคร้ัง และสามารถเคลียร์ฐานขอ้มูล 
Mat Code ในระบบใหเ้หลือแต่ Mat Code สินคา้ท่ีสาํคญัและลดจาํนวน Mat Code สินคา้ในระบบ SAP จาก 500 Mat 
Code เหลือ 300 Mat Code 
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ผลการศึกษาบริษทั ABC เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จากการจดัทาํแผนการดาํเนินงานทั้งปี ฝ่ายจดัซ้ือสามารถนาํไป
วางแผนในการสั่งซ้ือสินคา้ โดยสามารถลดขั้นตอนในการดาํเนินงาน จากเดิมระยะเวลาดาํเนินงาน 27-45 วนั ลดเหลือ 
15-26 วนั ลดการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้น และสามารถนาํแผนการดาํเนินงานมาทาํขอ้ตกลงดา้นราคากบัทางซพัพลายเออร์ 
โดยบริษทั ABC เนชัน่แนล (ประเทศไทย) มีตน้ทุนการสั่งซ้ือสินคา้ 15,430,160 บาท เม่ือทาํขอ้ตกลงราคา สามารถลด
ตน้ทุนในการสั่งซ้ือ 12,983,330 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 18.8 ขอ้มูลตั้งแต่ เดือนมกราคม - มีนาคม 2560 
คาํสําคญั:  การจดัซ้ือจดัหา, การเปรียบเทียบราคา, ระยะเวลาการส่งมอบสินคา้, จาํนวนขั้นตํ่าในการสั่งซ้ือ 

 
ABSTRACT 

The research subject optimizing the purchasing process to increase bargaining power with suppliers Case 
Study of ABC International (Thailand) Co.,Ltd. to group premium suppliers to suit product type and order quantity. 
To reduce the procurement process of premium products and repeat the order frequently, to know the estimated 
demand for advance use. To set the purchasing guidelines. And reduce mistakes in purchasing premium products. By 
implementing the ABC Analysis tool to group suppliers. According to the order quantity from January 2014 - 
December 2016, and bring Group A suppliers accounted for 78% of the total order quantity. To meet the criteria of 
the selection of suppliers of the company. It is divided into 4 aspects: delivery quality price and innovation and a full 
Plan Year for the marketing department to fill the amount and demand for basic products to the procurement. The 
Price Agreement, which the Purchasing Department can bring the demand for goods all year. Negotiate with the 
supplier and Cleansing Data is a structure for Mat Code as standard. 

A study conducted by ABC Analysis navigational tools used to group suppliers. The amount of the order 
evaluation criteria used in the selection of suppliers of the company. Make note of and demand for primary products. 
When informed of and demand for goods. The data were prepared in the Price Agreement which procurement can be 
used year round demand. The negotiations with the suppliers. The bargain is the sum total of the year. And negotiating 
the gradual delivery of products to meet a quarter of the marketing department and the Cleansing Data is prepared 
for the Mat Code up to standard. Can reduce the process of procurement. When the marketing department wants to 
hook up product Mat Code is based on the product being prepared. By the way procurement is not required to check 
the details again. Mat Code and can clear the data in the system, but Mat Code of goods and reduce the number Mat 
Code. 

The results ABC Company Ltd. (Thailand) from the preparation of operational plans for the year. 
Procurement can be planned in order. You can reduce the steps in the operation. From time operation reduced to 27-
45 days, 15-26 days, reducing redundant work. And can bring the plans to agreement on price with the supplier by 
ABC Company Ltd. (Thailand) with a total cost of 15 ,430 ,160  baht purchase agreement on price. Can reduce the 
cost of purchase 12,983,330 baht, accounting for 18.8%, and data from January to March 2017. 
Keywords:  Procurement, Compare price, On time delivery, Minimum order    
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1. บทนํา 
จากสถานการณ์การแข่งขนัของเศรษฐกิจดา้นธุรกิจในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก โดยเฉพาะ

ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ในขณะเดียวกนัผูป้ระกอบการมุ่งเนน้เร่ืองแสวงหาผล
กาํไรสูงสุด ผูป้ระกอบการต่างๆจึงตอ้งมีการปรับตวัของธุรกิจ เพ่ือสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็วของลูกคา้ โดยมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้แปลกใหม่เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาด และตอ้ง
คาํนึงถึงความรวดเร็วในการเสนอผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสทางการแข่งขนักบัผูป้ระกอบการ
รายอ่ืน ทั้งในดา้นราคา คุณภาพสินคา้และการจดัส่งสินคา้ท่ีถูกตอ้ง,ครบถว้น และตรงตามกาํหนดส่งมอบสินคา้ 

การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistics Management) เป็นกระบวนการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือ จดัหา วตัถุดิบ การผลิต การจาํหน่าย การจดัเก็บสินคา้ การขนส่งหรือการส่งมอบสินคา้และ
บริการใหก้บัลูกคา้ โดยเช่ือมโยงกระบวนการทุกขั้นตอนเขา้ดว้ยกนัเป็นห่วงโซ่หรือเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอก
องคก์ร ตั้งแต่ธุรกิจตน้นํ้ า กลางนํ้ า และปลายนํ้ า เช่น คู่คา้ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ ผูจ้ดัจาํหน่าย หรือ ร้านคา้ปลีก ให้เกิดการ
ประสานงานอยา่งต่อเน่ืองและไปในแนวทางเดียวกนั ดว้ยการนาํสินคา้ท่ีถูกตอ้ง ไปยงัสถานท่ีท่ีถูกตอ้ง ดว้ยจาํนวนท่ี
ถูกตอ้ง ในเวลาท่ีถูกตอ้ง และดว้ยเง่ือนไขท่ีถูกตอ้ง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และสามารถ
แข่งขนัได ้ซ่ึงเป็นกลยทุธ์ท่ีประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกใหค้วามนิยมสูงสุดในปัจจุบนั 

การจัดซ้ือจัดหาจึงมีความสําคญัต่อซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ซ่ึงเป็นจุดเช่ือมโยงท่ีสําคญัในห่วงโซ่
อุปทาน สามารถมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จโดยรวมขององคก์รไดม้าก และในหลายๆ องคก์รไดเ้ลง็เห็นถึงความสําคญั
ของการจดัซ้ือจดัหา และไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานหรือฝ่ายท่ีมีขนาดใหญ่ เพ่ือดาํเนินงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพกบั
ผูข้าย นอกเหนือจากการบริหารจาํนวนผูข้ายแลว้ยงัมีบริษทัอีกจาํนวนมากท่ีพยายามจะเปล่ียนจากความสัมพนัธ์ใน
อดีตแบบแข่งขนักบัผูข้ายมาสู่ความสัมพนัธ์ท่ีเหมือนเป็นหุน้ส่วนหรือเป็นพนัธมิตรกนัมากข้ึนความสัมพนัธ์รูปแบบ
น้ีมุ่งเนน้ผลประโยชน์ร่วมกนัแมว้า่ทั้งสองฝ่ายตอ้งสร้างผลกาํไรเพ่ือจะอยูร่อดแต่กอ็าจมีส่วนต่างๆท่ีการร่วมมือกนัจะ
ทาํใหล้ดตน้ทุนออกจากโซ่อุปทานได ้(พรธิภา องคคุ์ณารักษ,์ 2553: 63) 

งานจดัซ้ือมกัถูกมองว่าเป็นงานแรกของกิจกรรมโลจิสติกส์ (Logistics) โดยให้จดัหาสินคา้ให้ตรงความ
ตอ้งการของหน่วยผลิตหรือหน่วยงานภายใน ฝ่ายจดัซ้ือจดัหาจะตอ้งสามารถคน้หาความตอ้งการเหล่านั้นการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัผูข้ายและวตัถุดิบหรือแมก้ระทัง่การทาํความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้การพฒันาของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทาํให้ลดระยะเวลาปฏิบติังานท่ีเป็นกิจวตัรหรือส่ิงท่ีตอ้งทาํซํ้ า ๆ ส่งผลให้พนกังานมี
เวลามากข้ึน (เทียบเวลาท่ีใชต่้องาน 1 ช้ินหรือ 1 Transaction) และบุคลากรสามารถแสดงบทบาทท่ีสร้างคุณค่าไดม้าก
ข้ึน (Value-added tasks)เช่น สามารถวิเคราะห์เน้ืองานท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ศึกษา
ขอ้มูลเพ่ิมเติมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เพ่ิมทกัษะและประสบการณ์ ฯลฯ 

บทบาทเชิงกลยุทธ์ของการจดัซ้ือจดัหา เช่นการดาํเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัท่ีมาของวตัถุดิบเพ่ือสนับสนุน
จุดมุ่งหมายโดยรวมขององคก์ร การเขา้ถึงแหล่งซ้ือใหม่ วตัถุดิบชนิดใหม่ เทคโนโลยใีหม่ บริการใหม่ท่ีมีคุณภาพและ
เป็นประโยชน์ต่อองคก์ร แหล่งอุปทานใหม่ตลอดจนการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน การพฒันาผูข้ายและการบริหาร
ความสัมพนัธ์ความร่วมมือระหว่างองคก์รมีความสาํคญัต่อรูปแบบการแข่งขนั ซ่ึงฝ่ายจดัซ้ือจดัหาถือเป็นศูนยก์ลาง
ตน้ทุนหลกั (Cost center) ท่ีสาํคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงขององคก์ร โดยเฉพาะองคก์รท่ีมีการผลิต (Manufacturing) สามารถ
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ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภณัฑสุ์ดทา้ย ช่วยส่งเสริมกลยทุธ์ตน้ทุนตํ่า ตลอดจนการตอบสนองและการสร้าง
ความแตกต่างของผลิตภณัฑไ์ด ้(จลุ ศิริ ศรีงามผอ่ง, 2536 : 6-7) 

ดงันั้นการจดัซ้ือจดัหาจึงถือเป็นส่วนท่ีสาํคญัส่วนหน่ึงในการบริหารจดัการตน้ทุนสินคา้ ซ่ึงปัจจุบนั บริษทั 
ABC เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั ไดก่้อตั้งข้ึนเพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการจดัซ้ือจดัหาแก่บริษทัในกลุ่มธุรกิจแห่ง
หน่ึง และเพ่ือรองรับอัตราการเจริญเติบโตขององค์กร จึงจําเป็นต้องมีการจัดซ้ือจัดหาท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้งหมดในกลุ่มธุรกิจนั้น โดยในแต่ละแผนกมีความชาํนาญเฉพาะ
ดา้นในการจดัซ้ือจดัหาสินคา้นั้นๆ เช่น แผนกจดัซ้ือสินคา้วิศวกรรม แผนกจดัซ้ือต่างประเทศ แผนกจดัซ้ือสินคา้ POP 
POS และการบริการ เป็นตน้  
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ตารางท่ี 1 แสดงกระบวนการจดัซ้ือจดัหาสินคา้พรีเม่ียมก่อนปรับปรุง 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
     1. เพ่ือจดักลุ่มซพัพลายเออร์สินคา้พรีเม่ียมใหเ้หมาะสมกบัชนิดสินคา้และปริมาณการสั่งซ้ือ 
     2. เพ่ือลดขั้นตอนการจดัซ้ือจดัหาสินคา้พรีเม่ียม ในการสั่งสินคา้ซํ้ า 
     3. เพ่ือใหท้ราบความตอ้งการประมาณการในการใชสิ้นคา้ล่วงหนา้ 
     4. เพ่ือกาํหนดแนวทางในการจดัซ้ือ และลดความผดิพลาดในการจดัซ้ือสินคา้พรีเม่ียม 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
จากการศึกษาขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้พรีเม่ียม ผูศึ้กษาไดจ้ดัเกบ็ขอ้มูลปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ ความถ่ีในการ

สั่งซ้ือสินคา้ และจาํนวนซพัพลายเออร์ของบริษทักรณีศึกษา และปรับปรุงขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 1.ปริมาณการสั่งซ้ือ 
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จาํนวนในการส่ังซ้ือ และยอดในการสั่งซ้ือ ตั้งแต่  เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2559 2.ทาํการศึกษา
ขั้นตอน กระบวนการจดัซ้ือจดัหาสินคา้พรีเม่ียมในรูปแบบปัจจุบนั 3.เกบ็ขอ้มูลความถ่ีของการสั่งซ้ือสินคา้พรีเม่ียม 4.
ทาํการวิเคราะห์ผลการจุดกลุ่มซพัพลายเออร์ ABC  5.จดัทาํแบบฟอร์มต่างๆ  6.ทาํการใชแ้บบฟอร์มต่างๆท่ีจดัทาํข้ึน 
7.นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบฟอร์มมาวางแผนในการจดัซ้ือ 8.ทาํการวิเคราะห์ถึงขบวนการจดัซ้ือเพ่ือลดขั้นตอนการ
ทาํงาน 9.สรุปผลการวจิยั 
 

4. ผลการวจิัย 
4.1 ผลการวิเคราะห์ในการจดักลุ่มซพัพลายเออร์ ABC Analysis โดยเรียงตามปริมาณการสั่งซ้ือจากมากไป

นอ้ย สามารถแบ่งกลุ่มไดด้งัน้ี ซัพพลายเออร์กลุ่ม A มีจาํนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ78 ของปริมาณการสั่งซ้ือทั้งหมด 
ซัพพลายเออร์กลุ่ม B มีจาํนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ15 ของปริมาณการสั่งซ้ือทั้งหมด และซัพพลายเออร์กลุ่ม C คิด
เป็นร้อยละ6 ของปริมาณการสั่งซ้ือทั้งหมดแสดงดงัตารางท่ี 1 

   

                   ตารางท่ี 1  การแบ่งกลุ่มซพัพลายเออร์ ดว้ยเคร่ืองมือ ABC Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 ผลหลงัจากฝ่ายจดัซ้ือจดัทาํแบบฟอร์มแผนการดาํเนินงานทั้งปี (Plan Year) สาํหรับใหท้างฝ่ายการตลาด
กรอกขอ้มูลปริมาณสินคา้และความตอ้งการใชสิ้นคา้ล่วงหนา้ โดยการจดัทาํ Plan Year ทาํให้ทางฝ่ายจดัซ้ือสามารถ

Suppliers Quantity (PC) Amount (Bath) %
Supplier 1 732,956 18,022,660.00 17%
Supplier 2 268,286 15,985,430.00 15%
Supplier 3 125,734 13,882,068.00 13%
Supplier 4 119,410 11,846,000.00 11%
Supplier 5 99,086 10,783,580.00 10%
Supplier 6 93,881 6,670,732.00 6%
Supplier 7 53,359 6,464,562.22 6%
Supplier 8 39,097 5,112,505.00 5%
Supplier 9 32,253 4,105,750.00 4%
Supplier 10 26,724 2,318,520.00 2%
Supplier 11 25,064 2,228,820.00 2%
Supplier 12 11,550 2,113,250.00 2%
Supplier 13 10,026 1,839,520.00 2%
Supplier 14 9,742 1,588,400.00 1%
Supplier 15 6,740 1,281,400.00 1%
Supplier 16 6,650 1,237,800.00 1%
Supplier 17 2,635 909,450.00 1%
Supplier 18 850 156,610.00 0%
Supplier 19 252 81,250.00 0%

Grand Total 1,664,295 106,628,307.22

B
15%

C
6%

100%

Year 2557 - 2559
Class

A
78%
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นําข้อมูลท่ีได้มาวางแผนในการสั่งซ้ือสินค้า จัดเตรียมซัพพลายเออร์ และวางแผนในการจัดซ้ือวตัถุดิบ จาก
สถานการณ์ต่างๆในปัจจุบนั เช่น ราคาตลาดของเส้นดา้ยมีแนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึน จึงตอ้งมีการวางแผนจาํนวนในการ
สั่งซ้ือสินคา้ คิดเป็นวตัถุดิบก่ีกิโลกรัม เพ่ือสั่งซ้ือวตัถุดิบล่วงหนา้ และช่วยลดตน้ทุนให้กบัองคก์ร เป็นตน้ แสดงดงั
ภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ภาพแสดงแบบฟอร์มแผนการดาํเนินงานทั้งปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 
 

4.3 ผลการการจดัทาํแบบฟอร์ม Price Agreement ทาํใหท้างจดัซ้ือลดขั้นตอนการต่อรองราคาในทุกคร้ังท่ีมี
การสั่งซ้ือสินคา้ และทาํใหส้ามารถลดตน้ทุนสินคา้ต่อหน่วยได ้โดยนาํจาํนวนท่ีทางฝ่ายการตลาดตอ้งการผลิตสินคา้
มาเทียบกบัช่วงราคาท่ีทาํ Price Agreement เพ่ือให้ปรับลดหรือเพ่ิมจาํนวนสินคา้ ให้อยูใ่นราคาท่ีเหมาะสม และใน
อนาคตทางจดัซ้ือจะนาํสินคา้ท่ีมีการจดัทาํ Price Agreement ข้ึนทะเบียนในระบบ SAP เพ่ือทาํเป็น ใบสั่งซ้ืออตัโนมติั 
(Auto Purchase Order) ทาํให้ลดงานของฝ่ายจดัซ้ือในการออกเอกสารใบสั่งซ้ือ เพ่ือไปหาสินคา้ และนวตักรรมใหม่ 
มานาํเสนอฝ่ายการตลาดแสดงดงัภาพท่ี 3 

POP/POSM Process Year Plan Order

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

low season Survey Days
high season Quatation Days
peak season Approval Doc. Days
chinese new year  PR Process Days

Production 15-60 Days Days
Delivery 7-14 Days Days
Use 4 month

14
7
14

15

POP/POS for use Q2-2017

POP/POS for use Q3-2017

POP/POS for use Q1-2018

May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-18
Q1-2017 Q2-2017 Q3-2017 Q1-2018

Mar-17 Apr-17Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17

SeasonChannel
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ภาพท่ี 3 ภาพแสดงตวัอยา่งแบบฟอร์ม Price Agreement 

 
ภาพท่ี 4 ภาพแสดงแบบฟอร์มเอกสารอนุมติัราคา 

 
4.4 ผลการวิเคราะห์จดัทาํโครงสร้างสําหรับการข้ึน Mat Code ให้เป็นมาตรฐาน สามารถลดขั้นตอนการ

ทาํงานของฝ่ายจดัซ้ือ โดยเม่ือทางฝ่ายการตลาดตอ้งการขอข้ึน Mat Code สินคา้จะข้ึนช่ือสินคา้ตามโครงสร้างท่ีถูก
จดัทาํข้ึน โดยท่ีทางจดัซ้ือไม่ตอ้งทาํการตรวจสอบรายละเอียดอีกคร้ัง และสามารถเคลียร์ฐานขอ้มูล Mat Code ใน
ระบบให้เหลือแต่ Mat Code สินคา้ท่ีสาํคญั และลดจาํนวน Mat Code สินคา้ในระบบ SAP จาก 500 Mat Code เหลือ 
300 Mat Code โดยการจดั Mat Code จะสามารถทาํใหท้างบญัชีทราบขอ้มูลค่าใชจ่้ายของสินคา้นั้นๆ โดยการดึง Mat 
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Code ท่ีถูกตอ้งเพ่ือให้ทราบถึงค่าใชจ่้ายท่ีแทจ้ริง โดยตวัอย่างของโครงสร้างสําหรับการข้ึน Mat Code ตามตาราง
ดา้นล่างแสดงดงัภาพท่ี5 – ภาพท่ี 8 

 

Segment Family Class Attribute 1 Attribute 2 Attribute 3 Attribute 4 Attribute 5 Attribute 6 Attribute 7 Attribute 8 Attribute 9

Clothing Clothing Polo Name* Color* Type "Size" Male/Female* Event Year "-" Brand

โครงสร้าง Mat Code "เส้ือโปโล"

ภาพท่ี 5  ภาพแสดงตวัอยา่งโครงสร้าง Mat Code เส้ือโปโล 
 

Segment Family Class Attribute 1 Attribute 2 Attribute 3 Attribute 4 Attribute 5 Attribute 6 Attribute 7 Attribute 8 Attribute 9

Clothing Clothing T-Shirt Name* Color* Type "Size" Male/Female* Event Year "-" Brand

โครงสร้าง Mat Code "เส้ือคอกลม"

ภาพท่ี 6  ภาพแสดงตวัอยา่งโครงสร้าง Mat Code เส้ือคอกลม 
 

Segment Family Class Attribute 1 Attribute 2 Attribute 3 Attribute 6 Attribute 7 Attribute 8 Attribute 9

Clothing Clothing Accessories Cap Name* Color* Type Event Year "-" Brand

โครงสร้าง Mat Code "หมวก"

 
ภาพท่ี 7  ภาพแสดงตวัอยา่งโครงสร้าง Mat Code หมวก 

 

Segment Family Class Attribute 1 Attribute 2 Attribute 3 Attribute 4 Attribute 5 Attribute 7 Attribute 8 Attribute 9 Attribute 10 Attribute 11

Apparel & 
Luggage 

Luggage กระเป๋า Attribute Name* Color* Width Length Height Event Year "-" Brand

โครงสร้าง Mat Code "กระเป๋า"

ภาพท่ี 8  ภาพแสดงตวัอยา่งโครงสร้าง Mat Code กระเป๋า 
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวจิยัเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจดัซ้ือ เพ่ือเพ่ิมอาํนาจการต่อรองกบัซพัพลายเออร์ 
กรณีศึกษา บริษทัABC เนชัน่แนล(ประเทศไทย)จาํกดั เพ่ือลดการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้นของฝ่ายจดัซ้ือจดัการสินคา้พรีเม่ียม 
นั้นจึงไดน้าํเคร่ืองมือมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา ดงัน้ี  

1. แผนผงักา้งปลา (Fish bone) เป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กบัสาเหตุ
ทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อใหเ้กิดปัญหานั้น (Problem Cause) ปัญหาควรกาํหนดใหช้ดัเจนและมีความเป็นไปได ้ซ่ึง
หากกาํหนดประโยคปัญหาน้ีไม่ชดัเจนแลว้ จะทาํใหใ้ชเ้วลามากในการคน้หา สาเหตุ และจะใชเ้วลานาน ในการทาํผงั
กา้งปลาสามารถท่ีจะกาํหนดกลุ่มปัจจยัอะไรก็ได ้โดยปัญหาท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ คือ การทาํงานท่ีซํ้ าซ้อนของฝ่าย
จดัซ้ือ ท่ีไม่เกิดประสิทธิภาพในการทาํงาน  

2. ABC Analysis ใช้ในการจัดกลุ่มซัพพลายเออร์ โดยใช้ขอ้มูลปริมาณในการสั่งซ้ือสินคา้ ตั้งแต่เดือน 
มกราคม 2557 ถึง เดือน ธนัวาคม 2559 เพ่ือนาํมาจดักลุ่มซพัพลายเออร์ในเบ้ืองตน้วา่ซพัพลายเออร์รายไหนบา้ง เป็น
รายท่ีสามารถตอบสนองเราไดม้ากท่ีสุด โดยแบ่งได ้3 กลุ่ม โดยจะนาํซพัพลายเออร์กลุ่มA ท่ีมีเปอร์เซ็นตร์วมมากถึง 
78% นาํมาคดัเลือกในลาํดบัถดัไป โดยเกณฑท่ี์ใชเ้ป็นตามเกณฑข์องบริษทั แบ่งออกเป็น 4 ดา้น เกณฑด์า้นคุณภาพ 
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คิดเป็น 40% ซ่ึงมากกว่าเกณฑ์ของราคาสินคา้ คิดเป็น 30% เกณฑ์ดา้นการส่งมอบ คิดเป็น 20% ส่วนเกณฑ์ดา้น
นวตักรรม คิดเป็น 10% 

3. การจดัทาํแผนการดาํเนินงานทั้งปี (Plan Year) เป็นแบบฟอร์มท่ีให้ทางฝ่ายการตลาดกรอกรายละเอียด
และปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้ จะทาํใหท้ราบความตอ้งการใชส้นคา้ล่วงหนา้ และฝ่ายจดัซ้ือนาํมาวางแผนในการ
สั่งผลิตสินคา้ต่อไป เพ่ือรวบรวมจาํนวน และเพ่ิมอาํนาจในการต่องรอง   

4. การจดัทาํขอ้ตกลงดา้นราคา (Price Agreement) คือการนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทาํแผนการดาํเนินงานทั้งปี 
(Plan Year) ทาํใหท้างฝ่ายจดัซ้ือสามารถนาํปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้ทั้งปี มาเจรจาต่อรองกบัทางซพัพลายเออร์ 
โดยต่อรองราคาเป็นยอดรวมทั้งปี และเจรจาเร่ืองการทยอยส่งมอบสินคา้ เป็นไปตามไตรมาสของทางฝ่ายการตลาด 
ทาํใหท้างจดัซ้ือลดขั้นตอนการต่อรองราคาในทุกคร้ังท่ีมีการสั่งซ้ือสินคา้ และทาํใหส้ามารถลดตน้ทุนสินคา้ต่อหน่วย
ได ้และในอนาคตทางจดัซ้ือจะนาํสินคา้ท่ีมีการจดัทาํ Price Agreement ข้ึนทะเบียนในระบบ SAP เพ่ือทาํเป็น ใบสั่ง
ซ้ืออตัโนมติั (Auto Purchase Order) ทาํให้ลดงานของฝ่ายจดัซ้ือในการออกเอกสารใบสั่งซ้ือ เพ่ือไปหาสินคา้ และ
นวตักรรมใหม่ๆ มานาํเสนอฝ่ายการตลาด 

5. การทาํ Cleansing Data คือการจดัทาํโครงสร้างสําหรับการข้ึน Mat Code ให้เป็นมาตรฐาน สามารถลด
ขั้นตอนการทาํงานของฝ่ายจัดซ้ือ โดยเม่ือทางฝ่ายการตลาดตอ้งการขอข้ึน Mat Code สินคา้จะข้ึนช่ือสินคา้ตาม
โครงสร้างท่ีถูกจดัทาํข้ึน โดยท่ีทางจดัซ้ือไม่ตอ้งทาํการตรวจสอบรายละเอียดอีกคร้ัง และสามารถเคลียร์ฐานขอ้มูล 
Mat Code ในระบบใหเ้หลือแต่ Mat Code สินคา้ท่ีสาํคญั และลดจาํนวน Mat Code สินคา้ในระบบ SAP จาก 500 Mat 
Code เหลือ 300 Mat Code โดยการจดั Mat Code จะสามารถทาํใหท้างบญัชีทราบขอ้มูลค่าใชจ่้ายของสินคา้นั้นๆ โดย
การดึง Mat Code ท่ีถูกตอ้งเพ่ือใหท้ราบถึงค่าใชจ่้ายท่ีแทจ้ริง 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
โดยผูศึ้กษาไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้พรีเม่ียม จากระบบ SAP ซ่ึเป็นขอ้มูลทุติย

ภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ ปัญหาคือ ฝ่ายจดัซ้ือทาํงาน
ซํ้ าซ้อน โดยกระบวนการทาํงานเร่ิมตน้จาก ฝ่ายการตลาดแจ้งความตอ้งการใช้สินคา้ ฝ่ายจัดซ้ือจะทาํหน้าท่ีส่ง
รายละเอียดใหซ้พัพลายเออร์ เม่ือไดใ้บเสนอราคาจากซพัพลายเออร์ ส่งขอ้มูลไปยงัฝ่ายการตลาด เพ่ือใหฝ่้ายการตลาด
ทาํอนุมติัค่าใชจ่้ายสาํหรับผลิตสินคา้ และทาํการเปิดใบขอสั่งซ้ือ ทางฝ่ายจดัซ้ือดาํเนินการออกใบสั่งซ้ือสินคา้ให้กบั
ทางซัพพลายเออร์ ซ่ึงความตอ้งการใชสิ้นคาของฝ่ายการตลาดไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ และไม่มีการรวบรวมจาํนวนใน
การสั่งซ้ือ ทาํใหร้าคาในการซ้ือสินคา้ในแต่ละคร้ังไม่เท่ากนั และทางฝ่ายจดัซ้ือไม่มีอาํนาจในการต่อรองราคากบั ซพั
พลายเออร์ ซ่ึงส่งผลกระทบให้กระบวนการทาํงานของฝ่ายจดัซ้ือเกิดการทาํงานท่ีซํ้ าซ้อน และเกิดความเสียหายต่อ
บรรจุภณัฑ์อ่ืนๆท่ีอยู่ใกลเ้คียง และซ่ึงส่งผลกระทบทางดา้นตน้ทุน ฉะนั้นการปรับปรุงขบวนการจดัซ้ือ จึงเป็นอีก
หน่ึงปัจจยัท่ีจาํเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน ซ่ึงสามารถทาํใหบ้ริษทั ทราบปริมาณและความตอ้งการใช้
สินคา้ล่วงหนา้ และมีผลต่อเน่ืองไปถึงตน้ทุนรวมท่ีลดลงอีกดว้ย  
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนสามารถหาสาเหตุไดโ้ดยการใชท้ฤษฎี แผนผงักา้งปลา แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัญหา 
(Problem) กบัสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น(Problem Cause) ปัญหาควรกาํหนดให้ชดัเจนและ
มีความเป็นไปได ้ซ่ึงหากกาํหนดประโยคปัญหาน้ีไม่ชดัเจนแลว้ จะทาํให้ใชเ้วลามากในการคน้หา สาเหตุ และจะใช้
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เวลานาน ในการทาํผงักา้งปลาสามารถท่ีจะกาํหนดกลุ่มปัจจยัอะไรกไ็ด ้แต่ตอ้งมัน่ใจวา่กลุ่มท่ีเรากาํหนดไวเ้ป็นปัจจยั
นั้นสามารถท่ีจะช่วยใหเ้ราแยกแยะและกาํหนดสาเหตุต่างๆ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผล 

โดยบริษทัฯ ตอ้งปรับปรุงขบวนการจดัซ้ือจดัหาสินคา้พรีเม่ียม เน่ืองจากขบวนการเดิมท่ีใชไ้ม่มีขอ้มูลความ
ตอ้งการใชสิ้นคา้ล่วงหน้าจากฝ่ายการตลาด ไม่ทราบปริมาณการใชสิ้นคา้แต่ละประเภท ส่งผลให้เกิดการทาํงาน
ซํ้ าซ้อน มีซัพพลายเออร์หลายราย ไม่มีอาํนาจในการต่อรอง จึงมีการปรับปรุงขบวนการจดัซ้ือ โดยจดัทาํแผนการ
ดาํเนินงานทั้งปี (Plan Year) เพ่ือให้ทราบปริมาณและความตอ้งการใชสิ้นคา้ล่วงหน้า เพ่ือรวบรวมจาํนวนในการ
สั่งซ้ือ และจดัทาํขอ้ตกลงดา้นราคา (Price Agreement) เพ่ือเป็นการยนืราคา และนาํจาํนวนประมาณการใชสิ้นคา้ทั้งปี 
นาํมาเจรจาต่อรองราคากบัทางซัพพลายเออร์ และเจรจาเร่ืองการทยอยส่งมอบสินคา้ ใหเ้ป็นไปตามไตรมาสของทาง
ฝ่ายการตลาด และทาํการจดัการฐานขอ้มูลสินคา้ โดยจดัทาํ Cleansing Data เพ่ือช่วยลดจาํนวนฐานขอ้มูล และอพัเดต
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง สําหรับการใช ้Mat Code ของสินคา้ เพ่ือลดการทาํงานของจดัซ้ือในการตรวจสอบรายละเอียดของ
สินคา้ และทางบญัชียงัสามารถนาํ Mat Code เกบ็ขอ้มูลค่าใชจ่้ายในส่วนสินคา้พรีเม่ียมไดอี้กดว้ย  

ส่วนการปรับปรุงขบวนการจดัซ้ือจดัหาสินคา้พรีเม่ียม ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทาํงาน และลดขั้นตอนการทาํงาน ไม่ให้เกิดการทาํงานซํ้ าซ้อน และช่วยลดการจา้งพนกังานในการออกเอกสาร
ใบสั่งซ้ือ เน่ืองจากการทราบปริมาณและความตอ้งการใชสิ้นคา้ล่วงหนา้ สามารถทาํมาจดัทาํ Price Agreement และ
นาํไปเขา้ขบวนการจดัทาํใบสั่งซ้ือสินคา้อตัโนมติั (Auto Purchase Order) นอกจากน้ียงัช่วยลดตน้ทุนในการสั่งซ้ือ
สินคา้ต่อหน่วย เน่ืองจากมีการรวบรวมจาํนวนในการส่ังซ้ือ และเจรจาต่อรองกบัทางซพัพลายเออร์  

จากลกัษณะการทาํงานเดิมของขบวนการจดัซ้ือจดัหาสินคา้พรีเม่ียมของบริษทั ABC เนชัน่แนล (ประเทศ
ไทย) จาํกดั ทางฝ่ายจดัซ้ือไม่ทราบความตอ้งการในการใชสิ้นคา้ล่วงหนา้จากฝ่ายการตลาด ซ่ึงส่งผลให้สั่งซ้ือสินคา้
กรณีเร่งด่วน ซ่ึงทาํใหเ้กิดปัญหาความล่าชา้ และการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้น เม่ือทางผูค้น้ควา้ไดศึ้กษาและหาแนวทางในการ
ลดขั้นตอนการทาํงาน สามารถลดระยะเวลาในการทาํงานไดภ้าพท่ี 9 
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Marketing Admin Buyer Manager

Manager 
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Support Suppliers Warehouse Accounting

ดาํเนินการ
ออก PR ใน
ระบบSAP

Release PR 
ในระบบ SAP

เปิด PO ใบสัง่ซื้อ ลงนามใน PO ลงนามใน PO
ปลด Inbound
ในระบบSAP

ไดร้บั PO ส่ง
งานบรู๊ฟ

ผลติสนิคา้
ตามรปูแบบ

รบัสนิคา้ 
ทาํรบัใน
ระบบSAP

ตัง้เบกิ สัง่จ่ายเชค็

ภาพท่ี 9  ภาพแสดงกระบวนการจดัซ้ือจดัหาสินคา้พรีเม่ียม หลงัจากปรับการทาํงาน 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีไดท้าํการศึกษาบริษทั ABC Logistics พบวา่บริษทัมีปัญหาในเร่ืองของทาํเลท่ีตั้ง, 

พ้ืนท่ีในการดาํเนินงานและค่าใชจ่้ายท่ีสูญเปล่าจากค่าโอทีประมาณ 262,500 บาทต่อปีและสินคา้เสียหายจากการ
ดาํเนินงาน ดงันั้นการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการขนส่งสินคา้, พ้ืนท่ีจดัเกบ็สินคา้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและลดความเสียหายของสินคา้ท่ีเกิดจากการดาํเนินงานเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้
อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัมองหาความเป็นไปไดท่ี้จะขยายหรือโยกยา้ยสถานท่ีตั้งไปยงัจุดท่ีเหมาะสม โดยได้
ทาํการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยใชท้ฤษฎี Systematic Lay-Out Planning มาช่วยในการ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีคลงัสินคา้, ปรับปรุงช่วงเวลาเดินรถใหม่ เพ่ือทาํให้ปริมาณการทาํงานล่วงเวลาลดลง และใชท้ฤษฎี 
Analysis Hierarchy Process มาช่วยตดัสินใจในส่วนของทาํเลท่ีตั้ง และกลยทุธ์ Customer Relationship Management 
เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจและยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนของบริษทั ผลลพัทจ์ากการศึกษาพบวา่สามารถลดค่าโอทีท่ีมีผล
ต่อดา้นตน้ทุนไดป้ระมาณ 72,000 บาทต่อปี และหลงัจากไดป้รับปรุงผงัของคลงัพกัสินคา้ปรากฎว่า ไดพ้ื้นท่ีในการ
จดัเกบ็เพ่ิมข้ึน 90 ตร.ม และสถานท่ีการทาํงานเป็นสัดส่วนมากข้ึน สามารถใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีไดสู้งสุดและผลการ
วเิคราะห์ในส่วนของทาํเลท่ีตั้งนั้นพบวา่ ท่ีตั้งปัจจุบนัมีค่าคะแนนสูงสุดจึงไม่จาํเป็นตอ้งยา้ยไปสู่ทาํเลท่ีตั้งใหม่ 
คาํสําคญั:  ทาํเลท่ีตั้ง, ผงัคลงัสินคา้, การวางสินคา้ดว้ยระบบ SLP, กระบวนการลาํดบัขั้นเชิงวิเคราะห์, การบริหาร

ความสัมพนัธ์ลูกคา้ 
 

ABSTRACT 
This independent study was conducted by ABC Logistics. The company found that they had problems with 

its location, operating area and loss from the overtime charges about 262,500 baht per year.  work Therefore, this 
study aims to maximize efficiency in cargo handling, maximize storage space, and minimize damage to cargo from 
operations to meet customer needs. Also, look for the possibility to expand or relocate the location to the right place. 
By analyzing the causes and solutions to problems using the Systematic Lay-Out Planning theory to help improve 
warehouse space, adjust the new truck schedule.  To reduce the amount of overtime and use the Analysis Hierarchy 
Process to help make decisions on location and customer relationship management strategies to increase customer 
satisfaction and increase sales revenue.  The results of the study show that the cost of overtime can be reduced by 
about 72,000 Baht per year.  The storage space has increased by 90 square meters and the workplace is more 
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proportionate.  It can take advantage of the maximum area and the analysis of the location is found.  The current 
location has the highest score so there is no need to move to a new location. 
Keywords:  Location, Lay-Out Planning, Systematic Lay-Out Planning, Analysis Hierarchy Process, Customer 

Relation Management.  
 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนับริษทั ABC Logistics ดาํเนินกิจการโดยให้บริการรับ-ขนส่งสินคา้ทางรถรวมไปถึงการทาํ Packing 
เพ่ือการขนส่ง โดยกระบวนการศึกษาของบริษทั ABC Logistics จะมุ่งเนน้ในเร่ืองของการบริหารจดัการทรัพยากร
ต่างๆของบริษทัให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมไปถึงลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีสูญเปล่าจากการดาํเนินงาน อีกทั้งยงั
มองหาทาํเลท่ีตั้งใหม่เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการขยายธุรกิจ ทางบริษทัจาํเป็นตอ้งปรับปรุงกระบวนการทาํงาน. 
รูปแบบแผนผงัคลงัพกัสินคา้รวมไปถึงวิเคราะห์หาทาํเลท่ีตั้งใหม่เพ่ือนาํมาเปรียบเทียบก่อนการตดัสินใจเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีจะกล่าวถึงการปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อดา้นตน้ทุน. 
ระยะเวลาในการดาํเนินงานและผลลพัท์ท่ีช่วยในการตดัสินใจในการเลือกทาํเลท่ีตั้ง โดยมีหัวขอ้ท่ีจะทาํการศึกษา
ดงัต่อไปน้ี 

 ปัญหาค่าใชจ่้ายในการทาํงานล่วงเวลาท่ีสูญเปล่า 

ตารางที่ 1 แสดงค่าใชจ่้ายในการทาํงานล่วงเวลาท่ีสูญเปล่าโดยเฉล่ียต่อเดือน 
พนกังาน ค่าจา้ง /เดือน,วนั ค่าทาํงานล่วงเวลา/ชัว่โมง จาํนวนชัว่โมง/เดือน จาํนวนเงิน/เดือน 

A รายเดือน 45.83 19 870.77 
B รายเดือน 39.58 22.5 890.55 
C รายเดือน 47.92 18.5 886.52 
D รายเดือน 104.17 19 1979.23 
E รายเดือน 43.75 22 962.5 
F รายเดือน 39.58 23 910.34 
G รายเดือน 39.58 21 831.18 
H รายเดือน 37.5 26.5 993.75 
I รายเดือน 43.75 20.5 896.875 
J รายเดือน 41.67 42 1750.14 
K รายเดือน 43.75 58 2537.5 
L รายเดือน 39.58 23 910.34 
M รายเดือน 37.5 23 862.5 
N รายเดือน 37.5 38 1425 
O รายวนั 30 21.5 645 
P รายวนั 30 43.5 1305 
Q รายวนั 30 11.5 345 
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พนกังาน ค่าจา้ง /เดือน,วนั ค่าทาํงานล่วงเวลา/ชัว่โมง จาํนวนชัว่โมง/เดือน จาํนวนเงิน/เดือน 
R รายวนั 30 55 1650 
S รายวนั 30 18 540 
T รายวนั 30 23 690 
รวม  821.66 548.5 21,882.20 

 

 จากตารางท่ี 1 ปัญหาค่าใชจ่้ายการทาํงานล่วงเวลาท่ีสูญเปล่านั้นเกิดจากไม่มีการกาํหนดรอบการเดินรถ
ประกอบกบัทาํเลท่ีตั้งปัจจุบนัอยูใ่นเขตใจกลางกรุงเทพฯ ทาํใหมี้ขอ้กฎหมายของเวลาเดินรถในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส่งผลต่อการเดินรถจนทาํใหเ้กิดค่าใชจ่้ายการทาํงานล่วงเวลาท่ีสูญเปล่าของพนกังาน 

 

 
 

รูปที่ 1 ภาพแสดงท่ีตั้งปัจจุบนัของบริษทั ABC Logistics สาํนกังานใหญ่ 
 

 ความเสียหายของสินคา้ สาเหตุเกิดจากพนกังานประมาททาํใหสิ้นคา้เกิดความเสียหาย ประกอบกบัขาด
ความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการทาํงานท่ีถูกตอ้ง 

 พ้ืนท่ีจดัเกบ็สินคา้และพ้ืนท่ีทาํงานอ่ืนๆทบัซอ้นกนั ซ่ึงทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในกระบวนการทาํงาน ส่งผลให้
ประสิทธิภาพท่ีมีต่อพ้ืนท่ีลดลง สาเหตุเกิดจากไม่มีการจดัโซนท่ีแน่ชดั 

 
รูปที่ 2 ภาพแสดงแผนผงัโกดงัพกัสินคา้ก่อนการปรับปรุง 
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 วเิคราะห์หาทาํเลท่ีตั้งใหม่โดยใชท้ฤษฎีปัจจยัในการเลือกทาํเลท่ีตั้งและ Center Of Gravity  
 วเิคราะห์เปรียบเทียบความคุม้ค่าระหวา่งท่ีตั้งปัจจุบนักบัท่ีตั้งใหม่ 
 เพ่ิมความพึงพอใจและยอดขายโดยใชเ้คร่ืองมือ CRM : Customer Relation Management 

 

2. วัตถุประสงค์การวจิัย 

 ลดปัญหาค่าจ่ายการทาํงานล่วงเวลาท่ีสูญเปล่า 
 ลดความเสียหายของสินคา้ สาเหตุเกิดจากพนกังานประมาททาํใหสิ้นคา้เกิดความเสียหาย ประกอบกบัขาด

ความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการทาํงานท่ีถูกตอ้ง 
 แกไ้ขพ้ืนท่ีจดัเกบ็สินคา้และพ้ืนท่ีทาํงานอ่ืนๆท่ีทบัซอ้นกนั ซ่ึงทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในกระบวนการทาํงาน 

ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพท่ีมีต่อพ้ืนท่ีลดลง สาเหตุเกิดจากไม่มีการจดัโซนท่ีแน่ชดั 
 วเิคราะห์หาทาํเลท่ีตั้งใหม่โดยใชท้ฤษฎีปัจจยัในการเลือกทาํเลท่ีตั้งและ Center Of Gravity  
 วเิคราะห์เปรียบเทียบความคุม้ค่าระหวา่งท่ีตั้งปัจจุบนักบัท่ีตั้งใหม่ 
 เพ่ิมความพึงพอใจและยอดขายโดยใชเ้คร่ืองมือ CRM : Customer Relation Management 

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของบริษทักรณีศึกษาจะมีการเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัและลง

พ้ืนท่ีในส่วนของโกดงัพกัสินคา้เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบผงัคลงัพกัสินคา้ให้สามารถใชพ้ื้นท่ีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 1.รวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา 2.วิเคราะห์ทางเลือกทาํเลท่ีตั้งใหม่จาก Center of Gravity 3.
วเิคราะห์ปัจจยัในการเลือกทาํเลท่ีตั้ง 4.เปรียบเทียบท่ีตั้งระหวา่ง Center Of Gravity และ ทฤษฎีปัจจยัในการเลือกทาํเล
ท่ีตั้งโดยกระบวนการลาํดบัขั้นเชิงวิเคราะห์ AHP 5. ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาต่าง เช่น ค่าโอที, ความเสียหายของสินคา้
ท่ีเกิดจากการดาํเนินงาน 6.เปรียบเทียบระหว่างท่ีตั้งปัจจุบนักบัท่ีตั้งใหม่โดยเคร่ืองมือ AHP 6.เพ่ิมความพึงพอใจ
ใหก้บัลูกคา้โดย CRM 7.รวบรวมและวเิคราะห์ผลการศึกษา และ 8.สรุปผลการศึกษา 

 
4. ผลการวจิัย 

4.1 ปัญหาค่าโอทีท่ีสูญเปล่า ผลจากการศึกษาและปรับปรุงรูปแบบการเดินรถใหม่ ผบวา่สามารถลดปัญหา
ค่าโอทีท่ีสูญเปล่าซ่ึงสาเหตุเกิดจาก ไม่มีการจดัรอบรถ Consolidate ระหวา่ง ABC CNX กบั ABC BKK ทาํใหร้ถบาง
รอบเกิดปัญหาติดเวลาตามกฏหมาย ไม่สามารถนาํสินคา้เขา้สู่งโกดงัพกัสินคา้จึงทาํให้พนักงานขนถ่ายสินคา้ตอ้ง
ทาํงานล่วงเวลา โดยผูว้จิยัไดท้าํการกาํหนดรอบการเดินรถใหม่เพ่ือแกปั้ญหาดงัน้ี 

 
ตารางที่ 2 แสดงเวลารอบการจดัรถ Consolidate 
ตน้ทาง เวลาปิดรับสินคา้ ช่วงเวลาออกรถ จุดพกั (1-2 ช.ม.) ปลายทาง ช่วงเวลารถมาถึง 

ABC CNX 17:00 น. 8:00 – 13:00 น. กาํแพงเพชร ABC BKK 22:00 – 3:00 น. 
ABC BKK 17:00 น. 9:00 – 4:00 น. ตาก ABC CNX 23:00 – 6:00 น. 
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โดยหลงัจากดาํเนินการสามารถลดค่าโอทีไดเ้ฉล่ียเดือนละ 6,000 บาท ส่งผลให้สามารถลดตน้ทุนให้กบับริษทัได้
ประมาณ 72,000 บาทต่อปี 

4.2 ความเสียหายของสินคา้ท่ีเกิดจากการดาํเนินงาน ซ่ึงเกิดจากความประมาทหรือขาดความรู้ความเขา้ใจใน
การปฎิบติังานอยา่งเป็นระบบและถูกวธีิ โดยผูว้จิยัไดก้าํหนดวธีิการแกปั้ญหาดงัน้ี 

4.2.1 ศึกษาวิธีการบรรจุและขนถ่ายสินคา้แต่ละประเภทเช่น สินคา้วางบนพาเลท, สินคา้ประเภท
ถงั, ลงั, กล่องกระดาษ, เฟอรฺนิเจอร์หรือมอเตอร์ไซค ์เป็นตน้ 

4.2.2 กาํหนด Work Instruction โดยหลงัจากศึกษาวิธีการบรรจุและขนถ่ายสินคา้แต่ละประเภทก็
จัดการทาํสรุปออกมาเป็นเอกสาร Work Instruction โดยนําไปติดไวใ้นพ้ืนท่ีการดาํเนินงานเพ่ือให้พนักงานได้
ทาํการศึกษาและทบทวนก่อนเริมปฎิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

 
รูปที่ 3 ตวัอยา่ง Work Instruction ในการบรรจุสินคา้เขา้รถขนส่งสินคา้ 
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4.3 พ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้และพ้ืนท่ีทาํงานอืนๆทบัซ้อนกนั ซ่ึงส่งผลให้เกิดความล่าชา้ในกระบวนการทาํงาน
และประสิทธิภาพในการใชพ้ื้นท่ีลดลง โดยแนวทางท่ีใชแ้กปั้ญหาคือการปรับปรุงผงัคลงัสินคา้ใหม่โดยใชท้ฤษฎี 
Systematic Lay-Out Planning โดยมีหลกัการดงัต่อไปน้ี 

 วเิคราะห์รูปแบบในการกาํหนดพ้ืนท่ีการจดัเกบ็สินคา้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 กาํหนดพ้ืนท่ีในการทาํ Packing 
 หาแนวทางในการลดปริมาณสินคา้จดัเกบ็ระยะยาว เช่น กาํหนดอตัราค่ารับฝากใหสู้งข้ึน หรือ กาํหนด

ระยะเวลาส้ินสุดการรับฝากใหส้ั้นลง 
 ลดอุปกรณ์หรือส่ิงของท่ีไม่จาํเป็นท่ีส่งผลต่อพ้ืนท่ี 

โดยหลงัจากท่ีวเิคราะห์ตามทฤษฎีแลว้นั้นจะไดแ้ผนผงัคลงัพกัสินคา้ตามรูปแบบน้ี 

 
รูปที่ 4 รูปแบบคลงัพกัสินคา้หลงัจากปรับปรุงแผนผงัตามทฤษฎี 

จากรูปภาพท่ี 4 จะเห็นไดว้า่รูปแบบของโกดงัมีความเป็นสัดส่วนมากข้ึน ผูว้ิจยัทาํการทุบพ้ืนท่ีติดกบัพ้ืนท่ี
จอดรถให้ร่นเขา้มา 50 เซนติเมตร เพ่ือเพ่ิมความลึกของพ้ืนท่ีจอดรถ ส่งผลให้หนา้รถไม่ลํ้าเกินไปยงัถนนสาธารณะ 
อีกทั้งลดจาํนวนหอ้งพกัคนงานใหเ้หลือแค่ 1 ท่ี รวมกบัตดัพ้ืนท่ีจดัเกบ็สินคา้ระยะยาว เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการเกบ็สินคา้
โดยใช ้Rack วางสินคา้ ส่วนสินคา้ประเภทท่ีไม่สามารถเกบ็ใน Rack ไดน้ั้น กจ็ะมีพ้ืนท่ีตรงกลางของโกดงัไวจ้ดัเก็บ 
สะดวกต่อการเคล่ือนยา้ยและไม่กีดขวางช่องทางเดินเหมือนในอดีต พ้ืนท่ีจอดมอเตอร์ไซตเ์พ่ือรอขนส่งนั้นกอ็ยูใ่นมุม
ท่ีปลอดภยั หลีกเล่ียงความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระหวา่งการปฎิบติังานอ่ืนๆ เพ่ิมพ้ืนท่ีตดัไมท้าํพาเลทและแพค็ก้ิง 
ใหเ้ป็นสัดส่วนเพ่ือความปลอดภยัและไม่กีดขวางทางเดิน  

สรุปผลลพัท์ท่ีไดห้ลงัจากปรับปรุงคลงัสินคา้ตามทฤษฎีคือ ไดพ้ื้นท่ีจดัเก็บเพ่ิข้ึน 90 ตร.ม.เส้นทางการ
ลาํเลียงสินค้าสะดวกมากข้ึนทาํให้สามารถลดเวลาการดาํเนินงานในการขนถ่ายสินค้า ได้พิ้นท่ีท่ีไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์คืน 67.5 ตร.ม. และท่ีจอดรถ 6 ลอ้ ไม่ลํ้าเขา้ไปในถนนส่วนกลางของชุมชน 
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4.4  วเิคราะห์หาทาํเลท่ีตั้งใหม่โดยใชท้ฤษฎีปัจจยัในการเลือกทาํเลท่ีตั้งและ Center Of  Gravity 
 ผลการวิเคราะห์จากทฤษฎีปัจจยัในการเลือกทาํเลท่ีตั้งของ Edgar M.Hoover คือ ทาํเลท่ีตั้งอยูร่ะหว่าง

โดยพิจารณาจากจาํนวนลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมในแถบ ปทุมธานี, อยธุยา, สระบุรี รวมไปถึงความ
สะดวกและระยะทางในการขนส่งไปยงัท่าเรือกรุงเทพ, ICD ลาดกระบงัและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ซ่ึงไดผ้ลลพัทอ์ยูท่ี่ ต.บางพนู อ.เมือง จ.ปทุมธานี ค่าละติจูดท่ี 14.006670 และ ลองติจูดท่ี 100.572459 

 
รูปที่ 5 ทาํเลท่ีตั้งตามทฤษฎีทาํเลท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งของ Edgar M.Hoover 

 ผลการวเิคราะห์หาทาํเลท่ีตั้งจากทฤษฎี Center of Gravity โดยพิจารณาจากค่านํ้าหนกัดงัต่อไปน้ี 

พ้ืนท่ี N (X) E (Y) จาํนวนผูป้ระกอบการ   

นิคมบางประอิน 14.202083 100.586921 90 1278.187 9052.823 
นิคมไฮเทค 14.246188 100.610098 148 2108.436 14890.29 
นิคมโรจนะ 14.329885 100.646513 223 3195.564 22444.17 
นิคมนวนคร 14.121268 100.604044 192 2711.283 19315.98 
นิคมบางกะดี 13.981685 100.558701 91 1272.333 9150.842 
สุวรรณภูมิ 13.68702 100.751495 1 13.68702 100.7515 

ท่าเรือคลองเตย 13.7037346 100.5754479 1 13.70373 100.5754 
ICD ลาดกระบงั 13.73745 100.76484 1 13.73745 100.7648 

      
 14.19937436 100.6107093 747 10606.93 75156.2 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าพิกดัและจาํนวนนํ้าหนกัท่ีใชใ้นการคาํนวน 
 

โดยผลลพัทท่ี์ไดคื้อ ค่าพิกดับนแกน X เท่ากบั 14.19937436 ค่าพิกดับนแกน Y เท่ากบั 100.6107093 ซ่ึงตาม
ค่าพิกดัจะไดผ้ลลพัทอ์ยูท่ี่ นิคมอุตสาหกรรมบางประอิน ตาํบลคลองจิก อาํเภอบางประอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
เม่ือไดท้าํเลท่ีตั้ งจากทั้ ง 2 ทฤษฎีแลว้นั้น ผูว้ิจัยไดท้าํการเปรียบเทียบทาํเลท่ีตั้ งทั้ ง 3 แห่งโดยใช้ทฤษฎี Analysis 
Hierarchy  Process โดยทาํการสอบถามค่าคะแนนความสาํคญัจากผูบ้ริหารและบุคคลในวงการขนส่งสินคา้ 
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 ค่าเช่า จาํนวนลูกคา้ ความสะดวก คู่แข่ง ชุมชน 
ค่าเช่า 1 3 5 3 7 

จาํนวนลูกคา้ 1/3 1 1/3 3 5 
ความสะดวก 1/5 3 1 7 5 

คู่แข่ง 1/3 1/3 1/7 1 3 
ชุมชน 1/7 1/5 1/3 1/3 1 

ตารางที่ 3 ค่านํ้าหนกัในแต่ละปัจจยัจากการสอบถามผูบ้ริหารและบุคคลในวงการขนส่งสินคา้ 

 

เม่ือนาํทาํเลท่ีตั้ งทั้ ง 3 แห่งมาเปรียบเทียบจากทฤษฎีแลว้นั้นปรากฎว่าทาํเลท่ีตั้ งปัจจุบนัมีคะแนนสูงสุด 

ดงันั้นไม่จาํเป็นตอ้งยา้ยไปยงัทาํเลท่ีตั้งใหม่ 

 

 

 

 
ตารางที่ 4 สรุปคะแนนของแต่ละทาํเลท่ีตั้ง 

 

4.5 เพ่ิมความพึงพอใจและยอดขายโดยใชเ้คร่ืองมือ CRM : Customer Relation Management 
โดยมีการดาํเนินการดงัน้ี 

 จดัเกบ็ขอ้มูลพ้ืนฐานลูกคา้ดว้ยโปรแกรม Aqua CRM 
 ระบบ Call Center เพ่ือรับฟังคาํติชมจากลูกคา้และบุคคลภายนอก 
 ตรวบสอบสถานะรถขนส่งสินคา้ผา่นทาง GPS Tracking 

โดยเป้าหมายในการช้ีวดัระบบ CRM คือ 
 ยอดขายของบริษทัเติบโตมากข้ึนจากเดิม ร้อยละ 15 ภายในระยะเวลา 2 ปี 
 มีจาํนวนลูกคา้มากข้ึนกวา่เดิมร้อยละ 10 ภายใยระยะเวลา 2 ปี 
 คะแนนความเฉล่ียความพึงพอใจของลูกคา้ตอ้ไม่ตํ่ากวา่ 90 จาก 100 คะแนน 
 รถขนส่งสินคา้ดาํเนินงานดต้ามแผนการจดัรถไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 85 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการการศึกษาและดาํเนินการแกไ้ขปัญหา ผลปรากฎวา่ ปัญหาดา้นค่าโอทีสามารถลดลงไปไดเ้ฉล่ียเดือน

ละ 6,000 บาทต่อเดือนหรือประมาณ 72,000 บาทต่อปี ปัญหาดา้นความเสียหายของสินคา้ปรากฏวา่ระยะเวลาในการ
เกบ็ขอ้มูลหลงัจากปรับปรุงนั้นไม่เพียงพอต่อการเกบ็ขอ้มูลแต่พนกังานมีพฒันาการในการปฎิบติังานมากข้ึนและผล
การวิเคราะห์เลือกทาํเลท่ีตั้งนั้นผลปรากฏวา่ทาํเลท่ีตั้งปัจจุบนัมีคะแนนสูงสุด ดงันั้นไม่จาํเป็นตอ้งยา้ยไปยงัทาํเลท่ีตั้ง
ใหม่ ในส่วนของผลลพัท์ท่ีไดห้ลงัจากปรับปรุงพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ตามทฤษฎี SLP นั้น ผลลพัท์ท่ีไดคื้อไดพ้ื้นท่ีจดัเก็บ

สรุป คะแนนรวม 

ท่ีตั้งปัจจุบนั 55.89% 

ท่ีตั้งเป้าหมาย 10.30% 

Center of Gravity 8.98% 
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พิ้นท่ีท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์คืน 67.5 ตร.ม. และท่ีจอดรถ 6 ลอ้ ไม่ลํ้ าเขา้ไปในถนนส่วนกลางของชุมชน ส่วน
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---------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

เน่ืองจากสภาวะการเติบโตของอุตสาหกรรมอะไหล่รถแทรกเตอร์ และการแข่งขนัท่ีทวีความรุนแรงสูงข้ึน สถาน
ประกอบการในกรณีศึกษาจึงไดมี้แนวคิดยา้ยท่ีตั้งของสถานประกอบการไปยงัสถานท่ีแห่งใหม่ และเพ่ือให้การดาํเนินการ
ในคลงัสินคา้แห่งใหม่น้ีเป็นไปดว้ยความมีประสิทธิภาพ งานวิจยัฉบบัน้ีจึงมีวตัถุประสงค ์2 ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1) การ
จดัการสินคา้คงคลงั และ 2) การจดัผงัคลงัสินคา้ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ในอนาคตไดโ้ดย
ก่อให้เกิดตน้ทุนตํ่าท่ีสุด โดยการกาํหนดปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมสาํหรับแต่ละรายการสินคา้ และนาํผลดงักล่าวไปจดั
วางแผนผงัการจดัเกบ็คลงัสินคา้ท่ีเหมาะสม ผลจากการศึกษาพบวา่ การกาํหนดปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ดว้ยทฤษฎี POQ นั้น
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการสินค้าคงคลัง เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการสั่งซ้ือแบบเดิมท่ีไม่มีแบบแผนได้เท่ากับ 
21,156,300.00 บาท หรือคิดเป็น 93.77% นอกจากนั้นแลว้ผูว้ิจยัยงัไดอ้อกแบบผงัการจดัเรียงสินคา้ในคลงัสินคา้แห่งใหม่ 3 
ผงั โดยแต่ละผงัก่อให้เกิดการเคล่ือนท่ีเฉล่ีย 5,439 เมตร ดงันั้นจากการศึกษาจึงเลือกแผนผงัแบบท่ี 3 ท่ีมีระยะทางในการ
เขา้ถึงสินคา้มีระยะทางสั้นท่ีสุด เท่ากบั 5,183 เมตร 
คาํสําคญั: การควบคุมปริมาณสินคา้คงคลงั, การออกแบบแผนผงัการจดัเกบ็สินคา้ 

 
Abstract 

Due to the growth of tractor spare parts industry and the intensified competition, the idea of relocating a 
manufacturer to a new location to make the operation in this new warehouse become more efficient as much as possible 
was introduced. This research had two main purposes as follows: 1) To manage inventory and 2) to design a warehouse 
layout to respond to customers' needs in the future and bring the cost to the lowest by placing the appropriate order quantity 
in each item and design the appropriate warehouse storage layout accordingly. The results of the study found that 
determining the order quantity using POQ theory can reduce inventory management costs compared to a traditional method 
of placing unstructured orders which costed 21,156,300.00 baht or 93.77%.  In addition, the researcher also designed three 
new inventory layouts, each of which gave an average displacement of 5,439 meters. Therefore, from this present study, the 
third layout was chosen with the shortest distance of 5,183 meters. 
Keyword: Inventory Control, Design of storage chart 
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1. บทนํา 
หา้งหุน้ส่วน AAA เป็นบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัอะไหล่รถแทรกเตอร์ ซ่ึงปัจจุบนัอุตสาหกรรมน้ีมีการขยายตวั

และแข่งขนัเพ่ิมมากข้ึน ห้างหุ้นส่วน AAA จึงไดเ้ตรียมการขยายสถานประกอบการเพ่ือรองรับการเติบโตดงักล่าว โดยมี
แนวคิดท่ีจะยา้ยท่ีตั้งของสถานประกอบการไปยงัสถานท่ีแห่งใหม่ แต่ทั้งน้ีห้างหุ้นส่วน AAA ตอ้งการท่ีจะปรับปรุงระบบ
การจดัการสินคา้คงคลงัใหเ้ป็นมาตรฐานก่อนท่ีจะยา้ยไปยงัสถานท่ีประกอบการแห่งใหม่ เพ่ือป้องกนัการเกิดซํ้ าของปัญหา
เดิมดา้นการหาสินคา้ไม่เจอหรือสินคา้ท่ีเป็นท่ีนิยมไม่เพียงพอขายดงัท่ีเป็นอยูใ่นสถานท่ีแห่งเดิม อีกทั้งหา้งหุน้ส่วน AAA ยงั
มีความประสงคจ์ะดาํเนินการจดัผงัคลงัสินคา้แห่งใหม่ใหเ้ป็นระบบอีกดว้ย  

 
2.วตัถุประสงค์การวจิัย 
    - เพ่ือการจดัการสินคา้คงคลงั  
    - เพ่ือการจดัผงัคลงัสินคา้ เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ในอนาคตได ้โดยก่อใหเ้กิดตน้ทุนตํ่าท่ีสุด 
 
3. ทบทวนวรรณกรรม 

เน่ืองจากเป็นการทาํงานวิจยัเร่ืองการควบคุมปริมาณสินคา้คงคลงัและการวางแผนผงัการจดัเกบ็สินคา้ ดงันั้นจึงได้
มีการนําทฤษฎีการแบ่งกลุ่มสินค้า ทฤษฎีการพยากรณ์ แนวคิดการกาํหนดปริมาณของสินค้าคงคลังท่ีเหมาะสม มา
ประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาในงานวจิยัฉบบัน้ี 
    3.1) ทฤษฎีการแบ่งกลุ่มสินคา้ (ABC Classification) James และ Jerry (1998) กล่าวว่า การจดัเก็บสินคา้แบบแบ่งกลุ่ม
สินคา้นั้น จะแบ่งกลุ่มตามอตัราการเคล่ือนไหวหรือเคล่ือนยา้ยของสินคา้ ซ่ึงจากการจดัเก็บสินคา้แบบแบ่งกลุ่ม จะพบวา่มี
สินคา้เพียง 20% เท่านั้นท่ีมีการเคล่ือนไหวหรือเคล่ือนยา้ยมากถึง 80% จากสินคา้ทั้งหมด และการแบ่งกลุ่มสินคา้ตาม
แนวคิด ABC Classification สามารถแบ่งได ้ดงัน้ี 

- กลุ่ม A = 10% ของสินคา้คงคลงัท่ีมีอตัราการเคล่ือนไหวหรือเคล่ือนยา้ย 65%ข้ึนไป 
- กลุ่ม B = 20% ของสินคา้คงคลงัท่ีมีอตัราการเคล่ือนไหวหรือเคล่ือนยา้ย 25% - 64% 
- กลุ่ม C = 70% ของสินคา้คงคลงัท่ีมีอตัราการเคล่ือนไหวหรือเคล่ือนยา้ย 0 – 24%  

ในแต่ละกลุ่มสินคา้จะมีระบบการควบคุมและติดตามท่ีแตกต่างกนั โดยสินคา้กลุ่ม A ท่ีเป็นสินคา้ท่ีมีอตัราการ
เคล่ือนไหวหรือเคล่ือนยา้ยสูง จาํเป็นจะตอ้งใชร้ะบบท่ีมีความถูกตอ้งแม่นยาํในการควบคุมและติดตาม รวมถึงควรกาํหนด
ตาํแหน่งในการจดัเกบ็ใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งท่ีสะดวกต่อการหยบิและการจดัเกบ็มากท่ีสุด ในขณะท่ีสินคา้กลุ่ม C ท่ีเป็นสินคา้ท่ี
มีอตัราการหมุนเคล่ือนไหวหรือเคล่ือนยา้ยตํ่า แต่ตอ้งการพ้ืนท่ีในการจดัเกบ็สูง ควรจดัเกบ็ในตาํแหน่งท่ีอยูไ่กลออกไป 
    3.2) ทฤษฎีพยากรณ์ วชิยั สุรเชิดเกียรติ (2547) อธิบายวา่ การพยากรณ์วา่สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
        3.2.1 การพยากรณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative Forecasting) เป็นการพยากรณ์ท่ีใช้ความคิดเห็นหรือความรู้สึกของ
ผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองท่ีตอ้งการจะพยากรณ์ เป็นวธีิท่ีเหมาะกบัรูปแบบขอ้มูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงไม่คงท่ี 
        3.2.2 การพยากรณ์เชิงอนุกรมเวลา (Time Series Forecasting) เป็นการพยากรณ์ท่ีใชข้อ้มูลทางสถิติคือ ขอ้มูลในอดีตท่ี
อยู่ในรูปตวัเลขหรือสามารถแปลงเป็นตวัเลขได้ โดยมีสมมติฐานว่ารูปแบบการเปล่ียนแปลงของขอ้มูลท่ีผ่านมาจะมี
แนวโนม้เป็นเช่นนั้นในอนาคตดว้ย เทคนิคการพยากรณ์เชิงอนุกรมเวลา มีดงัน้ี 
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          - การพยากรณ์โดยวิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving-Average Forecasting Methods) เป็นวิธีการท่ีจะใชก้ต่็อเม่ืออุปสงคไ์ม่
เป็นฤดูกาลหรือมีแนวโนม้ วธีิการน้ีใหค้วามสาํคญักบัขอ้มูลเท่ากนัทั้งหมด  
          - การพยากรณ์แบบปรับเรียบเอกโปเนนเชียล (Exponential Smoothing) วิธีการน้ีมีหลกัการแบบเดียวกบัวิธีค่าเฉล่ีย
เคล่ือนท่ี ค่า ∝ สูง แสดงว่ามีความสัมพนัธ์กบัการพยากรณ์คร้ังล่าสุดมาก แต่ถา้ค่า ∝ ตํ่าแสดงว่ามีความสัมพนัธ์กบัการ
พยากรณ์คร้ังล่าสุดนอ้ย 
        การตรวจสอบความถูกตอ้งของการพยากรณ์ จะพิจารณาไดจ้ากค่าความผิดพลาดของพยากรณ์ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากค่า
ดงัต่อไปน้ี 
                1.ค่าเบ่ียงเบนสัมบูรณ์เฉล่ีย (Mean Absolute Deviation: MAD) 
                2.ค่าผดิพลาดเฉล่ียกาํลงัสอง (Mean Square Error: MSE) 
                3.ค่าร้อยละความผดิพลาดสมบูรณ์เฉล่ีย (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) 
        การตรวจสอบความถูกตอ้งของการพยากรณ์วา่วิธีการใดสามารถพยากรณ์ไดดี้กวา่ ทาํไดโ้ดยการเปรียบเทียบค่าความ
คาดเคล่ือนของวิธีการ ถา้วิธีการใดมีค่าความคลาดเคล่ือนตํ่าแสดงวา่วิธีการนั้นมีผลการพยากรณ์ท่ีมีความถูกตอ้งแม่นยาํกวา่
วธีิการท่ีมีค่าความคลาดเคล่ือนสูง 
    3.3) แนวคิดการกาํหนดปริมาณของสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสม การกาํหนดปริมาณของสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสมจะตอ้ง
คาํนึงถึงตน้ทุนการบริหารสินคา้คงคลงั โดยจะพิจารณาส่ิงต่างๆดงัน้ี 
        3.3.1 ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีมีตน้ทุนตํ่าท่ีสุด (Economic Order Quantity: EOQ) เป็นการคาํนวณหาขนาดการส่ังซ้ือในแต่
ละคร้ังท่ีจะทาํใหเ้สียตน้ทุนตํ่าท่ีสุด 
        3.3.2 เทคนิคการสั่งซ้ือคร้ังเดียว (One Time Buy) เป็นการสั่งซ้ือสินคา้เพียงคร้ังเดียว เพ่ือให้พอต่อปริมาณการใชใ้น
หน่ึงปี เทคนิคน้ีจะประหยดัตน้ทุนการสั่งซ้ือ แต่จะเพ่ิมตน้ทุนในการถือครอง 
        3.3.3 เทคนิคการสั่งเป็นช่วงๆ (Periodic Order Quantity: POQ) เป็นการสั่งซ้ือท่ีมีระยะห่างของเวลาในการสั่งซ้ือ
เท่าๆกนั แต่ปริมาณในการสั่งซ้ือแต่ละคร้ังอาจจะไม่เท่ากนั 
        3.3.4 สินคา้คงคลงัเพ่ือความปลอดภยั (Safety Stock) เป็นสินคา้คงคลงัท่ีตอ้งมีสาํรองไวเ้พ่ือป้องกนัสินคา้ขาดมือหรือ
เป็นการเกบ็สะสมสินคา้คงคลงัในช่วงของรอบเวลาในการสั่งซ้ือ 

นอกจากทฤษฎีดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาทบทวนงานวิชาการและงานวิจยัในอดีต พบว่ามีตวัอยา่ง
ของผูท่ี้ทาํงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
     กฤษณะ ส่ังการ (2558) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัประเภท วสัดุหีบห่อ 
กรณีศึกษา บริษทั เค.เค.เค. โกลบอล โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัประเภท
วสัดุหีบห่อและเพ่ือกาํหนดปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ประเภทวสัดุหีบห่อไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยการศึกษาเร่ิมตน้ดว้ยการใช้
เทคนิค ABC ในการแบ่งกลุ่มสินคา้โดยจะแบ่งตามมูลค่าของสินคา้จากปริมาณการใช ้งานวิจยัน้ีทาํการศึกษาเฉพาะสินคา้
กลุ่ม A ท่ีมีมูลค่าสูงจาํเป็นตอ้งดูแลอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงมีเพียง 2 รายการ คือ สินคา้ 2-1-SH1601447 และ 2-9-CV68SW จากนั้น
จะทาํการคาํนวณหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมโดยใชเ้ทคนิค EOQ ผลการศึกษาพบวา่การใชเ้ทคนิค EOQ นั้น สามารถ
ลดค่าใชจ่้ายในการจดัการสินคา้คงคลงักลุ่ม A ได ้โดยสินคา้ 2-1-SH1601447 สามารถลดค่าใชจ่้ายไดร้้อยละ70 ต่อปี และ
สินคา้ 2-9-CV68SW สามารถลดค่าใชจ่้ายไดร้้อยละ 65 ต่อปี 
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     เกสรา ลลีะววิฒัน์ (2558) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัเกบ็วตัถุดิบเคมีภณัฑใ์นคลงัสินคา้ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจดัเก็บสินคา้ระหว่างระบบการจดัเก็บแบบสุ่มและการจดัเก็บ
แบบแบ่งกลุ่ม และเพ่ือแกแ้บบและนาํเสนอวิธีการจดัเกบ็สินคา้ท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินงานของบริษทั การศึกษาน้ีเร่ิมตน้
จากการจดัเกบ็วตัถุดิบโดยแบ่งกลุ่มตามหลกัการของ ABC ดว้ยอตัราการหมุนเวียนของสินคา้ ผลการศึกษาพบวา่การจดัเกบ็
แบบแบ่งกลุ่ม ทาํให้มีเวลาในการจดัเก็บและหยิบสินคา้รวมเร็วท่ีสุดเท่ากบั 1 นาที 59 วินาทีต่อพาเลท เม่ือเทียบกบัการ
จดัเก็บแบบสุ่มท่ีมีเวลาการจดัเก็บและหยิบสินคา้เท่ากบั 3 นาทีต่อพาเลท แสดงวา่การจดัเก็บแบบแบ่งกลุ่มสามารถลดเวลา
ในการจดัเกบ็เฉล่ียไดร้้อยละ 33.89 ส่งผลใหพ้นกังานสามารถปฏิบติังานไดเ้ร็วข้ึน 
     ปริวทิย์ เลยีบส่ือตระกลู (2553) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั บริษทั 
AAA จาํกดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหบ้ริษทัมีแนวทางท่ีเหมาะสมในการบริหารสินคา้คงคลงัในแต่ละประเภทและเพ่ือเป็น
แนวทางใหเ้กิดการลดลงของตน้ทุนสินคา้คงคลงั จากการศึกษาพบวา่การท่ีไม่มีระบบการจดัเกบ็สินคา้คงคลงั ทาํใหสู้ญเสีย
ตน้ทุนสูงถึง 38.39 ลา้นบาทในปี 2552 แนวทางการแกไ้ขคือ การใชห้ลกัการการจัดการสินคา้คงคลงั การวางแผนการ
ดาํเนินงานคลงัสินคา้ การแบ่งประเภทของคลงัสินคา้ด้วยระบบ ABC และแผนภูมิพาเรโต ซ่ึงผลจากการศึกษาพบว่า 
สามารถลดระยะเวลาการเบิกจ่ายวตัถุดิบในแต่ละกลุ่มให้อยู่ท่ี 1.29 นาที ถึง 3.96 นาที และสามารถลดระยะทางการเบิก
วตัถุดิบในแต่ละกลุ่มให้อยูท่ี่ 2.41 เมตร ถึง 5.39 เมตรรวมทั้งยงัสามารถเพ่ิมโอกาสจากการผลิตไดถึ้ง 12,161,327 ลา้นบาท
ต่อปี 
     สุชีรา เทียมเมฆ (2551) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองแนวทางการลดจาํนวนวนัถือครองสินคา้คงคลงั สําหรับเคร่ืองด่ืม
นํ้ าอดัลมประเภทคืนขวด โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางการลดจาํนวนวนัถือครองสินคา้คงคลงัสําหรับเคร่ืองด่ืม
นํ้ าอดัลมประเภทคืนขวด วิธีการศึกษาเร่ิมจากการแบ่งกลุ่มสินคา้คงคลงัตามทฤษฎี ABC Analysis เพ่ือจะนาํมาทาํการ
คาํนวณหาระดบัการสั่งท่ีเหมาะสมและคาํนวณหาจาํนวนวนัถือครองสินคา้คงคลงั โดยใชอ้ตัราการหมุนเวียนสินคา้คงคลงั
เป็นตวัช้ีวดั ผลจากการศึกษาพบว่าจาํนวนวนัถือครองสินคา้คงคลงัของระบบใหม่สามารถลดลงจากระบบเก่า โดยในปี 
2551 ลดลงจาก 11.49 วนั เป็น 5.97 วนั ลดลง 48 %และในปี 2552 ลกจาก 9.07 วนั เป็น 6.02 วนั ลดลง 34 % 
    กฤษนันท์ ธาดาบดินทร์ (2550) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการปรับปรุงประสิทธิภาพคลงัสินคา้เหล็กแผน่มว้นรีดร้อน 
ดว้ยวิธีการจดัวางแบบแบ่งกลุ่มลาํดบัชั้นสินคา้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํระบบการจดัเก็บแบบแบ่งกลุ่มสินคา้มาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเคล่ือนยา้ยสินคา้ในคลงัสินคา้และเพ่ือศึกษาวิจัยการจัดแผนผงัคลงัสินคา้และเลือกผงัคลงัสินคา้ท่ีมี
ประสิทธิภาพสาํหรับการจดัเก็บสินคา้แบบแบ่งกลุ่ม การศึกษาเร่ิมตน้จากการจดัเก็บสินคา้แบบแบ่งกลุ่มตามชนิดคาํสั่งซ้ือ 
โดยกาํหนดพ้ืนท่ีตามอตัราการหมุนเวียน จากนั้นทาํการเปรียบเทียบกบัการจัดเก็บแบบสุ่ม รวมทั้ งการพยากรณ์ความ
ตอ้งการท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัวางสินคา้และระยะการเขา้ถึงสินคา้ ผลการศึกษาพบวา่การจดัเก็บแบบแบ่งกลุ่ม สามารถช่วย
ลดระยะทางและเวลาในการเขา้ถึงสินคา้ไดม้ากกว่าการจดัเก็บแบบสุ่ม ส่งผลให้ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในคลงัสินคา้ลดลง และมี
ระยะเวลาในการข้ึนสินคา้ท่ีรวดเร็วข้ึน 
 
4. ขอบเขตของการวจิัยและข้อมูลทีใ่ช้ในงานวจิัย 

การกาํหนดขอบเขตงานวิจยั ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตงานวิจยัว่าจะใชข้อ้มูลของห้างหุ้นส่วน AAA ตั้งแต่เดือน
กนัยายน – พฤศจิกายน 2559 และจะศึกษาเฉพาะในกลุ่มสินคา้ทัว่ไป ในส่วนของการเกบ็รวบรวมขอ้มูลงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัจะ
ใชแ้หล่งท่ีมาของขอ้มูลเพียงแหล่งเดียวคือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลจริงจากการ
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ดาํเนินงานของหา้งหุน้ส่วน AAA ตั้งแต่เดือนกนัยายน – พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลดา้นสินคา้คงคลงัต่างๆ อนั
ไดแ้ก่ การรับเขา้และการจ่ายออกของสินคา้ จาํนวนสินคา้คงเหลือ ราคาสินคา้ ขนาดและนํ้ าหนกัของสินคา้แต่ละรายการ 
รวมถึงขนาดของพ้ืนท่ีคลงัสินคา้แห่งใหม่ 

 
5. วธีิการดาํเนินการวจิัย 

กระบวนการวจิยัแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนสาํคญัดงัน้ี 
    5.1) วิเคราะห์ปัญหา โดยใชแ้ผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เพ่ือแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัญหา
กบัสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อใหเ้กิดปัญหา 
    5.2) พยากรณ์ความตอ้งการสินคา้ 
    5.3) กาํหนดปริมาณของสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสม 
    5.4) ออกแบบแผนผงัคลงัสินคา้ 
 
6. ผลการศึกษา 
    6.1) การวเิคราะห์ปัญหาการจดัการสินคา้คงคลงัและคลงัสินคา้ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ โดยใชแ้ผนผงัสาเหตุและผลพบวา่  

 

 
ภาพท่ี 1 แสดงแผนภูมิแสดงสาเหตุของปัญหา 

        6.1.1 พ้ืนท่ี: ห้างหุ้นส่วน AAA กาํลงัประสบกับปัญหาพ้ืนท่ีไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บสินคา้และลกัษณะพ้ืนท่ีใน
ปัจจุบนัเป็นตึกแถวส่ีหอ้งอยูต่รงขา้มกนั ทาํใหเ้กิดความยุง่ยากในการดาํเนินงาน 
        6.1.2 พนักงาน: พนักงานมกัจะดาํเนินงานตามความเคยชินโดยไม่มีแบบแผนในการดาํเนินงานท่ีเป็นขั้นตอนท่ีมี
มาตรฐาน 
        6.1.3 วิธีการดาํเนินงาน: การดาํเนินงานของหุ้นส่วน AAA ในปัจจุบนัขาดการวางแผนงานท่ีดีทั้งทางดา้นการพยากรณ์
ความตอ้งการสินคา้ ดา้นการจดัการสินคา้คงคลงัและการออกแบบแผนผงัคลงัสินคา้ 
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        6.1.4 สภาพแวดลอ้ม: ปัจจุบนัอุตสาหกรรมสินคา้ท่ีเก่ียวกบัอะไหล่รถแทรกเตอร์ท่ีอตัราการแข่งขนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ทาํให้
ทางห้างหุ้นส่วน AAA จาํเป็นตอ้งเพ่ิมรายการสินคา้ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัและเพื่อเพ่ิมการตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ 
    6.2) การแบ่งกลุ่มสินคา้คงคลงัตามทฤษฎี ABC Analysis ผูว้ิจยัไดท้าํการแบ่งประเภทสินคา้ออกเป็น 2 ประเภทคือ สินคา้
ทัว่ไปและสินคา้พิเศษ เป็นกลุ่มสินคา้ท่ีมีขนาดและนํ้ าหนกัท่ีมากเกินไป จากนั้นจะทาํการแบ่งกลุ่มสินคา้ทั้งสองประเภท 
โดยใชท้ฤษฎี ABC Analysis ซ่ึงจะแบ่งออกตามอตัราการความถ่ีในการหยบิสินคา้  

การแบ่งกลุ่มสินคา้ออกเป็นกลุ่ม A, B และ C ดงัน้ี 
- กลุ่ม A = สินคา้คงคลงัท่ีมีอตัราการความถ่ีตั้งแต่ 65%ข้ึนไป 
- กลุ่ม B = สินคา้คงคลงัท่ีมีอตัราการความถ่ี 25% - 64% 
- กลุ่ม C = สินคา้คงคลงัท่ีมีอตัราการความถ่ี 0 – 24% 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการแบ่งกลุ่มสินคา้ทัว่ไปดว้ยเทคนิค ABC Analysis ตามอตัราความถ่ีในการหยบิ 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการแบ่งกลุ่มสินคา้พิเศษดว้ยเทคนิค ABC Analysis ตามอตัราความถ่ีในการหยบิ 
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    6.3) การพยากรณ์ความตอ้งการ ผูว้จิยัจะทาํการพยากรณ์ความตอ้งการของสินคา้ในกลุ่ม A และกลุ่ม B ซ่ึงจะใชเ้ทคนิค
การพยาการณ์แบบวธีิค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving-Average Forecasting Methods) และการพยากรณ์แบบปรับเรียบเอกโปเนน
เชียล (Exponential Smoothing) และมีการวดัความถูกตอ้งของเทคนิคการพยากรณ์ เพ่ือใหไ้ดเ้ทคนิคท่ีเหมาะสม 
 
ตารางท่ี 3 แสดงตวัอยา่งการพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้ 

 
 
    6.4) การกาํหนดปริมาณของสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสม ผูว้จิยัจะทาํการกาํหนดปริมาณของสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสม โดยการ
นาํขอ้มูลปริมาณการใชข้องสินคา้แต่ละรายการมาทาํการคาํนวณหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมโดยใชท้ฤษฎี EOQ ทฤษฎี 
POQ และทฤษฎี One Time Buy เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสินคา้คงคลงั โดยจะเลือกวธีิท่ีเหมาะสมกบัสินคา้ท่ีสุด 
ตารางท่ี 3 แสดงตน้ทุนรวมของค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของสินคา้แต่ละรายการตามทฤษฎีการคาํนวณหาปริมาณการ
สั่งซ้ือท่ีเหมาะสม 

 
    6.5) การออกแบบแผนผงัคลงัสินคา้ ผูว้จิยัจะทาํการออกแบบแผนผงัคลงัสินคา้ตามปริมาณของสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสม
ของทฤษฎีท่ีทาํใหต้น้ทุนการดาํเนินงานตํ่าท่ีสุดมา 3 แผนผงั เพ่ือนาํมาวกัประสิทธิภาพโดยจะเลือกแผนผงัท่ีทาํใหร้ะยะทาง
รวมสั้นท่ีสุด 
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ภาพท่ี 2 แสดงแผนผงัคลงัสินคา้ท่ีมีระยะทางสั้นท่ีสุด คือ 5,183 เมตร 

 
7. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษางานวิจยัน้ี พบวา่การแบ่งกลุ่มสินคา้ ทาํใหห้า้งหุน้ส่วนทราบวา่สินคา้ใดบา้งท่ีมีความสาํคญัต่อธุรกิจ
และทราบถึงวิธีการดูแลและความคุมสินคา้แต่ละกลุ่ม ส่วนการพยากรณ์นั้นทาํให้ห้างหุ้นส่วนสามารถประมาณความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ละสามารถรับมือกบัความตอ้งการนั้นไดท้นัถ่วงที ส่วนการกาํหนดปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม 
ทฤษฎี POQ นั้นสามารถลดค่าใชจ่้ายในการจดัการสินคา้คงคลงัไดดี้กวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัวธีิการสั่งซ้ือแบบเดิมท่ีไม่มีแบบ
แผนกล่าวคือ วิธีการสั่งซ้ือแบบเดิมจาํเป็นจะตอ้งลงทุนในสินคา้คงคลงัต่อคร้ังถึง 22,561,200.00 บาท แต่การใชว้ิธีการ
สั่งซ้ือแบบใหม่จะใชเ้งินลงทุนเพียง 1,404,900.00 บาท ทาํให้ห้างหุ้นส่วนสามารถลดเงินลงทุนไดถึ้ง 21,156,300.00 บาท 
ในส่วนของแผนผงัการจดัเก็บสินคา้จะเลือกแผนผงัท่ีทาํให้การเขา้ถึงสินคา้มีระยะทางสั้นท่ีสุดคือ แผนผงัแบบท่ี 3 ซ่ึงมี
ระยะทางรวมทั้งส้ิน 5,183 เมตร 

 
8. ข้อเสนอแนะ 

ในปัจจุบนัการบริหารจดัการสินคา้คงคลงันั้นมีความสาํคญัเป็นอยา่งมากต่อการประกอบธุรกิจ เพราะการบริหาร
สินคา้คงคลงัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้นจะช่วยลดตน้ทุนดา้นการจดัการสินคา้และลดการลงทุนในสินคา้คงคลงัท่ีมากเกิน
ความจาํเป็น ส่ิงเหล่าน้ีจะทาํใหธุ้รกิจมีกาํไรไดเ้พ่ิมสูงข้ึน ดงันั้นการควบคุมปริมาณสินคา้คงคลงัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม
จึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอยา่งยิง่ 

ในบางคร้ังการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั อาจจะมีปัญหาท่ีเกิดมาจากฝ่ายบริหารจดัการท่ีไม่ให้ความสําคญัต่อ
สินคา้คงคลงัแต่กลบัไปสนใจในดา้นอ่ืนๆแทน ซ่ึงการกระทาํแบบน้ีนั้นถือเป็นการละเลยดา้นการบริหารจดัการสินคา้คง
คลงั ดงันั้นฝ่ายบริหารจดัการควรท่ีจะหนัมาคาํนึงถึงตน้ทุนในดา้นการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั ซ่ึงอาจจะมีการใชร้ะบบ
การพยากรณ์ การควบคุมและติดตามสินคา้คงคลงัใหมี้ปริมาณท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขนักบัคู่แข่งใน
ธุรกิจ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแกไ้ขปัญหาเวลาเฉล่ียของกระบวนการขอตรวจปล่อยสินคา้จากกรมศุลกากร

ของบริษทัดีเอชแอล เอก็ซ์เพรส อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั ดว้ยการเสนอแนวทางในการปรับปรุงเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ โดยการใชเ้คร่ืองมือลีน แผนภูมิกระบวนการไหล การสร้างแบบจาํลองสถานการณ์โดยระบบ
คอมพิวเตอร์ในสถานะปัจจุบนั เพ่ือเปรียบเทียบในสถานะท่ีนาํเสนอเพ่ือการปรับปรุงในปัญหาท่ีพบ คือการขอตรวจ
ปล่อยสินคา้ประเภทท่ีตอ้งลงคลงัตามเกณฑข์องกรมศุลกากรท่ีใชเ้วลานอ้ยกวา่3วนัท่ีปัจจุบนัสามารถทาํไดเ้พียง64%
เท่านั้ น ซ่ึงจากแบบจําลองสถานะการณ์ในสถานะท่ีนําเสนอเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพนั้ นพบว่า 1)แบบจําลอง
สถานะการณ์การขอตรวจปล่อยสินคา้โดยการจดัทาํ SCI (Standard Clearance Instruction) และไม่ตรวจสอบ Draft 
ใบขน โดยท่ีลูกคา้ตอ้งทาํควบคู่กนัไปอย่างน้อย 40% จะไดอ้ตัราการตรวจปล่อยสินคา้ภายใน 3 วนัอยู่ท่ี83% 2)
แบบจาํลองสถานะการณ์การขอตรวจปล่อยสินคา้โดยการจดัทาํSCI (Standard Clearance Instruction) และใช ้Produce 
Profile (ไม่ตรวจสอบ Draft ใบขน 100%) โดยท่ีลูกคา้ตอ้งทาํควบคู่กนัไปอยา่งนอ้ย 30% จะไดอ้ตัราการตรวจปล่อย
สินคา้ภายใน 3 วนัอยูท่ี่ 86% 3)ในกรณีท่ีลูกคา้ให้ Produce Profile สามารถลดพนกังานในแผนก QC ซ่ึงสามารถลด
ตน้ทุนค่าแรงอยูท่ี่เดือนละ 30,000 บาทหรือ 360,000 บาทต่อปี 4)สามารถลดพนกังานแผนก ECE จาก 18คน เหลือ 14 
คน ซ่ึงสามารถลดตน้ทุนค่าแรงอยูท่ี่เดือนละ 120,000 บาทต่อเดือนหรือ 1,440,000 บาทต่อปี 
คาํสําคญั:  กระบวนการขอตรวจปล่อยสินคา้จากกรมศุลกากร, เคร่ืองมือลีน, แผนภูมิกระบวนการไหล, แบบจาํลอง

สถานการณ์โดยระบบคอมพิวเตอร์ 
 

ABSTRACT 
The objective of the research is to reduce the average time of Thai custom clearance process and increase 

efficiency by using Lean, Flow process chart and Computer simulation model.  The major problem is the percentage 
of the result of custom clearance released within 3 days is too low (64%) .  By using Computer simulation model in 
future process to solve the problem found 1) The simulation model which customer do SCI (Standard Clearance 
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Instruction) at least 40% and do not check draft, the result of custom clearance released within 3 days will be 83% 2) 
The simulation model which customer do SCI (Standard Clearance Instruction) at least 30% and use Produce Profile 
(do not check draft 100%), the result of custom clearance released within 3 days will be 86% 3) The new model can 
reduce QC staff in case of Product Profile provided by customer. Labor cost will be decrease 30,000 THB per month 
or 360,000 THB per year. 4) The new model can reduce ECE staff from 18 to 14 persons. Labor cost will be decrease 
120,000 THB per month or 1,440,000 THB per year. 
Keywords: Custom clearance release process, Lean, Flow process chart, Computer simulation model 
 
1. บทนํา 

บริษทั DHL Express International (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูใ้ห้บริการการขนส่งด่วนทางอากาศระหว่าง
ประเทศท่ีให้บริการในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ซ่ึงให้บริการอยา่งครบวงจรณ์ตั้งแต่การรับสินคา้จากผูส่้งตน้
ทาง การทาํพิธีการผ่านศุลกากรณ์ขาออกจากประเทศตน้ทาง การให้บริการขนส่งทางเคร่ืองบิน การทาํพิธีการผ่าน
ศุลกากรณ์ขาเขา้ท่ีประเทศปลายทาง และการนาํส่งสินคา้ถึงผูรั้บท่ีปลายทาง ซ่ึงในขณะท่ีปริมาณการนาํเขา้สินคา้ทาง
อากาศมีแนวโนม้สูงข้ึน ในขณะท่ีจาํนวนพนกังานท่ีปฏิบติังานมีจาํนวนเท่าเดิม ดงันั้นการปรับปรุงกระบวนการทาํ
ทาํงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพจึงมีความจาํเป็น โดยการใชร้ะบบการผลิตแบบลีนเพ่ือทาํให้เราทราบและสามารถ
กาํจดักิจกรรมสูญเปล่าออกจากกระบวนงานได ้แลว้นาํเทคนิคการสร้างแบบจาํลองดว้ยระบบคอมพิวเตอร์เขา้มา
เลียนแบบกระบวนการทาํงานจริง พร้อมทั้ งสร้างแบบจาํลองในอนาคตท่ีสร้างข้ึนมาใหม่เพ่ือใช้ในการทดลอง  
จากนั้นนาํผลลพัธ์ท่ีไดม้าเปรียบเทียบกนั แลว้ดูวา่เวลาท่ีถูกใชใ้นกระบวนงานลดลงหรือไม่ 

งานวิจยัน้ีไดมี้การเก็บขอ้มูลและศึกษากระบวนการขอตรวจปล่อยสินคา้ผ่านพิธีการศุลกากรของบริษทั 
DHL Express International (ประเทศไทย) จาํกดัซ่ึงไดมี้การเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือน มีนาคม 2559 ถึง กรกฎาคม 2559 
ปรากฎวา่มีสินคา้ทั้งส้ินจาํนวน  87,995 ชุดท่ีลงคลงั และปัญหาท่ีพบคือจาํนวนร้อยละของสินคา้ประเภทท่ีตอ้งลงคลงั
ตามเกณฑ์ของศุลกากร (Formality Entry)ท่ีสามารถขอตรวจปล่อยไดภ้ายใน 3 วนันั้นตํ่า โดยเลือกใชเ้คร่ืองมือลีน, 
แผนภูมิกระบวนการไหล, แบบจาํลองสถานการณ์โดยระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยแกไ้ขปัญหาในงานวจิยัน้ี 
 
ตารางท่ี 1 จาํนวนสินคา้ลงคลงัในแต่ละประเภทตั้งแต่เดือน มีนาคม 2559 ถึง กรกฎาคม 2559 

Clearance Remark <=3 Days Total BOS % Clear 
Consignee Instruction 6 657 8 581 77.38% 
Free Zone 3 892 4 397 88.63% 
Formality Entry 761 1 189 64.28% 
Consignee Paperwork 3 8 49.00% 
New Customer Information 2 226 3 423 64.67% 
Grand Total 13 538 17 599 76.83% 

 
 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 
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ตารางท่ี 2 ประเภทของการขอตรวจปล่อยสินคา้ผา่นพิธีการศุลกากร 
Consignee instruction  คาํสั่งพิเศษจากลูกคา้เพ่ือผลกัสินคา้ลงคลงั 
Free Zone สินคา้ท่ีขอตรวจปล่อยโดยใชสิ้ทธิ Free Zone 
Formality Entry สินคา้ท่ีตอ้งลงคลงัตามเกณฑข์องศุลกากร (FOB = or exceed 40000 THB) 

Consignee Paperwork 
สินคา้ท่ีตอ้งลงคลงัตามเกณฑข์องศุลกากรและตอ้งใชเ้อกสารพิเศษประกอบการ
ขอตรวจปล่อยเช่น From E 

New Customer Information  
ไม่สามารถติดต่อเจา้ของสินคา้เพ่ือขอขอ้มูลหรือเอกสารในการตรวจปล่อยไดใ้น
เวลาท่ีกาํหนด  

 
ตารางท่ี 3 จาํนวนร้อยละของสินคา้ลงคลงั(Formal Entry)ท่ีสามารถขอตรวจปล่อยไดภ้ายใน 3 วนั 

Month Mar Apr May Jun Jul 
<=3 Days 826 794 749 826 608 
Total BOND Shipment  1 202 1 390 1 232 1 203 920 
%Clear <= 3 Days 68.72% 57.12% 60.80% 68.66% 66.09% 

      

 
ภาพท่ี 1 ขอ้มูลแสดงจาํนวนสินคา้ท่ีลงคลงัตามเกณฑข์องศุลกากร (Formality Entry) 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

รวีรัศม์ิ จิระวารี( 2554) ผูแ้ต่งงานวิจยัไดน้าํเคร่ืองมือและเทคนิคทางลีนมาใชใ้นการการบริการเซอร์วิสอ
พาร์ทเมนต์ท่ีแต่ก่อนมีความซับซ้อนยุ่งยาก แต่หลงัจากนาํเทคนิคลีนมาใชพ้บว่า องค์กรกาํจดัความสูญเสียได ้195 
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อย่างจาก 196 อย่าง ลดเวลานาํจาก 207 นาทีเป็น 47 นาที ดว้ยแท็คไทม์ 24 นาที ลดตน้ทุนค่าจ้างพนักงานลงได้ 
232,200 บาทต่อปี มีการเพ่ิมทกัษะและความเช่ียวชาญให้พนกังาน มีการประกนัคุณภาพบริการ เพ่ิมความพึงพอใจ
ของลูกคา้ภายในและภายนอกข้ึนอย่างมาก ความพึงพอใจของลูกคา้ต่องงานบริการส่วนหน้าเพ่ิมข้ึน 27.1% และ 
39.9%.ในงานแม่บา้น 

ละอองดาว ขุนง้ิว (2555) จากการท่ีผูเ้ขียนงานวิจยัไดป้ระยุกต์เคร่ืองมือลีนมาใชใ้นสร้างผงังานสายธาร
คุณค่าเพ่ือลดกิจกรรมสูญเปล่าและกําหนดการปรับปรุงกระบวนการกรให้บริการ รวมทั้ งสร้างแบบจําลอง
สถานะการณ์ทางคอมพิวเตอร์ (simulator) ปรากฎว่า สามารถลดเวลาเฉล่ียของผูป่้วยประเภทกลบับา้นโดยไม่มี
หตัถการจาก 97.83 นาที เหลือเพียง 82.18 นาที ลดลงคิดเป็นร้อยละ 15.99 ผูป่้วยประเภทไดรั้บการเอก็ซเรยแ์ละตรวจ
เลือดท่ีมีผลการวินิจฉัยให้กลบับา้นจาก 250.50 นาที เหลือเพียง 197.16 นาที ลดลงคิดเป็นร้อยละ 21.29 และผูป่้วย
ประเภทไดรั้บการตรวจเลือดและมีผลการวินิจฉยัให้กลบับา้นจาก 243.40 นาที เหลือเพียง 197.52 นาที ลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 18.85 

กีระติพงษ ์พูลพนา (2554) การผลิตแบบลีน แผนผงัสายธารแห่งคุณค่า เทคนิคการตั้งคาํถาม 5W1Hมาเป็น
เคร่ืองมือวิเคราะห์หาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปรับปรุงประสิทธิการในกระบวนการการผลิตพบว่ามี
กระบวนการท่ีเป็นคอขวดทั้งหมด 5กระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการท่ีเป็นคอขวดทั้ง 5 กระบวนการ ส่งผลให้
กระบวนการผลิตโดยรวมมีผลิตภาพท่ีเพ่ิมข้ึนโดยฉล่ีย 104,495 ช้ินต่อเดือน หรือร้อยละ17.48 และผลิตภาพดา้น
แรงงานโดยรวมเพ่ิมข้ึน 16.99 ช้ินต่อชัว่โมงต่อคน โดยมีดชัน้ีช้ีวดัการปรับปรุงผลิตภาพเป็นร้อยละ 131.51 หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.51 และไม่ตอ้งนาํเขา้ช้ินส่วนสาํเร็จจากต่างประเทศ 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งพบว่าวิธีการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ีสามารถนาํเทคนิคทางลีนมา
ประยกุตเ์พ่ือลดกิจกรรมสูญเปล่าและกาํหนดปรับปรุงกระบวนการทาํงาน และนาํการสร้างแบบจาํลองสถานการณ์
โดยระบบคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการแกปั้ญหางานวจิยัได ้

 
3. วธีิการศึกษา 

หลงัจากท่ีไดศึ้กษาปริมาณการเขา้มาของสินคา้ท่ีลงคลงัของบริษทักรณีศึกษาแลว้ จากนั้นผูท้าํการวิจยัจึงได้
ทาํการเก็บขอ้มูลและปรับปรุงขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 1)เลือกประเภทสินคา้ลงคลงัท่ีสนใจนาํมาเป็นหัวขอ้ของ
กรณีศึกษา 2) ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรณีศึกษา 3)วิเคราะห์ขั้นตอนในกระบวนงานท่ีไม่ก่อให้เกิด
คุณค่า 4)สร้างแผนภาพแผนภูมิกระบวนการไหล 5)สร้างแบบจําลองสถานะการณ์โดยระบบคอมพิวเตอร์ใน
สถานะปัจจุบันโดยใช้ ARENA 6)กําหนดแนวทางดําเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเป็นไปได้ 7)สร้างแบบจําลอง
สถานะการณ์โดยระบบคอมพิวเตอร์ในสถานะอนาคต โดยปรับปรุงตามแนวทางใหม่ท่ีนาํเสนอโดยใช ้ARENA 8)
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระบวนงานระหวา่งสถานะปัจจุบนั และสถานะอนาคต 9) สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1จากการเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากเดือน มีนาคม 2559 ถึง กรกฎาคม 2559 พบวา่ปัญหาท่ีกิดข้ึนคืออตัราร้อยละ

ของสินคา้ลงคลงั (Formal Entry) ท่ีสามารถขอตรวจปล่อยไดภ้ายใน 3 วนันั้น อยูท่ี่ 64.27% ซ่ึงตํ่ากวา่กลุ่มอ่ืนๆจึงได้
หยิบยกมาเป็นกรณีศึกษา จากนั้นศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกระบวนงานในปัจจุบนัของกรณีศึกษา แลว้นาํขอ้มูลเหล่าน้ี
มาทาํการวเิคราะห์เพ่ือใหท้ราบถึงสถานภาพการใหบ้ริการในปัจจุบนั ไดข้อ้มูลดงัน้ี 
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ภาพท่ี 2  ขั้นตอนกระบวนการของการขอตรวจปล่อยสินคา้ผา่นพิธีการศุลกากร 
 

4.2 ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเบ้ือตน้ของกรณีศึกษา 
 

 
ภาพที ่3 ขั้นตอนการไหลของกระบวนการขอตรวจปล่อยสินคา้ 

 
4.3 วิเคราะห์ขั้นตอนในกระบวนงานท่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่าโดยใช ้Flow process chart จากนั้นวิเคราะห์ถึง

ตน้เหตุท่ีทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในกระบวนงานเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
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ภาพท่ี 4 แสดง Flow Process Chart ในสถานะปัจจุบนั 

 
4.4 กําหนดแนวทางดํา เนินการแก้ไขปัญหาท่ี เป็นไปได้คือ  1)การจัดทํา  SCI (Standard Clearance 

Instruction) และไม่ตรวจสอบ Draftใบ 2)การจดัทาํ SCI (Standard Clearance Instruction) และใช ้Produce Profile (ไม่
ตรวจสอบ Draft ใบขน 100%) 3) การลดจาํนวนพนกังานในบางแผนก 
 

4.5 สร้าง Flow process chart ใหม่ในสถานะอนาคต โดยปรับปรุงตามแนวทางใหม่ท่ีนาํเสนอ 

 
ภาพท่ี 5 แสดง Flow Process Chart ในสถานะอนาคต 
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 4.6 สร้างแบบจาํลองสถานะการณ์โดยระบบคอมพิวเตอร์ในสถานะปัจจุบันและอนาคต ทาํการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพ แลว้โดยปรับปรุงตามแนวทางใหม่ท่ีนาํเสนอโดยใช ้ARENA 
 
  ตารางท่ี 4 ผลลพัธ์ของการ Run แบบจาํลองสถานะการณ์การเคลียร์สินคา้ในสถานะปัจจุบนั 

 
 

จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ Run พบวา่ผลลพัธ์ท่ีได ้อตัราร้อยละของสินคา้ท่ีตรวจปล่อยนั้นไม่คงท่ีเน่ืองจากใน
ขั้นตอนแรกท่ี ECE ทาํการตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้นั้นเร่ิมทาํงานตั้งแต่เวลา 04.30 น. ขั้นตอนถดัมาเร่ิมทาํท่ี 08.00 น.
จึงมีผลต่ออตัราการตรวจปล่อย และผูท้าํงานวจิยัไดเ้ลือกใหเ้หลือจาํนวนพนกังานเหลือเพียง 14คน เน่ืองจากอตัราการ
ตรวจปล่อยของพนกังานอยา่งนอ้ย 14คนจะอยูท่ี่ร้อยละ 68-73 และถา้เลือกลกคนให้เหลือเพียง 13คนอตัราการตรวจ
ปล่อยจะเร่ิมท่ีร้อยละ 65 ซ่ึงตํ่ากวา่อตัราการตรวจปล่อยในปัจจุบนั 
 
  ตารางท่ี 5 ผลลพัธ์ของการ Run แบบจาํลองสถานะการณ์การเคลียร์สินคา้โดยใช ้ECE 14 คน โดยการจดัทาํ 
                 SCI (Standard Clearance Instruction) และไม่ตรวจสอบ Draft ใบขน 

 
 
 
 
 
 
 

ECE Min Max Average rlse no rlse %release %not release 
18 8.13 18.95 11.72 31.4 12.8 71.04 28.96
17 7.91 23.27 11.87 31 14.4 68.28 31.72
16 8.02 23.89 11.87 31.8 11.4 73.61 26.39
15 8.32 22.7 11.96 31.2 14.4 68.42 31.58
14 8.07 20.13 11.89 29.6 12.4 70.48 29.52
13 8.14 21.98 12.16 31.8 16.6 65.70 34.30
12 8.47 24.99 11.95 30.8 11.4 72.99 27.01
11 8.1 22.06 12.22 29.6 16.2 64.63 35.37
10 8.16 24.19 12.7 24.6 20.4 54.67 45.33

9 7.98 23.98 12.36 29 18.6 60.92 39.08
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 ตารางท่ี 6 ผลลพัธ์ของการ Run แบบจาํลองสถานะการณ์การเคลียร์สินคา้โดยใช ้ECE 14 คนโดยการจดัทาํ SCI 
               (Standard Clearance Instruction) และใช ้Produce Profile (ไม่ตรวจสอบ Draftใบขน 100%) 

 
 
5.  สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษารวบรวมขอ้มูลกระบวนการขอตรวจปล่อยสินคา้ผา่นพิธีการศุลกากรของบริษทั DHL Express 
International (ประเทศไทย) จาํกดัพบวา่ปัญหาหลกัท่ีพบในปัจจุบนัคือขั้นตอนการทาํงานในปัจจุบนัมีหลายขั้นตอน
เกินไปซ่ึงมีทั้งขั้นตอนท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์และไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์เช่น การรอคอยลูกคา้ใหค้าํแปลสินคา้ การรอ
คอยลูกคา้ยืนยนั Draft ใบขนสินคา้ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัท่ีทาํให้กระบวนการขอตรวจปล่อยสินคา้ผ่านพิธีการศุลกากร
ตอ้งใชเ้วลามากกวา่ 3 วนั ผูท้าํงานวิจยัจึงพิจารณากระบวนการและกาํหนดวิธีทางในการปรับเปล่ียนเพ่ือให้เวลาใน
การขอตรวจปล่อยใหใ้ชเ้วลานอ้ยกวา่ 3 วนัคือ 1)ลดจาํนวนพนกังานในบางแผนกเพ่ือลดตน้ทุน ซ่ึงผลท่ีไดคื้อสามารถ
ลดพนกังานแผนก ECE จาก 18 คน เหลือ 14 คน ซ่ึงสามารถลดตน้ทุนค่าแรงอยูท่ี่เดือนละ 120000 บาทต่อเดือนหรือ 
1440000 บาทต่อปี 2)ทาํแบบจาํลองสถานะการณ์การเคลียร์สินคา้โดยการจดัทาํ SCI (Standard Clearance Instruction) 
และไม่ตรวจสอบ Draft ใบขน พบวา่การจดัทาํ SCI (Standard Clearance Instruction) และไม่ตรวจสอบ Draft ใบขน 
โดยตอ้งให้ลูกคา้ทาํควบคู่กนัไปอยา่งนอ้ย 40% เพ่ือท่ีจะให้อตัราการตรวจปล่อยสินคา้ภายใน 3 วนั ออกมาได ้83% 
ซ่ึงเป็น KPI ของบริษัท 3)ทาํแบบจําลองสถานะการณ์การเคลียร์สินค้าโดยการจัดทาํ SCI (Standard Clearance 
Instruction) และใช้ Produce Profile (ไม่ตรวจสอบ Draft ใบขน 100%) พบว่าการจัดทาํ SCI (Standard Clearance 
Instruction) และใช ้Produce Profile (ไม่ตรวจสอบ Draftใบขน 100%)โดยตอ้งใหลู้กคา้ทาํควบคู่กนัไปอยา่งนอ้ย 30% 
เพ่ือท่ีจะให้อัตราการตรวจปล่อยสินค้าภายใน 3 วนั ออกมาได้ 86% ซ่ึงเป็น KPI ของบริษัท นอกจากน้ีในการ
ปรับเปล่ียนในแบบท่ี 3 สามารถลดพนกังานในแผนก QC ออกเน่ืองจากการท่ีลูกคา้ให ้Produce Profile มาใหข้อ้มูลท่ี
ถูกตอ้งมาทาํใบขนจึงสามารถลดค่าใชจ่้ายไดอี้ก 30000 บาทต่อเดือนหรือ 360000 บาทต่อปี 

ขอ้เสนอแนะ 1.เน่ืองจากโปรแกรม Arena ท่ีนาํมาใชจ้ะตอ้งเป็นเป็น Arena Software ฉบบัสมบูรณ์เน่ืองจาก
เป็นแบบจาํลองขนาดใหญ่คือมีวตัถุในระบบเกิน 150 ตวัซ่ึงไม่สามารถใชต้วั Software ทีใชใ้นวงการศึกษาสําหรับ
การเรียนการสอนและการทาํวิจยัเบ้ืองตน้ได ้2.ในการทาํวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษากระบวนการขอตรวจปล่อยสินคา้ผา่นพิธี
การศุลกากรเพียงแค่ประเภทเดียวเท่านั้น ซ่ึงยงัมีสินคา้ท่ีลงคลงัอีกหลายประเภทท่ียงัใชเ้วลาเคลียร์นอ้ยกวา่3วนัท่ียงัมี
อตัราการตรวจปล่อยนอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ดงันั้นการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาผูป่้วยประเภทอ่ืน ใหเ้ป็นไปตาม KPI 
ของบริษทั (มากกวา่ร้อยละ 80) 3.ในการทาํวิจยัในคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาเพ่ือให้เวลาในการขอตรวจปล่อยสินคา้ผ่าน
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พิธีการศุลกากรลดลง หวงัเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา้ แต่ยงัไม่ไดศึ้กษาถึงอตัราของความพึงพอใจของลูกคา้ 
ดงันั้นการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ร่วมดว้ย 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการเลือกทาํเลท่ีตั้งท่ีจะขยายสาขาให้กบัธุรกิจวสัดุก่อสร้าง

ของร้านเหล็กมัน่คงพฒันาเพ่ือให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโต มีฐานลูกคา้ และเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบัองค์กร ใน
การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้าํการจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ เช่น ปริมาณประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี ขอ้มูลปริมาณร้อยละ
ของครัวเรือนจาํแนกตามลกัษณะท่ีสําคญัของครัวเรือนขอ้มูลร้านจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง ใน 3 จงัหวดั คือจงัหวดั
นนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดัสมุทรปราการ จากนั้นจึงไดน้าํขอ้มูลมาวิเคราะห์การหาทาํเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม 
โดยใช้วิธีการตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์พิจารณาปัจจัยเฉล่ียนํ้ าหนัก (Factor Rating Method) โดยใช้วิธี
กระบวนการตดัสินใจแบบวิเคราะห์ลาํดบัชั้น (AHP) และค่านํ้ าหนกัปัจจยัยอ่ยของแต่ละจงัหวดั เพ่ือให้ไดจ้งัหวดัท่ี
เหมาะสม พบวา่ไดผ้ลจากการคาํนวณค่า Eigenvector ออกมาพบว่าจงัหวดัสมุทรปราการมีนํ้ าหนกัคะแนนรวมมาก
ท่ีสุดจึงไดเ้ลือกจงัหวดัสมุทรปราการเป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการขยายสาขาร้านเหลก็มัน่คงพฒันา และนาํเคร่ืองมือ
วิธีการหาจุดศูนยก์ลางถ่วงนํ้ าหนัก (Center of Gravity) วิเคราะห์โดยการนาํขอ้มูลประชากรในตาํบล มาคาํนวณใน
โปรแกรมสาํเร็จรูป (Excel) โดยท่ีผลออกมาไดคื้อจุดศูนยก์ลางถ่วงนํ้ าหนกัจะอยูท่ี่พิกดั ตาํบลเทพารักษ ์อาํเภอเมือง
สมุทรปราการ และไดมี้การกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดและการศึกษาคู่แข่งทางการคา้เพ่ือวางแผนธุรกิจเพ่ิมมูลค่าใน
การจาํหน่ายสินคา้เพ่ิมข้ึน ทางบริษทัไดก้าํหนดสินคา้ท่ีนาํมาจาํหน่ายคือปูนซีเมนตผ์สมตราทีพีไอ โดยนาํขอ้มูลสถิติ
ขอ้มูลชนิดของวสัดุก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัในจงัหวดัสมุทรปราการมาวิเคราะห์ในการเพ่ิมยอดขายวสัดุก่อสร้าง 
คาํสําคญั: การวเิคราะห์พิจารณาปัจจยัเฉล่ียนํ้าหนกั, วเิคราะห์ลาํดบัชั้น, วธีิการหาจุดศูนยก์ลางถ่วงนํ้าหนกั  

 
ABSTRACT 

Munkong-Pattana Steel shop is a middle-size store that sells several types of steel materials. In order to 
expand the business and increase customer base, Munkong-Pattana Steel shop needs to find an additional location to 
open a new shop. In in this paper, a location selection process for this new shop by comparing 3 provinces such as 
Nonthaburi, Smut Prakan and Pathum Thani is explained together with the strategic directions for this new shop. The 
selection process starts with identifying the appropriate province for the new shop using a hierarchical decision 
analysis (AHP) and the weighting factor method. Then the center of gravity technique is applied to determine the best 
location within the selected province is in Thepharak district, Smut Prakan and has defined marketing strategies and 
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study the competitor trade to plan a business, add value to the product. The company has defined the products that 
are sold are cement mix TPI brand statistical data on housing construction materials in Smut Prakan province. 
Keywords: Factor Rating Method, AHP, Center of Gravity. 
 

1. บทนํา 
บริษทั มัน่คงพฒันา จาํกดั เป็นร้านจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างประเภทเหลก็ เปิดบริการมานานกวา่ 10 ปี ตั้งอยูท่ี่ 

146/2-3 ซอยร่มเกลา้ 50 ถนนร่มเกลา้ คลองสามประเวศ ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร มีสาขาเพียงแห่งเดียว แต่
เน่ืองจากปัจจุบนัการเพิ่มข้ึนของจาํนวนประชากร ในขณะท่ีพ้ืนท่ีของประเทศยงัคงเท่าเดิม ทาํให้สัดส่วนจาํนวน 
ประชากรต่อหน่วยพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน ทาํให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่นความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัมีเพ่ิมข้ึน ดงันั้นในการศึกษาหา
ทาํเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมในการขยายสาขาของ บริษทั มัน่คงพฒันา จาํกดั จึงตอ้งคาํนึง Demand ในส่วนของท่ีอยูอ่าศยั 
หากในพ้ืนท่ีตอ้งการท่ีอยูอ่าศยักจ็ะมีการสร้าง การต่อเติม จะส่งผลใหมี้ความตอ้งการในส่วนของวสัดุก่อสร้างมากข้ึน 
ดังนั้ นจึงได้ทําการศึกษาหาทําเลท่ีตั้ งท่ีเหมาะสมในการขยายสาขาของบริษัท มั่นคงพัฒนา จํากัด เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพขององคก์ร และมีฐานลูกคา้เพ่ิมข้ึน เป็นการรองรับกิจกรรมทางการคา้ท่ีจะเกิดข้ึนพร้อมทั้งศึกษาความ
เป็นไปไดใ้นการก่อตั้งธุรกิจสาขาใหม่แห่งน้ี พิจารณาภายในขอบเขตของการตดัสินใจเลือกตาํแหน่งท่ีตั้งของศูนย์
กระจายสินคา้ภายในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัในเขตปริมณฑล ไดแ้ก่จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัสมุทรปราการ  

1.1 จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ในเขตท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าเจ้าพระยาตอนล่าง ห่างจากรุงเทพมหานครไปทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือค่อนทางเหนือ 20 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีปกครองทั้ งหมด 622.303 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
388,939.375 ไร่ มีจาํนวนประชากรและจาํนวนปริมาณร้อยละของครัวเรือนดงัต่อไปน้ี   

ตารางที่ 1 จาํนวนประชากรในจงัหวดันนทบุรี 
เพศ และ เขตการปกครอง พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

รวม 1,141,673 1,156,271 1,173,870 1,193,711 
ชาย 535,711 542,196 549,941 559,119 
หญิง 605,962 614,075 623,929 634,592 

 

ตารางที่ 2 จาํนวนปริมาณร้อยละของครัวเรือนจงัหวดันนทบุรี 

ลกัษณะบางประการของครัวเรือน พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ประเภทของทีอ่ยู่อาศัย     
บา้นเด่ียว 43.10 34.31 31.20 34.84 
หอ้งแถว 14.60 14.95 13.70 13.69 
ทาวน์เฮาส์หรือบา้นแฝด 28.70 28.11 28.90 30.96 
หอ้งชุด 10.70 19.64 22.90 17.82 
ชนิดของวสัดุก่อสร้างทีอ่ยู่อาศัย     
ตึก 76.80 78.76 83.20 78.96 
คร่ึงตึกคร่ึงไม ้ 7.20 11.17 4.90 9.74 
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1.2 จังหวดัปทุมธานี  
ตั้ งอยู่ในภาคกลาง มีเน้ือท่ีประมาณ 1,525.856 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจาก

กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 
กิโลเมตรมีจาํนวนประชากรและจาํนวนปริมาณร้อยละของครัวเรือนดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 3 จาํนวนประชากรในจงัหวดัปทุมธานี 

เพศ และ เขตการปกครอง พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

รวม 1,033,837 1,053,158 1,074,058 1,094,249 

ชาย 491,124 500,610 510,261 519,952 
หญิง 542,713 552,548 563,797 574,297 

ตารางที่ 4 จาํนวนปริมาณร้อยละของครัวเรือนจงัหวดัปทุมธานี 

ลกัษณะทีสํ่าคญัของครัวเรือน พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ประเภทของทีอ่ยู่อาศัย     

บา้นโดด 55.10 38.90 43.10 44.50 

หอ้งแถว 11.50 5.73 7.20 17.50 

ทาวน์เฮาส์หรือบา้นแฝด 9.20 27.20 25.30 29.70 

หอ้งชุด 23.80 28.00 23.60 8.20 

ชนิดของวสัดุก่อสร้างทีอ่ยู่อาศัย     

ตึก 61.30 84.80 82.70 78.20 

คร่ึงตึกคร่ึงไม ้ 18.70 9.10 11.80 13.70 

 
1.3 จังหวดัสมุทรปราการ  
เป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคกลางของประเทศไทย และยงัเป็นจงัหวดัในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร 

จงัหวดัสมุทรปราการมีประชากรเป็นอนัดบั 2 ของภาคกลาง รองจากกรุงเทพมหานคร มีเน้ือท่ี 1,004 ตารางกิโลเมตร
มีจาํนวนประชากรและจาํนวนปริมาณร้อยละของครัวเรือนดงัต่อไปน้ี 
ตารางที่ 5 จาํนวนประชากรในจงัหวดัสมุทรปราการ 
เพศ และ เขตการปกครอง พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

รวม 1,223,302 1,241,610 1,261,530 1,279,310 
ชาย 588,975 596,744 605,702 613,778 

หญิง 634,327 644,866 655,828 665,532 
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ตารางที่ 6 จาํนวนปริมาณร้อยละของครัวเรือนจงัหวดัสมุทรปราการ 

ลกัษณะทีสํ่าคญัของครัวเรือน พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ประเภทของทีอ่ยู่อาศัย     

บา้นโดด 36.80 35.49 32.00 33.63 

หอ้งแถว 28.10 20.74 25.50 32.81 

ทาวน์เฮาส์หรือบา้นแฝด 22.10 18.30 17.20 13.61 

หอ้งชุด 12.70 24.77 24.80 18.91 

ชนิดของวสัดุก่อสร้างทีอ่ยู่อาศัย     

ตึก 71.50 79.00 80.20 82.23 

คร่ึงตึกคร่ึงไม ้ 4.40 4.64 3.00 5.19 

ท่ีมา: สาํนกังานสถิติแห่งชาติ 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
ทางผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาหาทาํเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมในการขยายสาขาของบริษทั มัน่คงพฒันา จาํกดั เน่ืองจาก

ทางบริษทัมีท่ีตั้งสาขาอยูเ่พียงแห่งเดียว และมีความตอ้งการขยายสาขาออกไปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององคก์ร มีฐาน
ลูกคา้เพ่ิมข้ึน และวางแผนธุรกิจร้านเหลก็มัน่คงพฒันาสาขาใหม่เพ่ือเพ่ิมยอดขายอีกดว้ย 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 

ในการศึกษาเลือกทาํเลท่ีตั้งสาํหรับการขยายสาขาร้านเหลก็มัน่คงพฒันาในเขตจงัหวดัปริมณฑลผูศึ้กษาได้
ทาํการศึกษากลุ่มประชากรจาํนวน 2 กลุ่ม ประกอบดว้ยกลุ่มประชากรกลุ่มบุคคลประกอบดว้ยผูบ้ริหารและพนกังาน
ภายในบริษทัมัน่คงพฒันา จาํกดั จาํนวน 5 คน ประชากรภายในจงัหวดัท่ีมีทาํเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมในการขยายสาขาร้าน
เหลก็มัน่คงพฒันา เพ่ือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ และไดก้าํหนดปัจจยัในการนาํมาวเิคราะห์เพ่ือเลือกทาํเลท่ีตั้ง
ท่ีเหมาะสมไดแ้ก่ปัจจยัดา้นเศรษฐศาสตร์ ปัจจยัดา้นการมีคู่แข่งทางธุรกิจ ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัดา้นDemand ปัจจยั
ด้านความสะดวกในการ Supply นอกจากน้ีผูศึ้กษาได้นําเคร่ืองมือ Factor Rating Method, Center of gravity และ
แบบสอบถามปัจจัยท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้และการใช้บริการร้านวสัดุก่อสร้างร้านเหล็กมั่นคงพฒันามาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการศึกษาวิธีการประเมินปัจจยั มีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 1 การกาํหนดจงัหวดัพ้ืนท่ีเป้าหมาย 2 การ
เรียงลาํดบัความสาํคญัปัจจยัหลกัและปัจจยัยอ่ย 3 การคาํนวณค่านํ้ าหนกัปัจจยัหลกั (โดยใชว้ิธี AHP) และค่านํ้ าหนกั
ปัจจยัยอ่ยของแต่ละจงัหวดั 4 การหาค่าเฉล่ียในแต่ละปัจจยัหลกัและค่าเฉล่ียในแต่ละปัจจยัยอ่ยของแต่ละจงัหวดั 5 
สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการเรียงลาํดคัวามสําคญัของปัจจยัหลกัและปัจจยัย่อยของกลุ่มประชากร 6 สรุปผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลการให้นํ้ าหนกัคะแนนของแต่ละปัจจยั 7 นาํเคร่ืองมือ Center of gravity มาคาํนวณเพ่ือเลือกตาํแหน่ง
สาขาโดยการหาจุดศูนยก์ลางในพ้ืนท่ี 8 การแจกแบบสอบถามปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้และการใชบ้ริการของร้าน
เหลก็มัน่คงพฒันา 9 การนาํผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจมากาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด 10 วางแผนธุรกิจร้าน
เหลก็มัน่คงพฒันาสาขาใหม่ในการเพ่ิมยอดขายวสัดุก่อสร้าง 11 สรุปผลวจิยั 
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4. ผลการวจิัย 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเรียงลาํดบัความสําคญัของปัจจยัหลกัตามความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามโดยจะให้

ผูบ้ริหารเป็นผูใ้ห้คะแนนนํ้ าหนักและหาค่านํ้ าหนักของปัจจยัหลกัโดยใช้วิธีการตดัสินใจแบบวิเคราะห์ลาํดับชั้น 
(AHP) จะไดค้่านํ้าหนกัดา้นปัจจยัต่างๆดงัตารางท่ี 7  
ตารางที่ 7 ตารางแสดงการแสดงค่า Normalize และค่า Eigenvector 

 เศรษฐศาสตร์ 
การมี

คู่แข่งทาง
ธุรกจิ 

สังคม Demand 

ความ
สะดวก
ใการ 

Supply 

 
ค่า

นํา้หนัก 

เศรษฐศาสตร์ 0.070 0.013 0.172 0.012 0.020 0.287 0.057 
การมคู่ีแข่งทางธุรกจิ 0.352 0.087 0.242 0.108 0.411 1.200 0.240 

สังคม 0.015 0.087 0.034 0.012 0.020 0.168 0.034 
Demand 0.070 0.784 0.310 0.108 0.411 1.683 0.337 

ความสะดวกในการ 
Supply 

0.493 0.029 0.242 0.760 0.138 1.662 0.332 

 
4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการเรียงลาํดบัความสําคญัปัจจัยหลกั 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการเรียงลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัหลกั ของพนกังานร้านเหลก็มัน่คงพฒันา 

จะไดค้่านํ้าหนกัดา้นปัจจยัหลกั ดงัตารางท่ี 8 
 

ตารางที่ 8 สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการเรียงลาํดบัของปัจจยัหลกัของพนกังานร้านเหลก็มัน่คงพฒันา 
ปัจจัยทีใ่ช้ในการพจิารณาเลือกพืน้ที่ ผลรวมปัจจัย 

ปัจจยัดา้นเศรษฐศาสตร์ 5.70 
ปัจจยัดา้นคู่แข่งทางธุรกิจ 24.0 
ปัจจยัดา้นสังคม 3.40 
ปัจจยัดา้น Demand 33.70 
ปัจจยัดา้นความสะดวกในการ Supply 33.20 
ผลรวมค่านํ้าหนกั 100 

 
4.3 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลการเรียงลาํดบัของปัจจัยย่อย 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการเรียงลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัยอ่ย ของพนกังานร้านเหลก็มัน่คงพฒันา 

จะไดค้่านํ้าหนกัดา้นปัจจยัหลกั ดงัตารางท่ี 9, 10, 11, 12 และตารางท่ี 13 
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ตารางที่ 9 สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการเรียงลาํดบัของปัจจยัยอ่ยปัจจยัดา้นเศรษฐศาสตร์ 
ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ผลรวมปัจจัย 

ราคาท่ีดิน 2.91 
โอกาสลงทุนเพ่ิมของธุรกิจในอนาคต 2.79 

ผลรวมค่านํา้หนัก 5.7% 

ตารางที่ 10 สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการเรียงลาํดบัของปัจจยัยอ่ยปัจจยัดา้นการมีคู่แข่งทางธุรกิจ 

ปัจจัยด้านการมีคู่แข่งทางธุรกจิ ผลรวมปัจจัย 
คู่แข่งรายใหญ่ 12.24 
คู่แข่งรายยอ่ย 11.76 

ผลรวมค่านํา้หนัก 24% 

ตารางที่ 11 สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการเรียงลาํดบัของปัจจยัยอ่ยปัจจยัดา้นสังคม 

ปัจจัยด้านสังคม ผลรวมปัจจัย 
สภาพแวดลอ้ม 1.77 
การจา้งแรงงาน 1.63 

ผลรวมค่านํา้หนัก 3.4% 

ตารางที่ 12 สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการเรียงลาํดบัของปัจจยัยอ่ยปัจจยัดา้น Demand 
ปัจจัยด้าน Demand ผลรวมปัจจัย 

ดา้นประชากร 12.22 
จาํนวนของท่ีอยูอ่าศยั 10.74 
ชนิดของวสัดุก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั 10.74 

ผลรวมค่านํา้หนัก 33.7% 

ตารางที่ 13 สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการเรียงลาํดบัของปัจจยัยอ่ยปัจจยัดา้นความสะดวกในการ Supply 

ปัจจัยด้านความสะดวกในการ Supply ผลรวมปัจจัย 
ใกลโ้รงงาน 15.09 
ตน้ทุนค่าขนส่ง 18.11 

ผลรวมค่านํา้หนัก 33.2% 
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4.4 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการให้นํา้หนักคะแนนของแต่ละปัจจัยในแต่ละจังหวดั 
เม่ือไดท้าํการรวมคะแนนท่ีพนักงานและผูบ้ริหารร้านเหล็กมัน่คงพฒันาตอบแบบสอบถามทั้งปัจจยัหลกั

และปัจจยัย่อยแลว้พบว่าจงัหวดัสมุทรปราการมีนํ้ าหนกัคะแนนรวม 75.57% จงัหวดัปทุมธานีนํ้ าหนักคะแนนรวม 
66.89% และจงัหวดันนทบุรีมีนํ้ าหนกัคะแนนรวม 56.80% ดงัตารางท่ี 14 พบว่าปัจจยัของจงัหวดัในแต่ละจงัหวดัมี
ความไดเ้ปรียบในการเลือกทาํเลท่ีตั้งในคนละดา้น เพียงแต่ธุรกิจจะสนใจเลือกเลือกจงัหวดัไหนในการเลือกเป็นทาํเล
ท่ีตั้ง 
ตารางที่ 14 สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการใหน้ํ้ าหนกัคะแนนของแต่ละปัจจยัในแต่ละจงัหวดั 

ปัจจัยทีใ่ช้ในการพจิารณาเลือกพืน้ที่ จังหวดันนทบุรี จังหวดัปทุมธานี จังหวดัสมุทรปราการ 
ปัจจยัดา้นเศรษฐศาสตร์ 3.17 3.29 3.29 
ปัจจยัดา้นคู่แข่งทางธุรกิจ 15.36 12.98 8.19 
ปัจจยัดา้นสังคม 2.83 2.65 2.41 
ปัจจยัดา้น Demand 22.16 26.72 28.48 
ปัจจยัดา้นความสะดวกในการ Supply 13.28 21.25 33.20 

ผลรวมค่านํา้หนักคะแนน 100% 56.80 66.89 75.57 

 
4.5 การวเิคราะห์ข้อมูลวธีิหาจุดศูนย์กลาง (Center of Gravity) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการคาํนวณเพ่ือเลือกตาํแหน่งท่ีตั้ งสาขาร้านเหล็กมั่นคงพฒันาโดยการหาจุด

ศูนยก์ลางในพ้ืนท่ีโดยใชว้ิธีหาจุดศูนยก์ลาง (Center of Gravity) จากขอ้มูลจาํนวนประชากรแต่ละตาํบลในจงัหวดั
สมุทรปราการและจุดทาํเลท่ีตั้งของตาํบลในจงัหวดัสมุทรปราการ ผูศึ้กษานาํมาเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้มาเขา้สูตรการ
คาํนวณการวิเคราะห์หาจุดศูนยก์ลาง (Center of Gravity) และคาํนวณจากโปรแกรม Microsoft Excel โดยคาํนวณตาม
สูตรดงัต่อไปน้ี 

วธีิการคาํนวณหาทาํเลท่ีตั้ง (x̄, ȳ) 

x̄ = 
∑ 	

∑
  , ȳ= 

∑ 	

∑
 

 
จะไดผ้ลลพัธ์ดงัน้ี  ค่าพิกดับนแกน x = 13.60676883 
  ค่าพิกดับนแกน y = 100.6525511 
การคาํนวณหาทาํเลท่ีตั้งไดจุ้ดตาํแหน่งท่ีตั้งออกมาคือ ตาํบลเทพารักษ ์อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดั
สมุทรปราการดงัรูปภาพท่ี 1 
 
 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 165 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 
รูปภาพที ่1 จุดตาํแหน่งทาํเลท่ีตั้งสาขาร้านเหลก็มัน่คงพฒันา  

ตาํบลเทพารักษ ์อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

4.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการซ้ือสินค้าและการใช้บริการร้านวัสดุ
ก่อสร้าง 

การแจกแบบสอบถามปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้และการใชบ้ริการของร้านวสัดุก่อสร้างเพ่ือนาํผลจาก
แบบสอบถามมากาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดผ้ลการศึกษาดงัน้ีขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือวสัดุ
ก่อสร้างของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจเลือกทั้ง 4 ดา้น มีดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์ให้ความสาํคญักบั
การท่ีสินคา้ดีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน มีการรับรอง มอก. ในระดบัท่ีมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการรับประกนัคุณภาพ
สินคา้ มีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลาย สินคา้ถูกจดัวางในท่ีท่ีเหมาะสม มีความสะอาด เป็นระเบียบ และมีการติดช่ือชนิด
สินคา้อยา่งชดัเจน ตามลาํดบั ดา้นราคา ให้ความสําคญักบัสินคา้มีคุณภาพคุม้กบัราคาท่ีจาํหน่าย ในระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ สามารถต่อรองราคาได ้มีราคาถูกกว่าผูป้ระกอบการอ่ืน มีการชาํระเงินไดห้ลาย และมีการแสดงราคา
ชดัเจนในช่องทางต่าง ๆ ตามลาํดบั ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ใหค้วามสาํคญักบัการมีบริการจดัส่งสินคา้ ในระดบั
มากท่ีสุด รองลงมาคือ สถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อการมารับบริการ ทาํเลท่ีตั้งอยูติ่ดถนนใหญ่ มีการสั่งซ้ือสินคา้ผ่าน
ทางระบบออนไลน์ เช่น Facebook,  Website ไดเ้ลย และมีความชดัเจนของป้ายร้านเดินทางมาไดส้ะดวก ตามลาํดบั 
ดา้นการส่งเสริมการตลาดใหค้วามสาํคญักบั การมีส่วนลดให้กบัลูกคา้ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการจาํหน่าย
สินคา้เป็นเงินเช่ือแก่ลูกคา้ มีบริการเปล่ียน/คืนสินคา้ มีของแจกของแถมเน่ืองในโอกาสต่างๆ และมีการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ร้านและสินคา้ผา่นทางระบบออนไลน์ เช่น Facebook , Website ตามลาํดบั ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
ใหค้วามสาํคญักบัพนกังานมีความเตม็ใจและความพร้อมในการใหบ้ริการอยา่งสุภาพของพนกังาน ในระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ พนกังานมีการทาํงานเป็นระบบอยา่งถูกตอ้ง การใหบ้ริการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกาํหนด มีความความ
รวดเร็วในการให้บริการ พนกังานมีการบริการท่ีเป็นกนัเองระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อ และมีความเหมาะสมในการแต่ง
กายของผูใ้ห้บริการ ตามลาํดบั ดา้นการบริการเพ่ิมเติมในร้านเหล็กมัน่คงพฒันาสาขาท่ี 2 มีความตอ้งการให้มีการ
บริการติดต่อผูรั้บเหมาท่ีเช่ียวชาญดา้นต่างๆใหลู้กคา้ ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือตอ้งการใหมี้การบริการสั่งสินคา้
ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ มีการส่งตวัแทนไปติดต่อกบัโครงการถึงท่ีเพ่ือเสนอสินคา้และราคา 

4.7 การวางแผนธุรกจิร้านเหลก็มัน่คงพฒันาสาขาใหม่ในการเพิม่ยอดขายวสัดุก่อสร้าง 
การวางแผนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจไดมี้ขอ้มูลซ่ึงการกาํหนดตวัสินคา้และราคาท่ีจะนาํมาจาํหน่ายน้ี ทาง

ร้านเหลก็มัน่คงพฒันา ไดก้าํหนดตวัผลิตภณัฑคื์อ ปูนซีเมนตส์าํเร็จรูปแบบถุง คือ ปูนซีเมนตผ์สมตราทีพีไอ (สีเขียว)
และปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ (สีแดง) เน่ืองจากทางร้านไดน้ําขอ้มูลสถิติลกัษณะท่ีสําคญัของครัวเรือนจังหวดั
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สมุทรปราการจากสํานกังานสถิติแห่งชาติ ในส่วนของขอ้มูลชนิดของวสัดุก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั จากรูปภาพกราฟท่ี 1 
แสดงใหเ้ห็นวา่ท่ีอยูอ่าศยัในจงัหวดัปทุมธานีในส่วนของตึก คิดเป็นร้อยละ 82.23 และท่ีอยูอ่าศยัท่ีเป็นไม ้คิดเป็นร้อย
ละ 12.27  

 
รูปภาพกราฟที่ 1 กราฟแสดงสถิติลกัษณะท่ีสาํคญัของครัวเรือนจงัหวดัสมุทรปราการปี ค.ศ. 2011 – ค.ศ. 2014 

ท่ีมา: สาํนกังานสถิติแห่งชาติ ขอ้มูลชนิดของวสัดุก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั 
 

ดงันั้นวสัดุก่อสร้างท่ีจะนาํมาสร้างท่ีอยูอ่าศยัท่ีเป็นตึกท่ีเป็นส่วนประกอบสาํคญันัน่ก็คือ ปูน ทางร้านเหลก็
มัน่คงพฒันาจึงไดน้าํปูนซีเมนตผ์สมตราทีพีไอ (สีเขียว) และปูนซีเมนตผ์สมตราทีพีไอ (สีแดง) ดงัรูปภาพท่ี2เน่ืองจาก
เป็นตราสินคา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือ และคุณภาพดีมาจาํหน่ายเป็นสินคา้ในร้านเหล็กมัน่คงพฒันาสาขาท่ี 2 เพ่ือเพ่ิม
รายไดแ้ละเป็นการเจาะตลาดเป้าหมายกลุ่มใหม่  

 
รูปภาพที ่2 รูปภาพปูนซีเมนตผ์สมตราทีพีไอ (สีเขียว) และปูนซีเมนตผ์สมตราทีพีไอ (สีแดง) 

เม่ือกาํหนดตวัผลิตภณัฑ์ไดแ้ลว้จึงทาํการกาํหนดราคาเพ่ือจาํหน่าย การกาํหนดราคาผลิตภณัฑ์ของนั้น
จาํเป็นตอ้งรู้ราคาของคู่แข่งก่อนภายในระแวกใกลเ้คียงกบัร้านเหลก็มัน่คงพฒันาสาขาท่ี 2 ก่อน เพ่ือช่วยประเมินการ
ตดัสินใจในการกาํหนดราคา ว่าจะตดัสินใจกาํหนดราคาอยา่งไรในโครงสร้างการกาํหนดราคาของร้านเหล็กมัน่คง
พฒันาสาขาท่ี 2 ทางผูศึ้กษาจึงไดศึ้กษาตลาดแลว้ตั้งราคาให้ทางร้านเหล็กมัน่คงพฒันาสาขาท่ี 2 ไดก้าํไรมากท่ีสุด
เท่าท่ีจะทาํไดโ้ดยท่ียงัคงแข่งขนักบัคู่แข่งได ้โดยกาํหนดราคาดงัตารางท่ี 15 
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ตารางที่ 15 ราคาปูนซีเมนตผ์สมตราทีพีไอ (สีเขียว) และปูนซีเมนตผ์สมตราทีพีไอ (สีแดง)  
ร้านเหลก็มัน่คงพฒันาสาขาท่ี 2 

  ราคาปูนถุง   
ปูนซีเมนตต์รง TPI (เขียว) 112 บาท/ถุง 
ปูนซีเมนตต์รง TPI (แดง) 124 บาท/ถุง 

 
ทางร้านเหล็กมัน่คงพฒันาไดส้ํารวจธุรกิจจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างคู่แข่งภายในพ้ืนท่ีตาํบลเทพารักษ ์จงัหวดั

สมุทรปราการ จะเนน้ไปท่ีลูกคา้รายไดโ้ดยลูกคา้จะตอ้งมีการสั่งซ้ือสินคา้ในปริมาณมากทางร้านจึงจะ Service ใหก้บั
ลูกคา้ได  ้ร้านเหล็กมัน่คงพฒันาและร้านจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างท่ีเป็นคู่แข่งจึงมีการนาํเสนอกลยุทธ์ท่ีแตกต่างกัน
ออกไปตามความตอ้งการของลูกคา้ ทางร้านเหล็กมัน่คงพฒันาจึงมุ่งเน้นเป้าหมายไปท่ีกลุ่มลูกคา้รายยอ่ย คือลูกคา้
สามารถสั่งซ้ือสินคใ้นปริมาณท่ีนอ้ยได ้และทางร้านสามารถ Service ใหก้บัลูกคา้ตามปริมาณสั่งท่ีเหมาะสมได ้
 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาการวดัลาํดบัความสาํคญัปัจจยัหลกัโดยใชว้ิธีการตดัสินใจโดยวิเคราะห์ลาํดบัชั้น (AHP) โดย

การคาํนวณค่า Eigenvector พบว่าค่านํ้ าหนักท่ีไดคื้อ ปัจจยัดา้น Demand ค่านํ้ าหนัก 0.337 มีค่านํ้ าหนักความสําคญั
มากท่ีสุด ปัจจยัดา้นความสะดวกในการ Supply ค่านํ้ าหนกั 0.332 ปัจจยัดา้นการมีคู่แข่งทางธุรกิจ ค่านํ้ าหนกั 0.240 
ปัจจยัดา้นเศรษฐาสตร์ ค่านํ้ าหนกั 0.057 และปัจจยัดา้นสังคมค่านํ้ าหนกั 0.034 ตามลาํดบั และนาํค่าจากการวดัลาํดบั
ความสําคัญปัจจัยหลักมาวิเคราะห์ข้อมูลกับค่าเรียงลําดับความสําคัญปัจจัยย่อย เ ม่ือได้ทําการรวมคะแนน
แบบสอบถามแลว้พบว่าจงัหวดัสมุทรปราการมีนํ้ าหนักคะแนนรวม 75.57% จงัหวดัปทุมธานีนํ้ าหนักคะแนนรวม 
66.89% และจังหวดันนทบุรีมีนํ้ าหนักคะแนนรวม 56.80% แสดงให้เห็นว่าจังหวดัสมุทรปราการเป็นจังหวดัท่ี
เหมาะสมในการเลือกเป็นทาํเลท่ีตั้งร้านเหล็กมัน่คงพฒันาสาขาท่ี 2 ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลการคาํนวณเพื่อเลือก
ตาํแหน่งท่ีตั้ งสาขาร้านเหล็กมั่นคงพฒันาโดยการหาจุดศูนย์กลางในพื้นท่ีโดยใช้วิธีหาจุดศูนยก์ลาง (Center of 
Gravity) วิเคราะห์โดยการนาํขอ้มูลประชากรในตาํบล มาคาํนวณในโปรแกรมสาํเร็จรูป (Excel) โดยท่ีผลออกมาได้
คือจุดศูนยก์ลางถ่วงนํ้าหนกัจะอยูท่ี่พิกดั (13.60676883, 100.6525511) จากการคาํนวณโดยใชสู้ตรการคาํนวณหาทาํเล
ท่ีตั้งไดจุ้ดตาํแหน่งท่ีตั้งออกมาคือ ตาํบลเทพารักษ ์อาํเภอเมืองสมุทรปราการ 

 การเพ่ิมมูลค่าให้กบัทางร้านมัน่คงพฒันาสาขาท่ี 2 จากการกาํหนดราคาและสินคา้ ผูศึ้กษาได้
กาํหนดสินคา้ท่ีนาํมาจาํหน่ายเพ่ิมเติมคือ ปูนซีเมนตผ์สมตราทีพีไอ (สีเขียว) และปูนซีเมนตผ์สมตราทีพีไอ (สีแดง) 
โดยนาํขอ้มูลสถิติขอ้มูลชนิดของวสัดุก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัในจงัหวดัสมุทรปราการมาวิเคราะห์ โดยกาํหนดราคาขาย
ปูนซีเมนตผ์สมตราทีพีไอ (สีเขียว) ในราคาถุงละ 112 บาท และปูนซีเมนตผ์สมตราทีพีไอ (สีแดง) ในราคาถุงละ 124 
บาท โดยการกาํหนดราคาวเิคราะห์จากขอ้มูลของคู่แข่งดว้ยนอกจากน้ียงัไดก้าํหนดปริมาณการขายในอนาคตของร้าน
เหล็กมัน่คงพฒันาสาขาท่ี 2 ในจาํนวนท่ีเหมาะสมกาํหนดกลยุทธ์การตลาดโดยท่ีทางร้านเหล็กมัน่คงพฒันาเน้น
เป้าหมายไปท่ีกลุ่มลูกคา้รายย่อย สามารถบริการจดัส่งสินคา้สําหรับสินคา้จาํนวนน้อยได ้มีบริการตดัเหล็ก และ
นอกจากน้ียงัมีบริการสั่งซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้
ในการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีนาํมาศึกษาการเลือกทาํเลท่ีตั้งของร้านเหล็กมัน่คง

พฒันา เพ่ือท่ีจะหาทาํเลท่ีเหมาะสมในการประกอบธุรกิจเพ่ือความกา้วหนา้ของธุรกิจได ้
การศึกษาการส่งเสริมการตลาด ศึกษาสินคา้ท่ีคู่แข่งจาํหน่าย และในดา้นของราคาท่ีคู่แข่งทางธุรกิจตั้งไว ้

สามารถนาํมาวิเคราะห์การตั้งราคาและสินคา้ท่ีจะนาํมาจาํหน่าย และสามารถนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์เพ่ือทาํกลยุทธ์
การตลาดของทางร้านเหลก็มัน่คงพฒันา 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
ในการศึกษาคร้ังต่อไปผูศึ้กษาควรท่ีจะเกบ็ขอ้มูลของคู่แข่งทางธุรกิจอยา่งละเอียด ถึงกระบวนการส่งเสริม

การตลาด การจดัจาํหน่าย เพ่ือท่ีจะนาํมเปรียบเทียบและวเิคราะห์วดัประสิทธิภาพในการแข่งขนัได ้และยงันาํขอ้มูลมา
พฒันาธุรกิจเพ่ือท่ีแข่งขนักบัคู่แข่งในพ้ืนท่ีเดียวกนัได ้
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังานขายบริษทัประกนัชีวิต XYZ ท่ีปฏิบติังานท่ีสาํนกังานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม โดยทาํการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม SPSS ซ่ึงสถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้น ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุอยูใ่นช่วง 30-39 ปี มีสถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอายุการทาํงาน 3 – 6 ปี 
และมีรายได ้20,001 – 30,000 บาท โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นของแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบั
ดี ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัดี และปัจจยัท่ีทาํให้เกิดแรงจูงในการปฏิบติังานดา้นจูงใจและ
ดา้นคํ้าจุนมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในทุกดา้น อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
นอกจากนั้นแลว้ยงัพบวา่แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความรับผิดชอบส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ทุกดา้น ส่วนแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความสาํเร็จของงานหรือดา้นนโยบายในการบริหารหรือดา้นความมัน่คง
ในการทาํงานยงัส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน และ
ดา้นเวลา และยงัพบอีกว่าแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นค่าตอบแทนและดา้นลกัษณะงานไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานทุกดา้น 
คาํสําคญั: แรงจูงใจในการปฏิบติังาน, ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 
ABSTRACT 

The research is to study The Relation between Work Motivation and Work Performance of Sale Person at 
XYZ Life Insurance Company. A questionnaire was used as the data collection instrument and analyzed by using 
SPSS. The statics used for the analysis include percentage, mean, standard deviation and analysis of multiple linear 
regressions. The findings reveal the following. The majority of sample groups were female, aged between 30 -3 9 
years, marital status/living together, Bachelor's Degree, work experience 3 -5  years and an average monthly income 
of 20,001 – 30,000 bath. The work motivation and work performance overall level is good. The motivation factors 
overall was related to work performance with at moderate level of 0 .05  significant. When examining each factor, I 
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found that only one related to all work performance at moderate level of 0 .05  significant is responsible, whereas 
motivation in salary and work itself was not significantly correlated with work performance. 
Keywords: Work Motivation, Work Performance 
 
1. บทนํา 

ในปัจจุบนัมนุษยต์อ้งเผชิญความเส่ียงในการใชชี้วิตประจาํวนัอยูต่ลอดเวลา ไม่วา่จะเป็นความเส่ียงต่อการ
เสียชีวิตจากอุบติัเหตุหรือโรคภยัไขเ้จ็บ ทาํใหม้นุษยพ์ยายามแสวงหาหนทางท่ีจะรักษาชีวิตของตนเองใหย้นืยาว และ
สร้างหลกัประกนัใหแ้ก่ตนเองและครอบครัวสาํหรับอนาคต ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงใหค้วามสาํคญักบัการเลือกซ้ือประกนั
ชีวิต เพราะสามารถช่วยกระจายความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน และเป็นการสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ชีวิต ทาํใหก้ารแข่งขนัใน
ตลาดธุรกิจประกนัภยัชีวิตทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือย ๆ เพราะบริษทัประกนัภยัชีวิตหลากหลายบริษทัไดมี้การปรับ
นโยบายการขายผลิตภณัฑท่ี์ดีมากข้ึนและมีการนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่มาประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัรูปแบบการใชชี้วิตของ
ผูบ้ริโภคท่ีเป็นออนไลน์ เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีผูบ้ริโภคใชเ้พ่ือเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัประกนัภยัชีวิต เปรียบเทียบ
ราคาและนโยบายประกนัภยัชีวิต รวมถึงประสบการณ์ในการเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ จึงทาํให้ผูบ้ริโภคมีขอ้มูลและ
อาํนาจการต่อรองมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีผูบ้ริโภคยงัคงมองหา คือการให้บริการสินคา้แบบใกลชิ้ดเอาใจใส่ 
และตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละบุคคล ดงันั้นพนกังานขายประกนัภยัชีวิตจึงมีบทบาทสาํคญัมากในการ
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้ริโภค แต่เน่ืองดว้ยสภาพการแข่งขนัทั้งภายในและภายนอกท่ีสูง ไม่วา่จะเป็นการแข่งขนั
กนัทาํยอดขายของพนกังานขายแต่ละบุคคล หรือการแข่งขนัเพ่ิมจาํนวนยอดขายตามท่ีบริษทักาํหนดเป้าหมายไว ้ยอ่ม
ส่งผลให้พนกังานขายเกิดความตึงเครียดและกดดนัอยา่งหนกั ทาํให้เกิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายทอ้แทใ้นการทาํงาน จน
อาจถึงขั้นตดัสินใจลาออกจากงานท่ีทาํอยู่ ดงันั้นบริษทัประกนัภยัชีวิตจึงควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัให้กบั
พนกังานขาย เพ่ือรักษาพนกังานขายท่ีมีความรู้ความสามารถและชาํนาญในสายงานขายไว ้และทาํให้พนกังานขาย
สามารถปฏิบติังานขายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือนาํพาองคก์ารใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดแรงจูงในการปฏิบติังานของพนกังานขายบริษทัประกนัชีวิต XYZ ท่ีปฏิบติังาน

ท่ีสาํนกังานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขายบริษัทประกันชีวิต XYZ ท่ีปฏิบัติงานท่ี

สาํนกังานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยท่ีทาํให้เกิดแรงจูงในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังานขายบริษทัประกนัชีวติ XYZ ท่ีปฏิบติังานท่ีสาํนกังานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร 

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนักงานขายบริษทัประกนัชีวิต XYZ ท่ีปฏิบติังานท่ีสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธี
การศึกษาเชิงปริมาณ ซ่ึงใชแ้บบสอบถามปลายปิด (Close-ended Question) ท่ีมีกาํหนดตวัเลือกคาํตอบต่างๆ เอาไว ้ 
เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้าศึกษาระดบัแรงจูงในการปฏิบติังาน ศึกษาระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และศึกษา
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดแรงจูงในการปฏิบติังานและประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน มีการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลในเดือน มกราคม 2560 โดยประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานขายบริษทัประกนัชีวิต XYZ ท่ีปฏิบติังานท่ี
สาํนกังานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงมีจาํนวนประชากรทั้งหมด 7,080 คน ผูว้จิยัไดก้าํหนด
กลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน
ทั้งหมด 367 คน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เกิดความคลาดเคล่ือนในการประเมินค่าในระดบัร้อยละ 5 หลงัจาก
นั้นทาํการรวบรวมขอ้มูลด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามจาํนวน 367 ชุด และนาํมาวิเคราะห์และประมวลผลด้วย
โปรแกรม SPSS ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์การ
ถดถอยพหุเชิงเส้น (Multiple linear regression analysis) ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจัยไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวม และนอกจากน้ียงัศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีทาํให้เกิดแรงจูงในการปฏิบติังานทั้ง 11 ดา้นวา่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานในแต่ละดา้นอยา่งไรบา้ง เพ่ือนาํมาสร้างเป็นโมเดลในการพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
กรอบแนวคดิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ผลการวจิัย 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ พนกังานขายบริษทัประกนัชีวิต XYZ ท่ีปฏิบติังานท่ีสาํนกังานใหญ่ใน

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 367 คน จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยูใ่นช่วง 30-39 ปี มี
สถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอายกุารทาํงาน 3 – 6 ปี และมีรายได ้20,001 – 30,000 บาท 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นของ
แรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 (S.D. = 0.519) เม่ือทาํการพิจารณาในแต่ละ
ปัจจยัจะเห็นวา่ แรงจูงในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัจูงใจสูงท่ีสุด คือ ดา้นความสาํเร็จของงาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 
และแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัคํ้าจุนสูงท่ีสุด คือ ดา้นนโยบายในการบริหาร โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 ซ่ึง
แรงจูงใจในการปฏิบติังานทุกดา้นอยูใ่นระดบัดี 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ดา้นคุณภาพของงาน 

 ดา้นปริมาณงาน 

 ดา้นเวลา 

 ดา้นค่าใชจ่้าย 

แรงจูงใจในการปฏิบัติ 

 ดา้นความสาํเร็จของงาน 
 ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ 
 ดา้นลกัษณะงาน 
 ดา้นความรับผิดชอบ 
 ดา้นความกา้วหนา้ในงาน 
 ดา้นค่าตอบแทน 
 ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
 ดา้นการบงัคบับญัชา 
 ดา้นนโยบายในการบริหาร 
 ดา้นสภาพการทาํงาน 
 ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน 
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ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็น
ของระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 (S.D. = 0.584) เม่ือทาํการ
พิจารณาในแต่ละดา้นจะเห็นวา่ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นคุณภาพของงานสูงท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 
รองลงมาเป็นดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ่้าย และดา้นปริมาณงาน ตามลาํดบั ซ่ึงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานทุกดา้นอยูใ่น
ระดบัดี 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีทาํให้เกิดแรงจูงในการปฏิบติังานและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานพบวา่ ปัจจยัดา้นจูงใจและปัจจยัดา้นคํ้าจุนมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานใน
ภาพรวม และนอกจากนั้นแลว้ปัจจยัดา้นจูงใจและปัจจยัดา้นคํ้าจุนมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ่้าย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีทาํให้เกิดแรงจูงในการปฏิบติังานทั้ง 11 ดา้นว่ามีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในแต่ละดา้นอย่างไรบา้ง ซ่ึงผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดแรงจูงในการ
ปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นคุณภาพของงาน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จะประกอบดว้ยแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความสาํเร็จของงาน ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ ดา้นความ
รับผิดชอบ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ส่วนของปัจจยัท่ีทาํให้เกิดแรงจูงใน
การปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นปริมาณงาน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จะประกอบดว้ยแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความสาํเร็จของงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ใน
งาน ดา้นการบงัคบับญัชา ดา้นนโยบายในการบริหาร และดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ส่วนของปัจจยัท่ีทาํให้เกิด
แรงจูงในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นเวลา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จะประกอบดว้ยแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความสําเร็จของงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล ดา้นนโยบายในการบริหาร ดา้นสภาพการทาํงาน และดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ส่วนของปัจจยัท่ี
ทาํให้เกิดแรงจูงในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นค่าใชจ่้าย อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จะประกอบดว้ยแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ในงาน และ
ดา้นสภาพการทาํงาน และนอกจากนั้นยงัพบอีกวา่แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นค่าตอบแทนและดา้นลกัษณะงานไม่
มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานทุกดา้น 

 

ตารางท่ี 1 แสดงสรุปผลการทดสอบความสัมพนัธ์ 
ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดแรงจูง 

ในการปฏิบติังาน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ่้าย 
ดา้นความสาํเร็จของงาน    - 

ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ  - - - 

ดา้นลกัษณะงาน - - - - 

ดา้นความรับผดิชอบ     
ดา้นความกา้วหนา้ในงาน -  -  
ดา้นค่าตอบแทน - - - - 

ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล  -  - 

ดา้นการบงัคบับญัชา -  - - 
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ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดแรงจูง 
ในการปฏิบติังาน 

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ่้าย 

ดา้นนโยบายในการบริหาร    - 

ดา้นสภาพการทาํงาน - -   
ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน    - 

หมายเหตุ: คือ มีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

                  -   คือ ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
1. แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัคํ้าจุนมีค่าเฉล่ียมากกว่าแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัจูงใจ 

ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานของ ชูเกียรติ ยิม้พวง (2554) โดยแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัจูงใจมีค่าเฉล่ียมากกว่า
แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัคํ้าจุน เน่ืองจากพนกังานมีความรับผิดชอบในการทาํงานค่อนขา้งสูง มีอิสระใน
การทาํงาน พนกังานสามารถทาํงานท่ีรับผิดชอบไดเ้สร็จทนัเวลาท่ีกาํหนด และงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงตามความรู้
ความสามารถของพนักงาน และยงัไม่สอดคลอ้งกบังานของ นางสาววรรณา อาวรณ์ (2557) โดยแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานดา้นปัจจยัจูงใจมีค่าเฉล่ียมากกว่าแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัคํ้าจุน เน่ืองจากพนักงานสามารถ
ปฏิบติังานโดยปราศจากการควบคุมการทาํงาน งานท่ีทาํตรงตามความรู้ความสามารถของพนกังาน และปริมาณงานมี
ความเหมาะสม จึงเห็นไดว้่าพนกังานขายบริษทัประกนัชีวิต XYZ มีการควบคุมการทาํงานมากจนเกินไป ทาํให้ไม่
สามารถวางแผนการดาํเนินงานของตนเองได ้และพนกังานท่ีคดัเลือกเขา้มาทาํงานไม่มีความรู้ความสามารถตรงตาม
สายงานท่ีทาํตั้งแต่แรก อย่างไรก็ตามผลการศึกษายงัมีความคลา้ยคลึงกบังานของ ดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) โดย
แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัจูงใจมีค่าเฉล่ียเท่ากบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัคํ้ าจุน เม่ือทาํการ
พิจารณารายดา้นจะพบวา่ ค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดของแรงจูงใจในการปฏิบติังานส่วนใหญ่อยูใ่นปัจจยัคํ้าจุน จึงสรุปไดว้า่
การศึกษาทั้งสองน้ีองคก์ารให้ความสําคญัต่อความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรในองคก์าร สภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน 
เพ่ือใหเ้กิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน อนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน 

2. ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นคุณภาพของงานมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาเป็นดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ่้าย 
และดา้นปริมาณงาน ตามลาํดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานของ สมยศ แยม้เผื่อน (2551) เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวอยูใ่น
อุตสาหกรรมการผลิตอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ท่ีเนน้การทาํงานเป็นขั้นตอนของระบบอุตสาหกรรม ผลิตดว้ยความรวดเร็ว
และถูกตอ้ง เพ่ือใหไ้ดป้ริมาณงานตามขีดความสามารถของเคร่ืองจกัรเป็นหลกั และดว้ยความเป็นระบบอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่จึงมีมาตรฐานการผลิตท่ีดีอยู่แลว้ พนักงานจึงรับรู้ถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นปริมาณงาน
มากกวา่คุณภาพของงาน ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษาคร้ังน้ีท่ีเนน้คุณภาพของงานดว้ยการใหค้วามใส่ใจถึงความพึงพอใจ
ของลูกคา้ และการปฏิบติังานขายเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพในการออกงานจดัแสดงผลิตภณัฑข์องบริษทั ณ สถานท่ี
ต่างๆ และยงัไม่สอดคลอ้งกบังานของ ดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) โดยประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นผลลพัธ์ของ
งานมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ซ่ึงดา้นผลลพัธ์ของงานมีคลา้ยคลึงกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นคุณภาพของงาน แต่
เน่ืองจากการทาํงานของพนักงานอาจทาํให้สินคา้ไดรั้บความเสียหายจากการขนส่งพสัดุทางอากาศ จึงทาํให้การ
ทาํงานยงัไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร และไม่สามารถสําเร็จตรงตามเวลาท่ีกาํหนด ซ่ึงหมายความว่าพนักงานเน้น
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นกระบวนการท่ีมีคลา้ยคลึงกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นเวลามากกวา่ ซ่ึง
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แตกต่างจากการศึกษาคร้ังน้ีท่ีพนกังานเนน้การทาํงานใหมี้คุณภาพ เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด อยา่งไรก็
ตามยงัมีสอดคลอ้งกบังานของ มาลินี นกศิริ และธนเดช กงัสวสัด์ิ (2558) โดยพนกังานใหค้วามคิดเห็นประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานดา้นคุณภาพของงานมากท่ีสุด รองลงมาเป็นดา้นปริมาณงาน ซ่ึงหมายความว่าการทาํงานของ
พนกังานเนน้การทาํงานท่ีมีคุณภาพถูกตอ้งและรวดเร็ว และสามารถผลิตช้ินส่วนอะไหล่ยานยนตไ์ดต้ามเป้าหมายท่ี
กาํหนดไว ้เพ่ือสามารถมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ไดท้นัเวลาและเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาคร้ัง
น้ีท่ีใหค้วามสาํคญักบัการทาํงานใหเ้กิดคุณภาพท่ีดี เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ และใชเ้วลาในการทาํงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีทาํให้เกิดแรงจูงในการปฏิบติังานและประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน มี
ความแตกต่างจากงานของ ดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) โดยประสิทธิภาพในการทาํงานจะพิจารณา 3 มิติ คือ มิติดา้น
ค่าใชจ่้าย มิติดา้นกระบวนการบริหาร และมิติดา้นผลลพัธ์แต่การศึกษาคร้ังน้ีไดมี้การเพ่ิมมิติดา้นปริมาณงานดว้ย เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมความละเอียดและความเขา้ใจกบัปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมายว่ามีความเหมาะสมกบังานท่ีทาํอย่างไร 
เน่ืองจากงานขายประกนัชีวิตนั้นเป็นงานท่ีมีการทาํยอดขายตามเป้าหมายขององคก์ารท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน ดงันั้น
การนาํมิติดา้นปริมาณงานมาใชจึ้งมีความเหมาะสมอยา่งยิ่งในการศึกษา และผลจากการศึกษาพบวา่ มิติดา้นผลลพัธ์
ของงานมีสอดคลอ้งกบัมิติดา้นคุณภาพของงานในการศึกษาคร้ังน้ี แต่พนกังานใหค้วามคิดเห็นมิติดา้นผลลพัธ์ตํ่าท่ีสุด 
ซ่ึงหมายความว่าพนกังานให้ความสนใจมิติดา้นค่าใชจ่้าย เพ่ือใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าท่ีสุด และมิติดา้นกระบวนการ
บริหารท่ีเนน้มีเทคนิคการทาํงานท่ีรวดเร็ว และทาํใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน ตามลาํดบั ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษาคร้ัง
น้ีท่ีพนักงานเน้นคุณภาพของการทาํงานลาํดบัแรก เน้นความสามารถในการบริหารเวลาลาํดบัสอง และเน้นมิติ
ค่าใชจ่้ายลาํดบัสาม และเม่ือทาํการพิจารณาถึงปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดแรงจูงในการปฏิบติังานดา้นจูงใจและดา้นคํ้าจุนพบวา่ 
มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั
การศึกษาในคร้ังน้ี นอกจากนั้นแลว้ผูว้ิจยัไดท้าํการพิจารณาปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดแรงจูงในการปฏิบติังานทั้ง 11 ดา้น วา่มี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงานแต่ละดา้นอยา่งไรบา้ง ซ่ึงเป็นการศึกษาเพ่ิมเติมคร้ังน้ีเป็นการนาํเสนอ
มุมมองใหม่ในการศึกษาทัว่ไป และมีความละเอียดกวา่งานของ ดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) และจากผลการศึกษาพบวา่ 
แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความรับผิดชอบส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานทุกดา้น คือ ดา้นคุณภาพ
ของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ่้าย ซ่ึงมีความน่าสนใจอย่างมากในการศึกษาคร้ังน้ี กล่าวคือ ถา้
แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความรับผดิชอบเพิ่มข้ึน จะส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการปฏิบติังานทุกดา้นเพ่ิมข้ึนตาม 
และถา้แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความสาํเร็จของงานหรือดา้นนโยบายในการบริหารหรือดา้นความมัน่คงในการ
ทาํงานเพ่ิมข้ึน จะส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน และดา้นเวลาเพ่ิมข้ึน
ตาม และยงัพบอีกว่าแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นค่าตอบแทนและดา้นลกัษณะของงานไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานทุกดา้น ซ่ึงหมายความว่าค่าตอบแทนข้ึนอยู่กบัการขายสินคา้และการบริการของ
พนกังานโดยตรง ซ่ึงพนกังานสามารถจูงใจไดด้ว้ยตนเอง และพนกังานรับรู้วา่เน้ืองานมีความหลากหลายและความทา้
ทายความรู้ความสามารถของตนเองตั้งแต่แรกอยูแ่ลว้ 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
1. ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดแรงจูงในการปฏิบติังานดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ดงันั้นจึง

ควรจดัให้มีแผ่นป้ายแสดงผลงานของพนักงานท่ีปฏิบติังานขายไดต้ามเป้าหมายสูงสุด 5 ลาํดบัแรกของแต่ละฝ่าย 
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ผูบ้งัคบับญัชาควรเปิดโอกาสให้พนกังานขายสามารถแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน และ
ควรใหค้วามไวว้างใจในการมอบหมายงานพิเศษใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งยติุธรรม ส่วนของปัจจยัท่ีทาํให้เกิดแรง
จูงในการปฏิบติังานดา้นความรับผิดชอบมี ควรปรับปริมาณงานขายให้มีความเหมาะสมกบัพนักงานขาย และหา
วิธีการกระตุน้ให้มีความกระตือรือร้นมากยิ่งข้ึนดว้ยวิธีต่างๆ เช่น จดัทวัร์ท่องเท่ียวต่างประเทศ มีการแจกรางวลั
ของขวญัต่างๆ เป็นตน้ ส่วนของปัจจยัท่ีทาํให้เกิดแรงจูงในการปฏิบติังานดา้นความกา้วหนา้ในงาน ควรจดัให้มีการ
ส่งเสริมพนกังานขายไดรั้บการศึกษาในระดบัต่างๆ ควรจดัให้มีการพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง 
เช่น การจดัอบรมทกัษะการขาย การจดัอบรมการโนม้นา้วเพ่ือให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ การจดัอบรมแนะนาํ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ รวมถึงความรู้ดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ส่วนของปัจจยัท่ีทาํให้เกิดแรงจูงในการปฏิบติังานดา้น
ความมัน่คงในการทาํงาน ควรมีการแสดงผลประกอบการในแต่ละไตรมาสให้แก่พนักงานขายทราบอย่างชดัเจน 
เพ่ือให้พนักงานรู้สึกมั่นใจในองค์การ ควรมอบสวสัดิการท่ีทาํให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ และควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑแ์ก่ผูบ้ริโภคใหอ้ยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหพ้นกังานขายสามารถขายไดผ้ลิตภณัฑไ์ดง่้ายยิง่ข้ึน 

2. ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นปริมาณงานมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ดงันั้นจึงควรมีการจดัทาํแผนงานขาย
อย่างเป็นระบบ เช่น มีการวางแผนโทรนัดหมายลูกคา้เพ่ือเสนอขายผลิตภณัฑ์ แสวงหาพ้ืนท่ีจดัตั้งบูธตามโรงงาน 
ตลาดนดั แหล่งชุมชน หรือมีการเสนอขายผา่นทางส่ือออนไลน์ต่างๆ เป็นตน้ ส่วนของประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ดา้นค่าใชจ่้ายมีค่าเฉล่ียตํ่าลาํดบัท่ีสอง ดงันั้นจึงควรมีการจดัทาํบญัชีรายรับรายจ่าย มีการกาํหนดงบในการปฏิบติังาน
ขายอยา่งชดัเจน เช่น ค่าเอกสาร ค่าออกบูธ ค่าเดินทางพบลูกคา้ เป็นตน้ และควรมีการบริหารตน้ทุนให้คุม้ค่าท่ีสุด 
ส่วนของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเวลามีค่าเฉล่ียตํ่าลาํดับท่ีสาม ดังนั้นจึงควรเตรียมความรู้เก่ียวกับ
ผลิตภณัฑแ์ละขอ้มูลเบ้ืองตน้ใหพ้ร้อมก่อนทาํการติดต่อกบัลูกคา้ และควรมีการกาํหนดเป้าหมายในการปฏิบติังานใน
แต่ละวนัอย่างชัดเจน เช่น กําหนดเป้าหมายในการขายผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 5 กรมธรรม์ต่อวนั เป็นต้น และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นคุณภาพของงานมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ควรฝึกฝนเพ่ิมทกัษะความรู้ความสามารถ
เก่ียวกบังานขายอยา่งต่อเน่ือง 

3. องคก์ารควรสร้างแรงจูงในการปฏิบติังานทุกดา้น เพราะถา้พนกังานมีระดบัความคิดเห็นของแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานท่ีดีข้ึน จะส่งผลให้พนกังานเกิดความพึงพอใจมากข้ึน และมีแนวโนม้ท่ีทาํให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพนกังานดีข้ึนเช่นกนั และแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความรับผิดชอบส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานทุกดา้น ดงันั้นองคก์ารควรใหอิ้สระในการทาํงานแก่พนกังานขาย โดยลดวิธีการควบคุมการทาํงาน
ลง เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง กลา้คิดกลา้ตดัสินใจทาํงานดว้ยตนเอง และปรับ
ปริมาณงานขายใหมี้ความเหมาะสมกบัพนกังานแต่ละบุคคล และแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความสาํเร็จของงาน
หรือดา้นนโยบายในการบริหารหรือดา้นความมัน่คงในการทาํงานส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานทั้ง 3 
ดา้น คือ ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน และดา้นเวลา องค์การควรให้ความไวว้างใจแก่พนักงานดว้ยการ
มอบหมายงานพิเศษให้ทาํ เพ่ือสร้างความทา้ทายในการทาํงานแก่พนักงาน อีกทั้งยงัควรให้การสนับสนุนและให้
ความช่วยเหลืออยา่งใกลชิ้ดอยา่งสมํ่าเสมอ และไม่ยึดติดกบัความคิดท่ีตกผลึกจากผูบ้งัคบับญัชาเพียงอยา่งเดียว และ
แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นนโยบายในการบริหาร องคก์ารควรมีการปรับปรุงปริมาณของงานใหมี้ความเหมาะสม
และสามารถนาํไปปฏิบัติงานไดจ้ริงมากกว่าน้ี องค์การควรให้มีการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์แก่ผูบ้ริโภคอย่าง
สมํ่าเสมอ และตอ้งมีการปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้มากยิง่ข้ึน 
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และขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป คือ 1. ควรศึกษาตวัแปรอิสระต่างๆ เพ่ิมเติม ท่ีนอกเหนือจาก
ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดแรงจูงในการปฏิบติังานและประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เช่น ความตั้งใจลาออก ความเครียด 
ความผูกพนัต่อองคก์าร ความพึงใจในการทาํงาน เป็นตน้เพ่ือพิจารณาว่าปัจจยัท่ีทาํให้เกิดแรงจูงในการปฏิบติังานท่ี
ไม่ไดรั้บการตอบสนองท่ีดีจะส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกของพนักงานหรือไม่ และส่งผลต่อความเครียดในการ
ทาํงานของพนักงานมากน้อยเพียงใด 2. ควรศึกษาเก่ียวกับนํ้ าหนักถัว่เฉล่ียของปัจจัยท่ีทาํให้เกิดแรงจูงในการ
ปฏิบติังานในแต่ละดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในแต่ละดา้น เพ่ือช่วยในการมองเห็น
ความสาํคญัปัจจยัท่ีทาํให้เกิดแรงจูงในการปฏิบติังานมากยิ่งข้ึน 3. ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีทาํให้เกิด
แรงจูงในการปฏิบติังานและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานขายประกนัชีวิตบริษทัต่างๆท่ีทาํธุรกิจ
ประเภทเดียวกนั เพ่ือนาํมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานมีความแตกต่างกนัอยา่งไร และ
สามารถนาํจุดบกพร่องท่ีเกิดข้ึนมาทาํการแกไ้ขและปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานใหดี้ข้ึน เพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 4. ควรนํากรอบของลักษณะประชากรศาสตร์มาพิจารณาว่ามีความสัมพนัธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานหรือไม่ เพ่ือทาํให้เห็นความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีอาจ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพ และสามารถมาใชใ้นการวางแผนการทาํงานให้พนกังานเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
มากยิง่ข้ึน 5. ควรศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งทั้งระดบัผูบ้ริหาร และหวัหนา้ทีมงาน เพ่ือทาํการพิจารณาระดบัประสิทธิภาพ
ในการทาํงานของกลุ่มตวัอย่างว่ามีประสิทธิภาพในการบริหารทีมงานมากน้อยเพียงใด และสามารถนาํผลท่ีไดม้า
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทาํงานใหดี้ยิง่ข้ึน 
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การศึกษาปัจจัยจากทฤษฎตีวัแบบการยอมรับเทคโนโลยตีามทฤษฎกีารยอมรับและใช้เทคโนโลย ีทฤษฎี
การแพร่กระจายของนวตักรรม และทฤษฎคุีณค่าทางสังคม ทีมี่อทิธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใช้

บริการเงินอเิลก็ทรอนิกส์ของพนักงานในกรุงเทพมหานคร  
A STUDY OF FACTORS FROM THE EXTENDED UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE  

AND USE OF TECHNOLOGY, THE DIFFUSION OF INNOVATIONS,  
AND THE SOCIAL VALUE THEORIES THAT POSITIVELY AFFECTING INTENTION BEHAVIOR 

TO USE ELECTRONIC CASH OF EMPLOYEES IN BANGKOK 
ณัฐพงศ์ กริยาผล1 และเพญ็จิรา คนัธวงศ์ 2 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาปัจจยัจากทฤษฎีตวัแบบการยอมรับเทคโนโลยตีามทฤษฎีการยอมรับและใชเ้ทคโนโลย ีทฤษฎีการ

แพร่กระจายของนวตักรรม และทฤษฎีคุณค่าทางสังคม ท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้ งใจในการใช้บริการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานในกรุงเทพมหานคร เป็นบทความจากสารนิพนธ์ เพ่ือใชป้ระกอบการสําเร็จการศึกษา
หลกัสูตรบริหารธุรกิจ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยักรุงเทพ  

โดยวตัถุประสงคแ์ละความสาํคญัของการศึกษานั้นเน่ืองจาก ธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐบาลไทยได้
ส่งเสริมใหป้ระเทศไทยกา้วเขา้สู้สังคมไร้เงินสด (Cashless society) ซ่ึงเป็นรากฐานท่ีสาํคญัสาํหรับการสร้างเศรษฐกิจ
ดิจิทลั ดงันั้น คณะผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์ใชส้อย ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช ้ปัจจยัดา้นความสอดคลอ้ง ปัจจยัดา้นบรรทดัฐานทางสังคม ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง ปัจจยั
ดา้นคุณค่าทางสังคม ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความน่าเช่ือถือ ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงค่าใชจ่้าย ท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ
ตั้งใจในการใชบ้ริการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ของพนกังานในกรุงเทพมหานคร   

โดยประชากร คือ พนกังานองคก์รภาครัฐและเอกชน  ในกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงมีจาํนวนประมาณ 5.6 ลา้น
คน แลว้คณะผูว้ิจยัทาํการคาํนวณจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งโดยใชห้ลกัการคาํนวณของ Cohen จากแบบสอบถาม pilot test 
จาํนวน 40 ชุด ดว้ยโปรแกรม G*Power เวอร์ชัน่ 3.1.7 ไดผ้ลลพัธ์การคาํนวณคือ 239 ชุด จึงทาํการเก็บขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถามในช่วงเดือนเมษายน 2560 จาํนวน 239 ชุด ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience sampling) 
และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถดถอยเชิงพหุคูณ ไดพ้บว่า ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใช ้(β = 0.313)  
ปัจจยัดา้นความสอดคลอ้ง (β = 0.289) และปัจจยัดา้นบรรทดัฐานทางสังคม  (β = 0.217) สามารถอธิบายอิทธิพลเชิง
บวกต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ของพนกังานในกรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 49.3   
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
คาํสําคญั: เงินอิเลก็ทรอนิกส์, ความตั้งใจในการใช,้ บรรทดัฐานทางสังคม   
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ABSTRACT 
The Bank of Thailand and the Thai government have facilitated the country to become cashless society as 

a root in building digital economy. Then, the researchers attempted to study positive impact of perceived usefulness, 
perceived ease of use, compatibility, subjective norm, perceive risk, social value, perceived trust, and perceived cost 
towards intention of using electronic cash behavior of employees in Bangkok area. The population of this study was 
employees of private and public organizations in Bangkok of around 5.6 million people.  

The researchers calculated the sample size from Cohen principles with 40 sets of questionnaire for the pilot 
test using G*Power version 3.1.7; as a result, 239 was the result from the calculation.  The convenience sampling 
was implemented and the 239 survey questionnaire were collected during April 2017 and analyzed using multiple 
regression analysis.  The researchers revealed that perceived ease of use (β = 0.313), compatibility (β = 0.289), and 
subjective norm (β = 0 .217)  were explained 49.3% of the positive influence towards intention of using electronic 
cash behavior of employees in Bangkok area at .01 significant level. 
Keywords:  Electronic Cash, Intention Behavior, Subjective Norm 
 
1. บทนํา 

ในปัจจุบนัเงินอิเล็กทรอนิกส์  (หรือท่ีเป็นท่ีรู้จกัในช่ือ electronic money หรือ e-money) คือการเช่ือมต่อ
ระหว่างเงินจริงเขา้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศพัท์เคล่ือนท่ี อินเทอร์เน็ต บตัรพลาสติก ซ่ึงแบ่งเป็น 2 
ประเภทการใชง้าน คือ การชาํระเงินล่วงหนา้ (pre-paid)  (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557) และชาํระเงินหลงัไดรั้บ
การบริการ (post-paid)  ดว้ยเงินอิเลก็ทรอนิกส์  โดยเงินอิเลก็ทรอนิคส์ถือเป็นนวตักรรมดา้นการเงินอยา่งหน่ึง ท่ีมีการ
พฒันารูปแบบจากเงินสดเป็นบตัรแขง็และบตัรพลาสติก  

โดยนวตักรรมน้ีทาํเกิดข้ึนเพ่ือตอบสนองไลฟ์สไตลข์องคนยคุใหม่ และตอบสนองดา้นการใชจ่้ายเงินในการ
ซ้ือสินคา้และบริการ เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภยั  ผูใ้ชบ้ริการสามารถเลือกเติมเงินผ่านช่องทาง
ต่างๆ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัผูใ้ห้บริการแต่ละราย เช่น เติมเงินกบัร้านคา้ท่ีมีสัญลกัษณ์เติมเงิน เช่น WeCard ท่ีร้าน 7-Eleven 
(True Money Co. Ltd., 2017) หรือทาํรายการผ่านตู  ้ATM หรือผ่านเว็บไซต์ของผูใ้ห้บริการ เช่น SCB VIRTUAL 
Prepaid Card ของธนาคารไทยพาณิชย ์(ธนาคารไทยพาณิชย,์ 2556) หรือผ่านระบบเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ หรือ
บญัชีธนาคารหรือบตัรเครดิตของผูใ้ชบ้ริการท่ีไดผู้กบญัชีไว ้เช่น SCB กบั Rabbit LINE Pay (ธนาคารไทยพาณิชย,์ 
2560) และผูใ้ห้บริการ e-Money จะบนัทึกมูลค่าของเงินท่ีเติมลงในบัตร เครือข่ายโทรศพัท์มือถือ หรือเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถตรวจสอบการเติมเงินไดจ้ากใบเสร็จรับเงิน SMS บนโทรศพัทมื์อถือ หรือ e-mail 
แลว้แต่กรณี ในปัจจุบนัน้ีมีเงินอิเลก็ทรอนิกส์หลายรูปแบบ เช่น บตัรโดยสารรถไฟฟ้า บตัรซ้ืออาหารในศูนยอ์าหาร 
บตัรเติมเงินโทรศพัท์มือถือ บตัรเติมเงินซ้ือชัว่โมงอินเทอร์เน็ต บตัรชมภาพยนตร์ กระเป๋าเงินบนโทรศพัท์มือถือ 
บญัชีเงินสดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาํหรับการชอ้บป้ิงออนไลน์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557) 

โดยในประเทศใกลเ้คียง เช่น ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ นิยมใชจ่้ายเงินอิเล็กทรอนิคส์ สถาบนัการวิจยัแห่งญ่ีปุ่น ได้
ประมาณการไวว้่า ปัจจุบนัมีคนญ่ีปุ่นอยา่งนอ้ย 15 ลา้นคนท่ีใชเ้งินอิเล็กทรอนิกส์ และตวัเลขอาจสูงถึง 40 ลา้นคน 
หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรญ่ีปุ่นไดภ้ายในปี 2008 นอกจากน้ีจาํนวนการทาํธุรกรรมนั้นสูงถึง 15.8 ลา้นคร้ัง
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ต่อเดือน มีการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ในร้านสะดวกซ้ือ ห้างสรรพสินคา้ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และตูจ้าํหน่ายสินคา้
ทัว่ไปในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งมีสัดส่วนการใชเ้งินอิเล็กทรอนิกส์สูงถึง 40 % (เศรษฐพงค ์ มะลิ
สุวรรณ, 2555)    

สาํหรับในประเทศไทยนั้น การออกบตัรสามารถดาํเนินการไดท้ั้งจากธนาคารและผูป้ระกอบการ ซ่ึงในช่วง 
ปี 2553-2556 มีมูลค่าใชเ้งินผา่นบตัรมากข้ึนจาก 18,000 ลา้นบาท เป็น 48,000 ลา้นบาท หรือ หมายถึง ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย
ต่อ 1 ใบเสร็จเพ่ิมข้ึนจากประมาณ 15 บาท มาเป็นเกือบ 60 บาทต่อใบเสร็จ (บญัญติั คาํนูฒวฒัน์, 2557) ซ่ึงมีขอ้ดีคือ
ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือหา เติมเงิน ใชจ่้ายไดโ้ดยง่าย ไม่ตอ้งพกเงินสดหรือเหรียญ แต่ขอ้เสียเช่น ถา้บตัรหายกจ็ะสูญเสีย
เงินในบตัรไดโ้ดยง่าย ถา้บตัรชาํรุดกจ็ะใชง้านบตัรไม่ไดท้นัทีตอ้งรอการแกไ้ขจากระบบส่วนกลางของผูป้ระกอบการ 
เป็นตน้ ดงันั้น บตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบตัรเงินสด และกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ในโทรศพัท์มือถือ จะเขา้มามี
บทบาทในชีวิตประจาํวนัในการจบัจ่ายใชส้อยในมากยิ่งข้ึน ดงันั้นจึงเป็นมูลเหตุจูงใจในการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (electronic cash) ของพนกังานในกรุงเทพมหานคร”   
 ในส่วนของวรรณกรรมปริทัศน์  (Shaikh & Karjaluoto, 2015) มีการขยายทฤษฎีการยอมรับการใช้
เทคโนโลยแีละการใชเ้ทคโนโลย ีใหเ้ป็น ตวัแบบการยอมรับเทคโนโลยตีามทฤษฎีการยอมรับและใชเ้ทคโนโลย ี(the 
extended unified theory of acceptance and use of technology - UTAUT2) กบัทฤษฎีการแพร่กระจายของนวตักรรม 
(the diffusion of innovations – DOI) ในการใชร้ะบบการชาํระเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคจาํนวน 301 คน
ในประเทศโปรตุเกส พบวา่ ความสอดคลอ้ง (compatibility) เช่น ระบบการชาํระเงินสอดคลอ้งกบัการใชชี้วิต เหมาะ
กบัสถานการณ์ปัจจุบนั สอดคลอ้งกบัการใชจ่้ายเงิน และ แสดงถึงการมีไลฟ์สไตล์ของผูใ้ชง้าน มีผลทางตรงและ
ทางออ้มต่อความตั้งใจท่ีจะใชก้ารชาํระเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Shaikh & Karjaluoto, 2015)  

นอกจากนั้น (Phonthanukitithaworn, Sellitto, & Fong, 2016) มีการศึกษาทฤษฎี DOI (Rogers, 2003) และ 
Technology Acceptance Model (TAM) โดยเก็บข้อมูลกับผูใ้ช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีชาวไทยจาํนวน 529 คน พบว่า 
ผูบ้ริโภคจะยอมรับการใชร้ะบบการชาํระเงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยข้ึนอยู่กบั ความสอดคลอ้ง (compatibility) 
บรรทัดฐานทางสังคม (subjective norm) การรับรู้ถึงความน่าเช่ือถือ (perceived trust) และการรับรู้ความเส่ียง 
(perceived risk) แต่ การรับรู้ประโยชน์ใชส้อย (perceived usefulness) การรับรู้ความง่ายในการใช ้(perceived ease of 
use) และ รับรู้ถึงค่าใชจ่้าย (perceived cost) ไม่มีผลต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบการชาํระเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  
(Cocosila & Trabelsi, 2016) มีการศึกษาการใช้บัตรเครดิตด้วยเทคโนโลยี Contactless Near Field Communication 
(NFC) กบัระบบการชาํระเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีกบัผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 289 คนในประเทศแคนาดา พบวา่ 
การรับรู้ความเส่ียงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชก้ารชาํระเงินผ่านระบบ NFC ดว้ยโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดย
งานวิจยัดงักล่าวยงัใหค้วามหมายของ คุณค่าทางสังคมไวว้า่ (social value) หมายถึง การใชร้ะบบการชาํระเงินแบบไร้
สัมผสัจะช่วยให้ผูใ้ชง้านเป็นท่ียอมรับในสังคม หรือทาํใหก้ารดาํเนินชีวิตทางสังคมของผูใ้ชง้านดีข้ึน มีภาพลกัษณ์ท่ี
ทนัสมยั และไดรั้บการยอมรับทางสังคมอีกดว้ย (Cocosila & Trabelsi, 2016) 
 อยา่งไรก็ตาม คณะผูว้ิจยังานวิจยัน้ียงัเช่ือว่า ทฤษฎี DOI ทฤษฎี TAM และ ทฤษฎี คุณค่าทางสังคม (social 
value) น่าจะมีอิทธิพลต่อการใชร้ะบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพราะปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์ใชส้อย และความง่ายต่อ
การใชง้าน ควรทาํให้ผูใ้ชง้านรู้สึกประโยชน์ในการใชง้าน เพราะบริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนัมีความ
สะดวกและใชง้านไดง่้ายมากยิ่งข้ึน รวมถึงประสิทธิภาพในการทาํงานเพิ่มสูงข้ึนดว้ย (Shaikh & Karjaluoto, 2015) 
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นอกจากนั้น เม่ือผูใ้ชง้านเกิดความไวใ้จธนาคารผูพ้ฒันาระบบแลว้ ผูใ้ชง้านน่าจะไวว้างใจวา่ระบบเงินอิเลก็ทรอนิกส์
ท่ีพฒันาโดยธนาคารดงักล่าวจะเช่ือถือได ้และเช่ือว่าธนาคารมีความซ่ือสัตย ์และจะช่วยเหลือในดา้นการให้บริการ
ของลูกคา้ เพ่ือให้สามารถทาํธุรกรรมทางการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถตรวจสอบได ้และเกิดความ
โปร่งใส (Gefen, Karahanna & Straub, 2003)  

นอกจากนั้ น ปัจจัยการรับรู้ถึงค่าใช้จ่ายคือปัจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับของการทาํธุรกรรม
ออนไลน์เพราะผูใ้ชค้าดหวงัว่า การใชบ้ริการธุรกรรมออนไลน์ ควรประหยดัค่าใชจ่้ายมากกว่าการดาํเนินการดว้ย
ตนเองโดยการชาํระดว้ยเงินสด (Luarn and Lin, 2005)  นอกจากนั้น บรรทดัฐานทางสังคมมีบทบาทสาํคญัในช่วงแรก
ของการแพร่กระจายนวตักรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือผูใ้ชมี้ขอ้จาํกดั ความรู้และประสบการณ์ของนวตักรรมหรือ
เทคโนโลยีใหม่  (Taylor and Todd, 1995) ส่วนปัจจยั คุณค่าทางสังคม คือ คุณค่าท่ีไดรั้บจากการปรับปรุงภาพพจน์
ของตนเองเม่ือไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการ (Snoj et al., 2004)  

ดงันั้น สมมติฐานงานวจิยัน้ีคือ ปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์ใชส้อย ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใช ้
ปัจจยัดา้นความสอดคลอ้ง ปัจจยัดา้นบรรทดัฐานทางสังคม ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง ปัจจยัดา้นคุณค่าทางสังคม 
ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความน่าเช่ือถือ ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงค่าใชจ่้าย มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการ
เงินอิเลก็ทรอนิกส์ของพนกังานในกรุงเทพมหานคร   
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือศึกษาอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (electronic cash) ของพนกังาน

ในกรุงเทพมหานคร 
	

3. การดาํเนินการวจิัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative approach) โดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

method) ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยประชากร คือ พนกังานองคก์รในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงโดยประชากร คือ พนกังานองค์กรภาครัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงระบบสถิติ
ทางการทะเบียนระบุวา่ มีจาํนวนประชากร 5.6 ลา้นคน ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  (กรมการปกครอง, 2560) นกัวจิยั
ไดมี้การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสาํรวจ ในเดือนเมษายน 2560 ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในคร้ังน้ี โดย
ใชห้ลกัการคาํนวณของ (Cohen, 1962) จากแบบสอบถาม pilot test จาํนวน 40 ชุด ดว้ยโปรแกรม G*Power เวอร์ชัน่ 
3.1.7 เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีสร้างจากสูตรของ Cohen และผ่านการรับรองและตรวจสอบจากนักวิจยัหลายท่าน 
(Erdfelder, 2007) ในการคาํนวณไดก้าํหนดค่าเพาเวอร์ (1– β) เท่ากบั 0.85 ค่าอลัฟา (α) เท่ากบั 0.15 จาํนวนตวัแปร
ทาํนายเท่ากบั 8 ค่าขนาดของอิทธิพล (Effect Size) เท่ากบั 0.523314 (ซ่ึงคาํนวณไดจ้ากค่า Partial R2 เท่ากบั 0.049729) 

 ผลท่ีไดคื้อขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดท่ีตอ้งเกบ็สาํหรับงานวิจยัคร้ังน้ีอยา่งนอ้ยคือ จาํนวน 239 ตวัอยา่ง 
(Cohen , 1962; 1977) ดังนั้นกลุ่มตวัอย่างสําหรับงานวิจัยน้ี คือ พนักงานในองค์กรต่างๆ ท่ีสนใจหรือใช้งานเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานครช่วงเดือนเมษายน 2560 เกบ็เป็นจาํนวน 239 ตวัอยา่ง โดยมีการเกบ็ขอ้มูลจากพ้ืนท่ี
ต่างๆ ในกรุงเทพมหานครดังน้ี เขตยานนาวา และเขตสาทร  โดยผูว้ิจัยได้นําผลลพัธ์การตอบแบบสอบถามมา
วิเคราะห์เพ่ือหาความเช่ือมัน่ และความสอดคลอ้งกนัในแต่ละตวัแปร ดว้ยวิธีหาหาค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบคอลัฟ่า 
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ไดค้่าอยูร่ะหวา่ง 0.744-0.951 โดยค่าท่ีไดใ้กลเ้คียง 1 และไม่ตํ่ากวา่ 0.65 แสดงวา่มีความเช่ือมัน่ผา่นเกณฑ ์(Nunnaly, 
1978) จากนั้นไดน้าํขอ้มูลมาวเิคราะห์สถิติถดถอยแบบพหุคูณ 
 

4. ผลการวจิัย 
ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายมุากกวา่ 41 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีอาชีพเป็น

พนกังานเอกชน โดยมีรายไดต่้อเดือนรวม 25,000-50,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จกัหรือเคยใชบ้ริการ 
เงินอิเล็กทรอนิกส์ คือ 7-11 wallet , True money wallet , AIS mPay  และขอ้เสนอท่ีสนใจมากท่ีสุด คือ K-

Wave Card (กสิกร) รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เม่ือชอ้ปตั้งแต่ 100บาท/สลิป (รูด 100 คืน100 รับเพ่ิม 100บาท และ
เหตุผลท่ีใชเ้งินอิเลก็ทรอนิกส์ คือ ไม่มีเวลาเดินทางไปธนาคาร หรือท่านเดินทางบ่อย รวมถึงสามารถชาํระบิลไดง่้าย 
ไม่ตอ้งพกบิลกระดาษ เพียงแค่มีบาร์โคด้ และชาํระไดทุ้กบิลค่าใชจ่้าย  

และการผูกบตัรเครดิตหรือเดบิต เขา้กบั smartphone ก็ไม่ตอ้งพกบตัร และสามารถใชง้านไดทุ้กท่ี  และ
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่การพบเห็นโฆษณาของเงินอิเล็กทรอนิกส์ (electronic cash) ผ่านช่องทาง Facebook / 
LINE / IG/ Twitter ส่ือโทรทศัน์ Website Online  

ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐาน พบวา่ยอมรับสมมติฐาน แต่มีเพียงปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความง่าย
ในการใช ้ (β = 0.313) (Sig = 0.000)   ปัจจยัดา้นความสอดคลอ้ง (β = 0.289) (Sig = 0.000)  และปัจจยัดา้นบรรทดั
ฐานทางสังคม  (β = 0.217) (Sig = 0.003)  มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้ งใจในการใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
(electronic cash) ของพนกังานในกรุงเทพมหานครต่ออยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  สามารถอธิบายปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (electronic cash) ไดร้้อยละ 49.3 และอีกร้อยละ 50.7 เกิด
จากปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีไม่ไดน้าํมาศึกษา และมีความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± .330  

ส่วนปัจจยัอ่ืนๆไดแ้ก่ ประโยชน์ใชส้อย (perceived usefulness) คุณค่าทางสังคม (social value) การรับรู้ถึง
ความน่าเช่ือถือ (perceived trust)  การรับรู้ถึงค่าใชจ่้าย (perceived cost) ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (electronic cash) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงัตารางท่ี 1 และค่า Variance Inflation 
Factor (VIF) ไม่เกิน 10 หากแสดงว่าตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กนัเอง หรือไม่เกิด Multicollinearity (O’Brien, 
2007) ซ่ึงผูว้จิยัสามารถสร้างสมการการถดถอยไดด้งัน้ี Y (ปัจจยัความตั้งใจใชบ้ริการ) = 0.851 + 0.313(ปัจจยัดา้นการ
รับรู้ถึงความง่ายในการใช ้) + 0.289 (ความสอดคลอ้ง ) + 0.217 (บรรทดัฐานทางสังคม)  

 

ตารางที ่1  ค่า Modified Model 

ตวัแปร 
Standardized Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 
ประโยชน์ใชส้อย -0.062 0.083 -0.904 0.367 0.475 2.106 
การรับรู้ความง่ายในการใช ้ 0.313** 0.094 4.082 0.000** 0.375 2.669 
ความสอดคลอ้ง 0.289** 0.061 4.163 0.000** 0.458 2.184 
บรรทดัฐานทางสังคม 0.217** 0.058 2.973 0.003** 0.414 2.413 
คุณค่าทางสังคม 0.043 0.056 0.608 0.544 0.431 2.319 
การรับรู้ความเส่ียง -0.105 0.050 -2.148 0.033 0.918 1.090 
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ตวัแปร 
Standardized Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 
รับรู้ถึงความน่าเช่ือถือ -0.004 0.050 -0.076 0.940 0.717 1.395 
รับรู้ถึงค่าใชจ่้าย 0.057 0.050 1.071 0.285 0.787 1.270 

R = 0.702      R2 = 0.493    SEE = 0.62166      F = 27.982  Sig. = 0.000 
	

 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากสมมติฐานงานวิจยัน้ีคือ ปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์ใชส้อย ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใช ้
ปัจจยัดา้นความสอดคลอ้ง ปัจจยัดา้นบรรทดัฐานทางสังคม ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง ปัจจยัดา้นคุณค่าทางสังคม 
ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความน่าเช่ือถือ ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงค่าใชจ่้าย มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ของพนกังานในกรุงเทพมหานครนั้น เม่ือเรียงลาํดบัตามความสําคญัแลว้พบว่า มีเพียงปัจจยัดา้น
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช ้ปัจจยัดา้นความสอดคลอ้งและปัจจยัดา้นบรรทดัฐานทางสังคม มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจในการใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ไดร้้อยละ 49.3 ซ่ึงตรงกบังานวิจัย (Shaikh & Karjaluoto, 2015) ว่า 
ความสอดคลอ้งของการใชง้านเงินอิเลก็ทรอนิกส์เหมาะสมกบัวิถีชีวิตของพนกังานองคก์รชาวไทยในปัจจุบนั และ 
ความง่ายในการใชง้าน และ บรรทดัฐานทางสังคม ของการใชง้านเงินอิเลก็ทรอนิกส์ในปัจจุบนัมีผลเชิงบวกต่อความ
ตั้งใจใชเ้งินอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย (Phonthanukitithaworn, Sellitto, & Fong, 2016) แต่ผลลพัธ์งานวิจยัน้ีในส่วนของการ
รับรู้ประโยชน์ใช้สอยไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้ งใจใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงตรงข้ามกับผลงานวิจัยของ 
(Phonthanukitithaworn, Sellitto, & Fong, 2016) 

สําหรับงานวิจยัในอนาคตน่าจะมีการศึกษาปัจจยั hedonic motivation กล่าวถึง ถา้ผูป้ระกอบการสามารถ
จดัทาํระบบท่ีใชง้านแลว้ก่อให้เกิดความสนุก บนัเทิง ความต่ืนเตน้แลว้ผูใ้ชง้านจะใชร้ะบบมากข้ึนหรือไม่อย่างไร 
หรือ ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจหรือจะจงรักภกัดีต่อการใชร้ะบบในอนาคตหรือไม่ อยา่งไร เป็นตน้ 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผลการวิจยั ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนควรมีการปรับแนวทางดา้นการรับรู้ถึงความ

ง่ายในการใชห้รือตอ้งแสดงให้เห็นวา่การใชเ้งินอิเลก็ทรอนิกส์สามารถใชไ้ดโ้ดยง่าย และใชไ้ดท้ัว่ไป เช่นการติดตั้ง
ระบบรองรับการชาํระเงินอิเลก็ทรอนิกส์ให้ทัว่ทุกท่ี และผูใ้ชง้านใหม่สามารถเขา้ถึงไดไ้ม่ยาก เช่นมีการแนะนาํการ
ติดตั้งโปรแกรม และการแนะนาํการผูกบญัชีให้ใชง้านไดส้ะดวก อาจตอ้งใชว้ิธีการประชาสัมพนัธ์ท่ีมากข้ึน และถา้
จะให้มีประสิทธิภาพควรจะให้โปรแกรมพื้นฐานของโทรศพัท์มีโปรแกรมเก่ียวกบัเงินอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งให้จาก
โรงงาน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหก้บัผูท่ี้สนใจใชบ้ริการเงินอิเลก็ทรอนิกส์  

อยา่งท่ีสองคือควรเพ่ิมความสอดคลอ้งกบัชีวิตประจาํวนั เช่นการผลกัดนัให้ใชเ้งินอิเลก็ทรอนิกส์ให้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกนัวิถีชีวิต เช่นการผลกัดนัการใชง้านระบบเงินอิเลก็ทรอนิกส์ไปพร้อมๆ กบัการผลกัดนัการใชง้านระบบ
พร้อมเพยใ์ห้ทุกคนเขา้มาอยู่ในโครงการและจะทาํให้เกิดสังคมการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีประสิทธิภาพและ
ตรวจสอบได้ และกลยุทธ์ท่ีสามคือ ภาครัฐและเอกชนตอ้งตระหนักบรรทัดฐานทางสังคมของชาวไทยท่ีมักจะ
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บทคัดย่อ 
การศึกษาปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้ งใจในการใช้บริการพร้อมเพย์ของพนักงานใน

กรุงเทพมหานคร เป็นบทความจากสารนิพนธ์ เพ่ือใชป้ระกอบการสําเร็จการศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจ บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยักรุงเทพ โดยวตัถุประสงคข์องคณะผูว้จิยั คือ เพ่ือศึกษาอิทธิพลของเหตุผลเชิงบวกของปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ของพนักงานในกรุงเทพมหานคร  โดยทาํการศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ปัจจยัดา้นความง่ายต่อการใชง้าน ปัจจยัดา้นอิทธิพลทางสังคม ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงคุณค่าดา้น
ราคา ปัจจยัดา้นความไวว้างใจในระบบ ปัจจยัดา้นความไวว้างใจในรัฐบาล ปัจจยัดา้นการตระหนกัรู้ ปัจจยัดา้นการ
รับรู้ความเส่ียง  

โดยประชากร คือ พนกังานองคก์รภาครัฐและเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงมีจาํนวนประมาณ 5.6 ลา้น
คน แลว้คณะผูว้ิจยัทาํการคาํนวณจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งโดยใชห้ลกัการคาํนวณของ Cohen จากแบบสอบถาม pilot test 
จาํนวน 40 ชุด ดว้ยโปรแกรม G*Power เวอร์ชัน่ 3.1.7 ไดผ้ลลพัธ์การคาํนวณคือ 215 ชุด จึงทาํการเก็บขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถามในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2560 จาํนวน 215 ชุด ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience 
sampling) และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารถดถอยเชิงพหุคูณ พบวา่ ความไวว้างใจในรัฐบาล  (β = 0.235)  อิทธิพลทาง
สังคม (β = 0.197) และการรับรู้ถึงคุณค่าดา้นราคา (β = 0.164) โดย 3 ปัจจยัน้ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการ
พร้อมเพยข์องพนกังานในกรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 34.6  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนปัจจยัดา้นการ
รับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ปัจจัยดา้นความง่ายต่อการใช้งาน ปัจจัยดา้นความไวว้างใจในระบบ ปัจจัยดา้นการ
ตระหนกัรู้ ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง นั้นไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการพร้อมเพยข์องพนักงานใน
กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
คาํสําคญั:  พร้อมเพย,์ ความไวว้างใจในรัฐบาล, กรุงเทพมหานคร, 

 
ABSTRACT 

The researchers attempted to study the positive influence of perceived usefulness, perceived ease of use, 
social influence, price value, trust in the system, trust of the government, perceived awareness, and perceived risk 
towards intention of using prompt pay behavior of employees in Bangkok. The population of this study was 
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employees of private and public organizations in Bangkok of around 5.6 million people. The researchers calculated 
the sample size from Cohen principles with 40 sets of questionnaire for the pilot test using G*Power version 3.1.7; 
as a result, 215 was the result from the calculation.  The convenience sampling was implemented and the 215 survey 
questionnaire were collected during April to May in 2017 and analyzed using multiple regression analysis.  The 
researchers found that trust of the government (β = 0.235), social influence (β = 0.197), and price value image (β = 
0.164) explain 34.6% of the positive influence towards intention of using prompt pay behavior at .05 significant level. 
Keywords:  prompt pay, trust of the government, Bangkok 
 
1. บทนํา 

ในปัจจุบนัการแข่งขนัทางดา้นธุรกรรมการเงินของสถาบนัการเงินและธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยมีการ
แข่งขนัท่ีสูงมาก ทางธนาคารและผูป้ระกอบการไดมี้การปรับตวัในดา้นโมเดลทางธุรกิจ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิต
ของผูใ้ชบ้ริการท่ีเปล่ียนแปลงไป และการใชก้ลยทุธ์ท่ีหลากหลายในการแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด โดยหน่ึงในกล
ยทุธ์ท่ีโดดเด่น คือ การคิดคน้นวตักรรมใหม่ดา้น Internet Banking และ   ดา้น Mobile Banking ท่ีสามารถตอบโจทย์
วิถีชีวิตของลูกคา้ในปัจจุบนัไดม้ากข้ึน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559) จากรายงานขอ้มูลการใชบ้ริการธุรกรรมการ
ชาํระเงินผ่านบริการ Mobile Banking และ Internet banking ของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า ยอดการใชบ้ริการ
ธุรกรรมทางธนาคารพาณิชยผ์่านส่ือออนไลน์ไดเ้พ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง  จาํนวนบญัชีลูกคา้ใช้บริการ
ธุรกรรมทางธนาคารพาณิชยผ์า่นส่ือออนไลน์เพ่ิมข้ึน 7.9 % ในปี 2559   

นอกจากนั้น การเขา้สู่สังคมไร้เงินสด Cashless Society จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและศกัยภาพของเศรษฐกิจ
ในการแข่งขนัระหวา่งประเทศจากการลดตน้ทุนท่ีมาจากธุรกรรมเงินสด และการจดัเกบ็ภาษีท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน
ของรัฐบาล โดยการจดัการบริหารเงินสดนั้นมีค่าใชจ่้ายท่ีคาํนวณไม่ไดช้ดัเจนอยู ่เช่น ความเส่ียงต่อการสูญหาย การ
ขนส่ง การผลิต และ การจดัเก็บรักษา ในปี 2006 ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการคาดการณ์ว่า ค่าใชจ่้ายในการจัด
การเงินสดมีอยูท่ี่ 4-9% ของทุกๆ มูลค่าการซ้ือขาย ซ่ึงระบบ การชาํระเงินดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ควรจะสามารถลด
ตน้ทุนท่ีไม่จาํเป็นไดม้ากถึง 1 แสนลา้นบาทต่อปี เพราะสามารถลดการผลิตธนบตัรและเหรียญกษาปณ์ จาํกดัความ
เส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินสด และลดภาระดา้นเอกสารในการทาํธุรกรรมทางการเงินไดอี้กดว้ย (นนทกร เทิดทูลทวี
เดช, 2560) 

จากขอ้มูลดงักล่าว ทาํใหส้ถาบนัการเงินและธนาคารพาณิชยเ์พ่ิมบริการต่างๆเพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บั
ผูใ้ชบ้ริการเขา้ไปใชบ้ริการผา่นเครือข่ายออนไลน์   แต่ปัญหาท่ีพบคือผูใ้ชบ้ริการยงัคงตอ้งใชเ้ลขท่ีบญัชีธนาคารเป็น
เลขอา้งอิง  เพ่ือแสดงตวัตนในการทาํธุรกรรม หรือการสมคัรใชบ้ริการออนไลน์ตอ้งลงทะเบียน  และเช่ือมต่อเลขท่ี
บญัชีไว ้แบบ OTP หรือ One time password  ดงันั้นเพ่ือแกปั้ญหาดงักล่าว  รัฐบาลและกลุ่มธนาคารพาณิชยจึ์งร่วมมือ
กนัพฒันาระบบธุรกรรมการเงิน เพ่ือปฎิวติัระบบบญัชีแบบเก่าอยา่งส้ินเชิงโดยการใชบ้ริการพร้อมเพย ์ แทนเลขท่ี
บญัชีธนาคารสาํหรับการจ่าย โอนเงิน ฝากเงิน ถอนเงิน เพียงแค่ทาํการลงทะเบียนเพ่ือผกูเลขท่ีบญัชีธนาคารเขา้กบัเลข
บตัรประชาชน  หรือเบอร์โทรศพัท์  นอกจากจะช่วยให้การทาํธุรกรรมการเงินง่ายข้ึนแลว้  บริการพร้อมเพยย์งัเป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยเช่ือมโยงธุรกรรมการเงินของผูใ้ชบ้ริการ กบัสรรพากร และเงินสวสัดิการอ่ืนๆจากรัฐบาล   รวมถึง
บริการพร้อมเพยน์ั้นเป็นนวตักรรมใหม่  สาํหรับการทาํธุรกรรมการเงิน เป็นระบบท่ีรัฐบาลกาํลงัผลกัดนัให้ใชอ้ยา่ง
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เต็มรูปแบบ  เพ่ือช่วยในการติดตาม วิเคราะห์และสะทอ้นการเงินและเศรษฐกิจในภาพรวม    ดา้นผูบ้ริโภค คือ 
ประชาชนเลือกใชไ้ดแ้ละทาํให้ผูใ้ชมี้ความสะดวกมากข้ึน  เพราะระบบพร้อมเพยจ์ะใชเ้ลขประจาํตวัประชาชน หรือ 
หมายเลขโทรศพัทมื์อถือของผูรั้บเงินแทนได ้ ทาํให้สะดวกและง่ายต่อการจดจาํ  จากเดิมท่ีตอ้งรู้เลขท่ีบญัชีเงินฝาก
ธนาคารจึงจะโอนเงินให้ได้   พร้อมเพย์จึงเป็นบริการทางเลือกให้กับประชาชน  โดยทุกคนไม่จาํเป็นต้องมา
ลงทะเบียน  แต่ผูท่ี้มีการโอนเงินรับเงินบ่อยๆ ควรมาลงทะเบียนใช้พร้อมเพย์ เพราะจะได้รับประโยชน์จาก
ค่าธรรมเนียมท่ีถูกลงมาก  (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559)  

ดงันั้น คณะผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใช้บริการพร้อมเพยข์อง
พนกังานในกรุงเทพมหานคร 

ในส่วนของวรรณกรรมปริทศัน์ การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ (Perceived Usefulness) และ ปัจจยัการรับรู้
ดา้นความง่ายต่อการใชง้าน  (Perceived Ease of Use) ก่อให้เกิดความตั้งใจในการใช ้(Intention Behavior) ซ่ึงถือเป็น
ทฤษฎี Technology Acceptance Model (TAM) (Davis, 1989) ซ่ึงในท่ีน้ี การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ หมายถึง 
บริการพร้อมเพยช่์วยใหผู้ใ้ชรู้้สึกสะดวก รวดเร็วมีประโยชน์ในการรับโอนเงิน การไดคื้นภาษี ใชข้อ้มูลในการรับโอน
เงินนอ้ย มีค่าธรรมเนียมในการโอนนอ้ยหรือไม่เสียเงินเลย  

(Shaikh & Karjaluoto, 2015) การรับรู้ดา้นความง่ายต่อการใชง้าน ในท่ีน้ีคือหมายถึง การลงทะเบียนในการ
ใชพ้ร้อมเพยง่์าย ไม่ยุง่ยาก ไม่ซับซ้อน การใชบ้ริการง่าย เพียงมีเบอร์บตัรประชาชนหรือเบอร์โทรศพัทก์็สามารถทาํ
ธุรกรรมทางการเงินได ้ขั้นตอนในการทาํธุรกรรมรับโอนเงินง่ายเป็นตน้   (Baptista & Oliveira, 2017) ส่วนปัจจยั
อิทธิพลทางสังคม หมายถึง ถา้เพ่ือน ญาติ คนรอบขา้ง หรือ สมาชิกในครอบครัวคิดวา่ผูใ้ชค้วรจะใชบ้ริการพร้อมเพย ์
ผูใ้ช้จึงจะใช้บริการ   (Venkatesh, 2012) การรับรู้ถึงคุณค่าด้านราคา คือ การแลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจของ
ผูบ้ริโภคระหวา่งการรับรู้ประโยชน์ของธนาคารบนมือถือและค่าใชจ่้ายสาํหรับการใชบ้ริการ ซ่ึงในงานวิจยัน้ีคือ การ
ท่ีผูบ้ริโภคเห็นวา่ค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการสมเหตุสมผล ถา้มีการโอนขา้มเขตไม่เกิน 5,000 บาท รู้สึกคุม้ค่าท่ีจะ
จ่ายหรือใชบ้ริการ    

(Alalwan, Dwivedi, & Rana, 2017) ปัจจัยความไวใ้จระบบ (Trust in the System) หมายถึง ผูใ้ช้ไวใ้จว่า
บริการพร้อมเพยมี์ความปลอดภยัสูงตาม มาตรฐานสากล   (Bélanger & Carter, 2008)  ความไวใ้จในรัฐบาล (Trust of 
the Government) ในท่ีน้ีคือ ระบบพร้อมเพยท่ี์อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ทาํให้ผูใ้ชง้าน
เช่ือมั่นว่าจะมีการดูแลทุกกระบวนการท่ีรัดกุมและพฒันาระบบกลางท่ีมั่งคง ปลอดภยั มีระบบการรักษาความ
ปลอดภยัท่ีดี จะไม่เกิดปัญหาเครือข่ายล่ม หรือ การโจรกรรมขอ้มูลเพราะหน่วยงานภาครัฐท่ีพฒันาและดูแลระบบ
เช่ือถือได ้และหน่วยงานภาครัฐสามารถไวใ้จได ้มีความซ่ือสัตย ์จะดูแลผลประโยชน์ของประชาชนได ้ตลอดจนมี
ความไวว้างใจในนโยบายดา้นการเงินของรัฐ เป็นตน้  

โดยงานวิจัยในอดีตพบว่า ทฤษฎี  The Extended Unified Theory of Acceptance and Use Of Technology 
(UTAUT2) สามารถผนวกไดก้บัทฤษฎี Trust ในกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามการใชธ้นาคารผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของ
ชาวจอร์แดน (Alalwan, Dwivedi, & Rana, 2017)  และสาํหรับปัจจยัการตระหนกัรู้  (Perceived Awareness) หมายถึง 
ผูใ้ชท้ราบ รู้จกับริการ รู้ถึงประโยชน์ ไดรั้บขอ้มูล กระบวนการ การส่งเสริมการใชง้านจากทั้งภาครัฐและเอกชนมาก
น้อยเพียงใด ซ่ึงงานวิจยัในอดีตพบว่าแมว้่าประเทศ Mauritius จะเป็นประเทศเกาะเล็กๆ ท่ีกาํลงัพฒันา แต่ภาครัฐ
สามารถรณรงคใ์หป้ระชาชนทราบถึงการใชบ้ริการรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ได ้
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 (Lallmahomed, 2017) ส่วนปัจจยัการรับรู้ความเส่ียง (Perceived Risk) หมายถึง ผูใ้ชง้านรู้สึกเส่ียงท่ีผูใ้ชอ่ื้น
จะรู้ขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชเ้ม่ือมีการใชบ้ริการ หรือ กระบวนการลงทะเบียนมีความเส่ียง หรือ ผูใ้ชรู้้สึกวา่ระบบพร้อม
เพยย์งัมีความเส่ียงในการทาํธุรกรรมทางการเงินอยู ่เป็นตน้ ซ่ึงงานวิจยัในอดีตพบวา่ การใชง้านธุรกรรมทางการเงิน
ของทางธนาคารยงัมีความเส่ียงซ่ึงก่อให้เกิดผลลบต่อพฤติกรรมการใชง้าน (Muñoz-Leiva, 2016) ผลจากการศึกษา
เร่ือง  "การรับรู้ของลูกคา้เก่ียวกบัความไม่แน่นอนและผลกระทบจากการทาํธุรกรรมกบัผูข้าย” การรับรู้ความเส่ียง 
เกิดข้ึนจากการปัจจัยหลายประการท่ีแตกต่างกัน โดยพิจารณาถึงความเส่ียงโดยรวมท่ีเก่ียวขอ้งกับการยอมรับ
นวตักรรมการซ้ือหรือบริการ (จกัรพงษ ์ส่ือประเสริฐสิทธ์ิ, 2012)  

ดงันั้น สมมติฐานงานวิจยัน้ีคือ ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ  ปัจจยัดา้นความง่ายต่อการใชง้าน  
ปัจจยัดา้นอิทธิพลทางสังคม  ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงคุณค่าดา้นราคา  ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ  ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ
ในรัฐบาล ปัจจยัดา้นการตระหนกัรู้  ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง  มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการเลือกใชบ้ริการพร้อมเพย์
ของพนกังานในกรุงเทพมหานคร 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือศึกษาอิทธิพลของเหตุผลเชิงบวก (positive reasons)  ของปัจจยัท่ีมีต่อการเลือกใชบ้ริการพร้อมเพยข์อง

พนกังานในกรุงเทพมหานคร 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative approach) โดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
method)   ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล โดยประชากร คือ พนกังานองคก์รภาครัฐ
และเอกชน  ในกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงระบบสถิติทางการทะเบียนระบุว่า มีจาํนวนประชากร 5.6 ลา้นคน (กรมการ
ปกครอง, 2560)   

นกัวิจยัไดมี้การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสาํรวจ ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม  2560 ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งในคร้ังน้ี โดยใชห้ลกัการคาํนวณของ (Cohen, 1962) จากแบบสอบถาม pilot test จาํนวน 40 ชุด ดว้ย
โปรแกรม G*Power เวอร์ชั่น 3.1.7 เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีสร้างจากสูตรของ Cohen และผ่านการรับรองและ
ตรวจสอบจากนักวิจัยหลายคน (Erdfelder et al., 2007) ในการคาํนวณได้กาํหนดค่าเพาเวอร์ (1–β) เท่ากบั 0.95 
ค่าอลัฟา (α) เท่ากบั 0.05 จาํนวนตวัแปรทาํนายเท่ากบั 8 ค่าขนาดของอิทธิพล (Effect Size)  เท่ากบั 0.1101551  (ซ่ึง
คาํนวณไดจ้ากค่า Partial R2 เท่ากบั 0.0992250)  ผลท่ีไดคื้อขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดท่ีตอ้งเกบ็สาํหรับงานวิจยั
คร้ังน้ีอยา่งนอ้ยคือ จาํนวน 215 ตวัอยา่ง (Cohen , 1962)   

ดังนั้ นกลุ่มตัวอย่างสําหรับงานวิจัยน้ี คือ พนักงานในองค์กรต่างๆ ยงัไม่เคย ใช้บริการพร้อมเพย์ ใน
กรุงเทพมหานครช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม  2560  เกบ็เป็นจาํนวน 215 ตวัอยา่ง  และผูว้ิจยัไดน้าํผลลพัธ์การตอบ
แบบสอบถามมาวเิคราะห์เพ่ือหาความเช่ือมัน่ และความสอดคลอ้งกนัในแต่ละตวัแปร ดว้ยวธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิครอน
แบคอลัฟ่า ไดค้่าอยูร่ะหวา่ง 0.773-0.972  โดยค่าท่ีไดใ้กลเ้คียง 1 และไม่ตํ่ากวา่ 0.65 แสดงวา่มีความเช่ือมัน่ผา่นเกณฑ ์
(Nunnaly, 1978) จากนั้นไดน้าํขอ้มูลมาวเิคราะห์สถิติถดถอยแบบพหุคูณ 
4. ผลการวจิัย 
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ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีอาชีพเป็น
พนักงานองค์กรของรัฐบาล โดยมีรายไดต่้อเดือนรวม 20,000-30,000 บาท ในการเลือกใชบ้ริการพร้อมเพย ์จะใช้
บริการกบัธนาคารไทยพาณิชย  ์,ธนาคารกสิกร และธนาคารกรุงไทย  ขอ้เสนอจากธนาคารท่ีสนใจมากท่ีสุด คือ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์โอนฟรีทุกรายการทั้งในและต่างประเทศระยะเวลา 1 ปี (สามารถยกเลิกบริการผา่น ATM, SCB 
Easy App, SCB Easy Net ไดท้นัที ไม่ตอ้งไปท่ีสาขา)  และพฤติกรรมการโอนเงิน มกัจะโอนเงิน ไม่เกิน 5,000 บาท
ต่อคร้ัง  (ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่าน พร้อมเพย ์/ ไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง)  และปัญหาในการโอนเงิน หรือทาํ
ธุรกรรมการเงิน คือ ไม่มีเวลาเดินทางไปธนาคารเพื่อทาํรายการโอนเงินดว้ยตนเอง  มีปัญหาในเร่ืองการโอนเงินขา้ม
เขต โอนเงินไปยงับญัชีธนาคารอ่ืน (เสียค่าธรรมเนียมแพง) และ มีปัญหาเร่ืองการลืมเลขบญัชีธนาคารของตนเอง  

ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐาน พบวา่ปัจจยัดา้นความไวว้างใจในรัฐบาล (Trust Of Government)    
(β = 0.235)  อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) (β = 0.197)  มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการเลือกใชบ้ริการพร้อมเพย์
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงคุณค่าดา้นราคา (price value) (β = 0.164) มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความตั้งใจใชบ้ริการพร้อมเพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสามารถอธิบายอิทธิพลเชิงบวกได้
ร้อยละ 34.60 และอีกร้อยละ 65.40 เกิดจากอิทธิพลตวัแปรตวัอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดน้าํมาศึกษา มีความคาดเคล่ือนจากการ
พยากรณ์อยูท่ี่ ± .400   

ส่วนปัจจยัอ่ืนๆไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ  ปัจจยัดา้นความง่ายต่อการใชง้าน  ปัจจยัดา้น
ความไวว้างใจ  ปัจจยัดา้นการตระหนกัรู้ ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการพร้อมเพย์
ของพนักงานในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัตารางท่ี 1  และค่า Variance Inflation 
Factor (VIF) ไม่เกิน 10 หากแสดงว่าตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กนัเอง หรือไม่เกิด Multicollinearity (O’Brien, 
2007) ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถสร้างสมการการถดถอยไดด้งัน้ี Y (ปัจจยัความตั้งใจใชบ้ริการ) = 0.279 + 0.235 (ปัจจยัดา้น
ความไวว้างใจในรัฐบาล) + 0.197 (อิทธิพลทางสังคม) + 0.164 (ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงคุณค่าดา้นราคา) 

 

ตารางที ่1  ค่า Modified Model 

ตวัแปร 
Standardized Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 
การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ  0.149 0.097 1.865 .064 .500 1.999 
ความง่ายต่อการใชง้าน  0.092 0.105 1.134 .258 .480 2.083 
อิทธิพลทางสังคม  0.197** 0.062 2.915 .004** .696 1.436 
การรับรู้ถึงคุณค่าดา้นราคา  0.164** 0.082 2.327 .021** .638 1.567 
ความไวว้างใจ  0.012 0.071 .153 .878 .509 1.964 
ความไวว้างใจในรัฐบาล  0.235** 0.077 2.895 .004** .484 2.067 
การตระหนกัรู้  -.062 0.076 -.954 .341 .740 1.352 
การรับรู้ความเส่ียง  0.045 0.068 .764 .446 .912 1.097 

R = 0.588      R2 = 0.346     SEE = 0.75508      F = 13.613  Sig. = 0.000 
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
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จากสมมติฐานงานวจิยัน้ีคือ  ปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ  ปัจจยัดา้นความง่ายต่อการใชง้าน  ปัจจยั
ดา้นอิทธิพลทางสังคม  ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงคุณค่าดา้นราคา ปัจจยัดา้นความไวว้างใจในระบบ ปัจจยัดา้นความ
ไวว้างใจในรัฐบาล ปัจจยัดา้นการตระหนกัรู้ ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง ท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใช้
บริการพร้อมเพยข์องพนกังานในกรุงเทพมหานคร  เม่ือเรียงลาํดบัตามความสาํคญัแลว้พบวา่ ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ
ในรัฐบาล (trust of government)  ปัจจยัดา้นอิทธิพลทางสังคม (social influence)  และปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงคุณค่าดา้น
ราคา (price value)  สามารถอธิบายอิทธิพลเชิงบวกต่อการเลือกใช้บริการพร้อมเพย  ์  ไดร้้อยละ 34.6  ซ่ึงตรงกับ
งานวิจยัในอดีตท่ีว่า ความไวใ้จในรัฐบาล (Trust of the Government)  คือเม่ือระบบพร้อมเพยท่ี์อยู่ภายใตก้ารกาํกบั
ดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ทาํใหผู้ใ้ชง้านเช่ือมัน่วา่จะมีการดูแลทุกกระบวนการท่ีรัดกมุและพฒันาระบบกลาง
ท่ีมัง่คง ปลอดภยั มีระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีดี จะไม่เกิดปัญหาเครือข่ายล่ม หรือ การโจรกรรมขอ้มูลเพราะ
หน่วยงานภาครัฐท่ีพฒันาและดูแลระบบเช่ือถือได ้และหน่วยงานภาครัฐสามารถไวใ้จได ้มีความซ่ือสัตย ์จะดูแล
ผลประโยชน์ของประชาชนได ้ตลอดจนมีความไวว้างใจในนโยบายดา้นการเงินของรัฐ เป็นตน้  

และยงัตรงกับงานวิจัยในอดีตท่ีพบว่า ทฤษฎี  The Extended Unified Theory of Acceptance and Use Of 
Technology (UTAUT2) สามารถผนวกได้กับทฤษฎี  Trust ในกลุ่มผู ้ตอบแบบสอบถามการใช้ธนาคารผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของชาวจอร์แดน (Alalwan, Dwivedi, & Rana, 2017)  และยงัสอดคลอ้งกบัความหมายท่ีว่า ปัจจยั
อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) หมายถึง ถา้เพ่ือน ญาติ คนรอบขา้ง หรือ สมาชิกในครอบครัวคิดวา่ผูใ้ชค้วรจะ
ใชบ้ริการพร้อมเพย ์ผูใ้ชจึ้งจะใชบ้ริการ (Baptista & Oliveira, 2017) และยงัตรงกบังานในอดีตท่ีวา่ปัจจยั การรับรู้ถึง
คุณค่าดา้นราคา (Price Value) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคเห็นวา่ค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการสมเหตุสมผล ถูกกวา่ถา้มี
การโอนขา้มเขตไม่เกิน 5,000 บาท รู้สึกคุม้ค่า เหมาะสมท่ีจะจ่ายออกไปถา้มีการโอนเงินในจาํนวนมากข้ึน เป็นตน้ 
โดยงานวิจยัในอดีตพบวา่ การรับรู้คุณค่าดา้นราคามีผลเชิงบวกต่อความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (E-
Government) ในประเทศ Mauritius (Baptista & Oliveira, 2017) 

สําหรับประโยชน์เชิงวิชาการงานวิจัยน้ีไดข้ยายทฤษฎี The Extended Unified Theory of Acceptance and 
Use Of Technology (UTAUT2) และสนบัสนุนงานวจิยัในอดีตเก่ียวกบั National E-payment ในดา้นความไวว้างใจใน
ระบบ และความไวว้างใจในรัฐบาล และอิทธิพลทางสังคม โดยผลจากงานวิจยัเป็นขอ้มูลท่ีสามารถใชใ้นการพฒันา
ระบบ  National e-payment ของประเทศไทย คือ ระบบบริการพร้อมเพย ์โดยนอกจากการสนบัสนุนใหป้ระชาชนใช้
งานระบบพร้อมเพยม์ากข้ึนแลว้ ผูรั้บผิดชอบระบบ ควรมุ่งเนน้ท่ีระบบพร้อมเพยเ์ป็นระบบของชาติท่ีรัฐบาลทุกสมยั
จะตอ้งให้การดูแล ควบคุมเพ่ือให้เป็นระบบกลางท่ีมัง่คง ปลอดภยั มีระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีดี จะไม่เกิด
ปัญหาเครือข่ายล่ม หรือ การโจรกรรมขอ้มูลเพราะหน่วยงานภาครัฐท่ีพฒันาและดูแลระบบเช่ือถือได ้และหน่วยงาน
ภาครัฐสามารถไวใ้จได ้มีความซ่ือสัตย ์จะดูแลผลประโยชน์ของประชาชนได ้ตลอดจนมีความไวว้างใจในนโยบาย
ดา้นการเงินของรัฐ และสามารถแข่งขนัในยคุเศรษฐกิจดิจิตอลไดท้ดัเทียมกบันานาชาติต่อไป 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ผลท่ีไดจ้ากการวิจยั ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย ์ควรมุ่งเนน้ในเร่ืองของความไวว้างใจใน

ระบบ และความไวว้างใจในรัฐบาล โดยธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐบาล ควรเขา้มากาํกบัดูแล  เพ่ือให้ระบบ
กลางมีความมัน่คง ปลอดภยั น่าเช่ือถือ มีการรักษาความปลอดภยัท่ีดี ไม่เกิดปัญหาเครือข่ายล่ม หรือ การโจรกรรม
ขอ้มูล และดูแลผลประโยชน์ของประชาชนได ้ตลอดจนสร้างความไวว้างใจในนโยบายดา้นการเงินของรัฐ  
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อีกทั้งส่งเสริมในดา้นอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) สร้างภาพลกัษณ์ใหเ้ขา้ถึงง่าย มีการเปิดระบบให้
ทดลองใชฟ้รี หรือส่งเสริมการตลาดแบบ Viral Marketing หรือ Word-of-Mouth Marketing  

และปัจจยัการรับรู้ถึงคุณค่าดา้นราคา (Price Value) เป็นจุดแข็งอย่างหน่ึงของระบบบริการพร้อมเพย ์คือ 
อตัราค่าบริการมีราคาถูกกวา่รูปแบบอ่ืน มีความไดเ้ปรียบในดา้นราคา นอกจากน้ียงัช่วยพฒันาในดา้นการแข่งขนัและ
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ ต่อการเติบโตของยคุดิจิตอลในประเทศไทย รวมถึงโอกาสในการพฒันาระบบ  National 
e-payment ในการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชน 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อทัศนคติและการตัดสินใจจองท่ีพักผ่านแอปพลิเคชัน Booking.com ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยเป็นการวิจยัเชิงสํารวจตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ผูท่ี้มีประสบการณ์จองท่ีพกัผ่าน
แอปพลิเคชนั  Booking.com  จาํนวน  260  คน  ไดม้าโดยการสุ่มแบบสะดวกจากผูท่ี้มีประสบการณ์การจองท่ีพกัผา่น
แอปพลิเคชนั  Booking.com  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มล คือแบบสอบถามออนไลน์แบบมาตรประมาณ
ค่า  7  ระดบั  ใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปโมเดลวิจยัประกอบดว้ย  3  
องค์ประกอบ  ไดแ้ก่  1) ดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการจองท่ีพกัผ่านแอปพลิเคชนั  Booking.com  2) ดา้น
ทัศนคติในการจองท่ีพักผ่านแอปพลิเคชัน  Booking.com  3) ด้านการตัดสินใจจองท่ีพักผ่านแอปพลิเคชัน  
Booking.com 

ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ  พบว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์     
เป็นอยา่งดีโดยมีสถิติ ไค-สแควร์ (²) = 37.338 , องศาอิสระ(df) = 30 , CMIN/DF = 1.25 , GFI = 0.97, AGFI = 0.95  
, SRMR = 0.015  และ  RMSEA = 0.031   มีค่าอิทธิพลทางตรงและทางออ้มของสัมประสิทธ์ิเส้นทางอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ   ผลจากการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาแอปพลิเคชนัสําหรับการจองท่ีพกัออนไลน์
เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
คาํสําคญั:  ส่วนประสมทางการตลาด, ทศันคติ, การตดัสินจองท่ีพกั, แอปพลิเคชนั Booking.com 

 
ABSTRACT 

The objectives of this study were to study of the influence of the marketing mix that affect the attitude and 
decision for reserving accommodations via application booking.com of population in Bangkok and vicinity areas and 
to validate the concordance of the causal model with empirical data. The sample consisted of 260 people who  have 
experiences of using the application booking.com.  Tools used was online questionnaires composed of the 7 scale 
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(Rating Scale). The questionnaires contain the query measure gauges for measuring three variables: 1) Marketing 
Mix, 2) Attitude, and 3) decision to make a reservation. 

The research findings were as follows: the model is consistent with the empirical data, to a great extent. 
From statistic shows the Chi-square statistics goodness of fit test at 37.338, degrees of freedom (df) = 30, CMIN/DF 
= 1.25, GFI = 0.97,  AGFI = 0.95, SRMR = 0.015 and  RMSEA = 0.031  The results of this research can be used as 
a guide for further development of accommodation reservation in the future. 
Keywords: Marketing Mix, Attitude, Decision to Reserve Accommodations, Application Booking.com    
 
1. บทนํา 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) เป็นการเช่ือมต่อระหวา่งบุคคลในโลกอินเทอร์เน็ต     การ
เช่ือมต่อระหวา่งเครือข่ายกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์เขา้ดว้ยกนั การเช่ือมโยงผูค้นเขา้ดว้ยกนัโดยอาศยั  เทคโนโลยี
เวบ็  และปรากฏการณ์ของเครือข่ายสังคมท่ีมุ่งเนน้สร้างชุมชนออนไลน์  ซ่ึงผูค้นสามารถแลกเปล่ียนแบ่งปันความคิด  
ความรู้ผลประโยชน์กิจกรรมช้ินงานหรือความสนใจเฉพาะเร่ืองร่วมกนั  โดยอาศยัระบบพ้ืนฐานของเวบ็ไซตท่ี์ทาํใหมี้
การโตต้อบกนัระหวา่งผูค้น เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมในเมืองไทยขณะน้ี  ไดแ้ก่  facebook , twitter , 
hi5 , youtube , myspace  เป็นตน้  แต่ละเครือข่ายจะมีรูปแบบและคุณสมบติัในการส่ือสารเฉพาะตวัแตกต่างกนัไป  
(ปาณทิพย ์ เปล่ียนโมฬี, 2554:34)   ปัจจุบนัเครือข่ายออนไลน์ถือวา่ มีความสาํคญัอยา่งมากในการดาํเนินชีวิตของคน
ในสังคมปัจจุบนั  ไม่วา่จะเป็นบุคคลท่ีอยูใ่นช่วงวยัไหนก็ตาม ก็ลว้นแต่ให้ความสาํคญักบัส่ือออนไลน์ทั้งนั้น และมี
บทบาทสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ ไม่วา่จะเป็นจะธุรกิจซ้ือขายหรือธุรกิจบริการต่างๆธุรกิจการท่องเท่ียว และท่ีพกัก็
ใชเ้ครือข่ายออนไลน์ในการดาํเนินธุรกิจโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการจองท่ีพกัผา่นแอปพลิเคชนั ซ่ึงมีความสาํคญัอยา่งมาก
ในการจองท่ีพกัของคนในสังคมปัจจุบนัเน่ืองจากช่วยอาํนวยความสะดวกในเร่ืองของขอ้มูลท่ีพกั ราคา รวมถึง       
โปรโมชนัต่างๆของท่ีพกัไดอ้ยา่งชดัเจน ไม่วา่จะอยูท่ี่ไหนก็สามารถเช่ือมต่อกบัแอปพลิเคชนัไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว                   
การจองท่ีพกัออนไลน์อาจจะไม่ใช่ส่ิงท่ีแปลกใหม่ในช่วงแรกการจองท่ีพกัออนไลน์จะใช้เว็บไซต์ของสถาน
ประกอบการโดยตรงในการจองท่ีพกั  และในช่วงหลงัก็ไดมี้การพฒันาจากรูปแบบเวบ็ไซตม์าเป็นรูปแบบแอปพลิเค
ชนัแทน ซ่ึงสามารถใชบ้ริการจองท่ีพกัผ่านสมาร์ทโฟนไดโ้ดยตรงโดยไม่ตอ้งใชบ้ริการจองท่ีพกัผ่านคอมพิวเตอร์
เหมือนช่วงแรกซ่ึงกเ็ป็นการเพ่ิมช่องทางใหก้บัผูป้ระกอบการใชใ้นการดาํเนินธุรกิจไดอี้กทางหน่ึง จากขอ้มูลดงักล่าว
ผูว้ิจยัสนใจศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อทศันคติ และการตดัสินใจจองท่ีพกัผ่านแอปพลิเค
ชัน  Booking.com  ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงใช้เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเข้าถึง
ผูบ้ริโภคในลกัษณะ ขอ้มูลของส่วนประสมทางการตลาดและทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการตดัสินใจจองท่ีพกัผา่น
แอปพลิเคชนัในปัจจุบนั  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อทศันคติ      

และการตดัสินใจจองท่ีพกัผา่นแอปพลิเคชนั  Booking.com  ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
ศึกษาจากแนวทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  1.ส่วนประสมทางการตลาด  ประกอบดว้ย  1) ผลิตภณัฑ ์ 

2) ราคา   3) ช่องทางการจดัจาํหน่าย  และ  4) การส่งเสริมการตลาด  2. ทศันคติ  ประกอบดว้ย 1) ดา้นความคิด 2) ดา้น
ความรู้สึก และ 3) ดา้นการกระทาํ  3.การตดัสินใจจองท่ีพกั  ประกอบดว้ย  1) การตระหนกัถึงปัญหา  2) การคน้หา
ขอ้มูล  3) การประเมินทางเลือก  และ  4) การตดัสินใจจองท่ีพกั  
 

 

รูปท่ี 1  แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั  เร่ือง  อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อทศันคติ 
และการตดัสินใจจองท่ีพกัผา่นแอปพลิเคชนั Booking.com 

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   
1. ผูอ้ยูอ่าศยัของการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีประสบการณ์จองท่ีพกัผ่านแอปพลิเคชนั Booking.com ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนผูอ้ยูอ่าศยัท่ีแน่นอน  
2. กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั  คือ  ผูท่ี้มีประสบการณ์จองท่ีพกัผา่นแอปพลิเคชนั Booking.com  จาํนวน  260  

คน  ผูว้ิจยัไดท้าํการหาขนาดความเหมาะสมของตวัอยา่งโดยการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ
ของ นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2542)  กล่าวถึงขนาดของตวัอยา่งท่ีเหมาะสมสําหรับการวิจยัท่ีวิเคราะห์ดว้ยโมเดลสมการ
โครงสร้างวา่  ขนาดตวัอยา่งควรจะอยูใ่นอตัราส่วน  10-20  ต่อ  1 ตวัแปรซ่ึงงานวิจยัมี 11 ตวัแปร  จึงตอ้งเก็บขอ้มูล
อยา่งนอ้ย  220  คน  เพ่ือป้องกนัความคาดเคล่ือนของขอ้มูลผูว้จิยัจึงใชต้วัอยา่งประมาณ  260  คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย   
ลักษณะของเคร่ืองมือในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaires)  จํานวน 1 ฉบับ         

โดยกาํหนดระดบัความคิดเห็นออกเป็น  7  ระดบั  
                  ค่าเฉล่ีย  6.51-7.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
    ค่าเฉล่ีย  5.51-6.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
    ค่าเฉล่ีย  4.41-5.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
    ค่าเฉล่ีย  3.51-4.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
    ค่าเฉล่ีย  2.51-3.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย 
    ค่าเฉล่ีย  1.51-2.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย  
    ค่าเฉล่ีย  1.00-1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
การหาคุณภาพเคร่ืองมือได้แก่ ความตรงเชิงเน้ือหาได้นําแบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญ     

จํานวน 3 คนแล้วนําคะแนนท่ีได้มาหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาํถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item   
Objective Congruence : IOC)  โดยผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญทุกข้อคาํถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้ งแต่            
0.67 – 1.00  และนาํไปหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  โดยการทดลองใช ้ (Try Out)  ผูท่ี้มีประสบการณ์จองท่ีพกัผา่น
แอปพลิเคชนั  Booking.com  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  30  คน  แลว้คาํนวณหาค่า ความเช่ือมัน่ โดยวิธี
ของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha)  พบว่า  ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั  0.95  สอดคลอ้งกบัเกณฑ์คุณภาพของ
เคร่ืองมือ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
ผูว้ิจัยไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการเผยแพร่แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaires)  ผูท่ี้ใช้งาน    

จากเวบ็ไซต์พนัทิพท่ีมีประสบการณ์จองท่ีพกัผ่านแอปพลิเคชนั Booking.com  จาํนวน 300 คน หลงัจากนั้นผูว้ิจยั          
ไดท้าํการคดัเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ไดจ้าํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 260 คน นาํมาทาํการตรวจสอบ  
ความถูกตอ้งของขอ้มูล  และนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ 
1. สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics)  เพ่ือใช้ในการอธิบายขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม      

โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency)   ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในการหารูปแบบความสัมพนัธ์เชิง
สาเหตุของตวัแปร  จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัใชอ้า้งอิงโดยมีการทดสอบความกลมกลืนระหวา่งโมเดลสมมติฐาน
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติ  ไดแ้ก่  Chi-square  p-value  (มากกวา่ 0.05) , CMIN/DF (นอ้ยกวา่ 2) ,  
GFI (มากกวา่ 0.95)  ,  AGFI (มากกวา่ 0.95)  และ  RMSEA  (นอ้ยกวา่ 0.05)  ซ่ึงสอดคลอ้งตามทฤษฎีสถิติวิเคราะห์
สาํหรับการวจิยั  (กลัยา วานิชยบ์ญัชา , 2556) 
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4. ผลการวจิัย 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 164 คน  คิดเป็นร้อยละ 63.1    มี

อายเุฉล่ีย 30 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  จาํนวน  163  คน  คิดเป็นร้อยละ 62.7  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน จาํนวน 124  คน  คิดเป็นร้อยละ 47.7  ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  จาํนวน 190  คน  
คิดเป็นร้อยละ 73.1 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย 20,00 – 30,000 บาท จาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 

การตดัสินใจจองท่ีพกัผา่นแอปพลิเคชนั  Booking.com  พบวา่  1. ดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการจอง
ท่ีพกัผ่านแอปพลิเคชนั Booking.com 2. ดา้นทศันคติในการจองท่ีพกัผ่านแอปพลิเคชนั Booking.com  3. ดา้นการ
ตดัสินใจจองท่ีพกัผา่นแอปพลิเคชนั  Booking.com   ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการตดัสินใจจองท่ีพกัผา่นแอปพลิเคชนั Booking.com 

รายด้าน x ̅ S.D ระดบั 

ด้านส่วนประสมทางการตลาดในการจองที่พกั    
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.61 0.88 ค่อนขา้งมาก 
2. ดา้นราคา 4.85 0.88 ค่อนขา้งมาก 
3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 4.84 1.34 ค่อนขา้งมาก 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.94 1.19 ปานกลาง 

ภาพรวม 4.56 0.95 ค่อนขา้งมาก 

รายด้าน x ̅ S.D ระดบั 

ด้านทศันคตใินการจองทีพ่กั    
1. ดา้นความคิด 4.67 1.05 ค่อนขา้งมาก 
2. ดา้นความรู้สึก 4.46 1.07 ปานกลาง 
3. ดา้นการกระทาํ 4.78 1.10 ค่อนขา้งมาก 

ภาพรวม 4.64 1.03 ค่อนขา้งมาก 
ด้านการตดัสินใจจองทีพ่กั    
1. ดา้นการตระหนกัถึงปัญหา 4.51 0.99 ค่อนขา้งมาก 
2. ดา้นการคน้หาขอ้มูล 4.64 0.89 ค่อนขา้งมาก 
3. ดา้นการประเมินทางเลือก 4.84 1.05 ค่อนขา้งมาก 
4. ดา้นการตดัสินใจจองท่ีพกั 4.95 0.86 ค่อนขา้งมาก 

ภาพรวม 4.73 0.84 ค่อนขา้งมาก 
 

ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ  
ใช้วิธีการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง เพ่ือหาเส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปรโดยการ              

ทดสอบความกลมกลืนระหว่างโมเดลสมสติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจักษ์ ค่าสถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-square)             
ของการประมาณค่าพารามิเตอร์ แบบ Maximum likehood (ML) ควรมีค่า p-value มากกว่า 0.05 แต่ถ้าตัวอย่าง                     
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มีขนาดใหญ่จะทาํให้ค่า p-value ท่ีไดจ้ากการคาํนวณเท่ากบั 0.00 (Jöreskog, 1993)  ดงันั้นควรพิจารณาค่าสถิติไค-
สแควร์ (CMIN/DF) ทดแทน(Wheaton, Muthén, Alwin & Summers, 1977) และใชค้่าสถิติอ่ืนประกอบการพิจารณา 
เช่น RMR GFI AGFI และ PGFI (Hu & Bentler,1995) (กริช แรงสูงเนิน, 2554) สาํหรับการทดสอบค่าสถิติไค-สแควร์ 
(Chi-square)  ในงานวจิยัน้ี  ไดค้่า  p-value  เท่ากบั  0.00  เน่ืองจากตวัอยา่งมีขนาดใหญ่ผลการทดสอบความสอดคลอ้ง

และความกลมกลืนของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์พบค่าสถิติ ไค-สแควร์ (²) = 37.338,  องศาอิสระ(df) = 30,  
CMIN/DF = 1.25,  GFI = 0.97,  AGFI = 0.95 ,  SRMR = 0.015  และ  RMSEA = 0.031  สรุปได้ว่า  โมเดลมีความ
สอดคลอ้งและกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษเ์ป็นอยา่งดี 

รูปท่ี 2  อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อทศันคติและการตดัสินใจจองท่ีพกั 
ผา่นแอปพลิเคชนั Booking.com   

 

ตารางท่ี 2  แสดงค่าอิทธิพลทางตรง  อิทธิพลทางออ้ม  และอิทธิพลรวม  ท่ีมีผลต่อทศันคติและการตดัสินใจจองท่ีพกั   
                ผา่นแอปพลิเคชนั  Booking.com 

ตวัแปร ตวัแปรแฝงภายใน   
 

หมายเหตุ 
 

ตวัแปรแฝงภายนอก 
ทศันคติในการจองท่ีพกั การตดัสินใจจองท่ีพกั 

อิทธิพล 
ทางตรง 

อิทธิพล 
ทางออ้ม 

อิทธิพล 
รวม 

อิทธิพล 
ทางตรง 

อิทธิพล 
ทางออ้ม 

อิทธิพล 
รวม 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ในการจองท่ีพกั 

0.97*** - 0.97*** 0.97*** -.015 0.96*** สนบัสนุน 

ทศันคติในการจองท่ีพกั - - - -.016 - -.016 ไม่สนบัสนุน 
หมายเหตุ : มีนยัสาํคญั  ***p < 0.001 
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
การวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ดังน้ี  1. เพ่ือพัฒนารูปแบบ

ความสัมพันธ์ เ ชิงสาเหตุของอิทธิพลส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อทัศนคติและการตัดสินใจจอง                             
ท่ีพกัผ่านแอปพลิเคชัน Booking.com  ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  2. เพ่ือตรวจสอบ              
ความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากผลการวิจัย พบว่า                
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อการตัดสินใจจองท่ีพักสอดคล้องกับงานวิจัยของ                       
นิศารัตน์  จิรรุ่งแสงสถิต (2556) ไดศึ้กษาทศันคติและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจจอง         
ท่ีพกับนอินเทอร์เน็ตของนักท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัดา้นทศันคติ และปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจจองท่ีพกับนอินเทอร์เน็ตของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร  
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของณฐัภรณ์  เหลืองพิพฒัน์ (2555)  ไดศึ้กษาอิทธิพลความคิดเห็นออนไลน์ต่อการ
ตดัสินใจจองท่ีพกัราคาประหยดั (Hostel) ในเขตกรุงเทพมหานครของนกัท่องเท่ียว พบวา่ส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีอิทธิพลต่อนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ ดา้นราคา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี  0.05 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ โรเจอร์ (Roger, 1978, pp. 208 – 209  อา้งในศิวชั จนัทนาสุภาภรณ์ 2554, หนา้ 11) ไดศึ้กษาทศันคติท่ีมีต่อการ
เปิดรับส่ือออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์  พบว่าระดบัขอ้คิดเห็นต่อทศันคติดา้นการกระทาํต่อรูปแบบการ
นาํเสนอขอ้มูลข่าวสารท่องเท่ียวผา่นบุคคลท่ีมีอิทธิพลดา้นการท่องเท่ียวในระดบัขอ้คิดเห็นท่ี   “เห็นดว้ย” 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจยัในคร้ังน้ีอาจจะเป็นประโยชน์ในการสร้างแอปพลิเคชนั หรือใชเ้ป็นแนวทางในการทาํธุรกิจ   

จองท่ีพกัผ่านสมาร์ทโฟนได ้ ซ่ึงพบว่าปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีผลทางตรงต่อการตดัสินใจจองท่ีพกั  
“มากท่ีสุด”   และส่วนปัจจยัดา้นทศันคติมีผลทางออ้มต่อการตดัสินใจจองท่ีพกั 

1. ในการวิจัยคร้ังต่อไปอาจจะมีการเพ่ิมตัวแปรอ่ืนท่ีมีผลต่อการตัดสินใจจองท่ีพัก เช่น ปัจจัยด้าน            
ความไวว้างใจ  เน่ืองจากในปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะใช้ส่ือออนไลน์ในการติดต่อส่ือสารในชีวิตประจาํวนั หรือ          
ในดา้นธุรกิจรวมถึงการใชบ้ริการจองท่ีพกัออนไลน์ ซ่ึงอาจจะทาํใหก้ารวจิยัคร้ังต่อไปไดผ้ลสาํรวจท่ีสมบูรณ์มากข้ึน 

2. ในการวิจยัคร้ังต่อไปอาจจะนาํแอปพลิเคชนัอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการจองท่ีพกั เพ่ือหาปัจจยัดา้นส่วนประสม  
ทางการตลาด  หรือปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีผลต่อการตดัสินใจจองท่ีพกั 
 
เอกสารอ้างองิ 

กริช แรงสูงเนิน. (2554). การวิเคราะห์ปัจจยัดว้ย SPSS AMOS เพ่ือการวจิยั.กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่ 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2556). การวเิคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ดว้ย AMOS. กรุงเทพฯ:หา้งหุน้ส่วนจาํกดั           
            สามลดา.                      
ณฐัภรณ์ เหลืองพิพฒัน์.(2555). อิทธิพลความคิดเห็นออนไลน์ต่อการตดัสินใจจองทีพกัราคาประหยดั(Hostel)           
             ในเขตกรุงเทพมหานครของนกัท่องเท่ียว. วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต.สาขาการจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว     
              คณะบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารมหาวิทยาลยันเรศวร. 
นงลกัษณ์ วรัิชชยั.(2542). โมเดลลิสเรล : สถิติวเิคราะห์สาํหรับการวจิยั. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์   
              มหาวทิยาลยั. 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 200 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

นิศารัตน์ จิรรุ่งแสงสถิต. (2556). ทศันคติและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจจองท่ีพกับน    
              อินเทอร์เน็ตของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร. การคน้ควา้อิสระ บณัฑิตวทิยาลยั  สาขาธุรกิจ   
              การท่องเท่ียว   มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 
ปานทิพย ์เปล่ียนโมฬี. (2554). การนาํ Online Social Network มาใชก้บัการตลาดและธุรกิจ. วารสารของกรมส่งเสริม   
              อุตสาหกรรม, 54(34), อุตสาหกรรมสาร. 
ศิวชั จนัทนาสุภาภรณ์. (2554). ทศันคติท่ีมีต่อการเปิดรับส่ืออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษา    
              นกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. การคน้ควา้อิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
              มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
Jöreskog, K. 1993. Testing Structural equation models. Uppsala: Faculty of Social Sciences. Uppsala 
               University. 
Wheaton, B., Muthén, B., Alwin, D. and Summers, G. 1977. “Assessing Reliability and Stability in Panel 
               Models.” Sociological Methodology 8: 84-136. 

 

 
  



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดบับณัฑติศึกษา 
คร้ังที ่๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 201 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 

รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยทีีมี่ผลต่อพฤติกรรมการใช้ 
แอปพลเิคชันช้อปป้ิงบนสมาร์ทโฟนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF ADOPTION AND THE USE OF TECHNOLOGY  

THAT AFFECT BEHAVIORS FOR THE SHOPPING APPLICATIONS ON SMART PHONES  
OF THE POPULATION IN BANGKOK AND ITS VICINITY 

สุพจน์ อุ่นเรือน1 และ สุมามาลย์ ปานคํา2 
1 นกัศึกษาสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสงัคม  มหาวทิยาลยัรังสิต ounreun@gmail.com 

2  อาจารยป์ระจาํภาควชิาคณิตศาสตร์ วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวทิยาลยัรังสิต sumaman.p@rsu.ac.th 

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

บทคัดย่อ 
 ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลย ีไดเ้ขา้มามีอิทธิพลต่อสังคมมนุษยม์ากยิง่ข้ึน ซ่ึงแอปพลิเคชนั 
ชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟนเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในยคุปัจจุบนัเพ่ืออาํนวยความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ในรูปแบบใหม่
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และเพ่ือ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์  จากผูต้อบแบบสอบ 
ถามจาํนวนทั้งส้ิน 386 คน ไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) จากผูท่ี้มีประสบการณ์การใช้
แอปพลิเคชันช้อปป้ิงบนสมาร์ทโฟน (LAZADA) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่  แบบสอบถาม
ออนไลน์แบบมาตรประมาณค่า  7  ระดบั  ใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง   โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  
โมเดลวจิยัในภาพรวม ประกอบดว้ย  6 องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  1. ความคาดหวงัในประสิทธิภาพการใชง้านแอปพลิเคชนั 
ชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟน  2. ความคาดหวงัในความพยายามใชง้านแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟน  3. อิทธิพลของ
สังคมต่อการใชง้านแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟน    4. สภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้านแอปพลิเคชนั 
ชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟน 5. พฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้านแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟน และ 6.พฤติกรรม
การใชแ้อปพลิเคชันช้อปป้ิงบนสมาร์ทโฟน ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุพบว่า โมเดลมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษเ์ป็นอยา่งดี โดยมีค่าสถิติไค-สแควร์ ( 2 ) = 380.96, องศาอิสระ (df) = 263, CMIN/DF 
= 1.44, GFI = 0.93, AGFI = 0.91, SRMR = 0.079 และ RMSEA = 0.034 มีค่าอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของ
สัมประสิทธ์ิเส้นทางอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  ผลจากการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาต่อยอด
และเพ่ิมประสิทธิภาพของเทคโนโลยีแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟน สาํหรับองคก์รหรือผูป้ระกอบการดา้นการ
ขายสินคา้ออนไลน์ผา่นโซเชียลมิเดีย 
คาํสําคญั:  โมเดลสมการโครงสร้าง, ทฤษฎีการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลย,ี แอปพลิเคชนัชอ้ปป้ิง, พฤติกรรมการใช้

แอปพลิเคชนั  
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ABSTRACT 
  The present technological change has an influence to the human society. The shopping application on the 
smart phone is another channel as an alternative to facilitate in buying goods in new ways. The objectives of this 
study were to develop the causal relationship model of the theory acceptance process of technology to behavior of 
mobile application using for people living in Bangkok metropolitan region and to validate the concordance of the 
causal model with empirical data. The sample consisted of 386 people who were selected by simple random sampling 
of people who have experience using application (LAZADA). Tools used to collect data are questionnaires composed 
of the 7 rating scales. The online questionnaires contain the query measure gauges for measuring six variables: 1. 
Performance expectancy for using mobile application, 2. Effort expectancy for using mobile application, 3. Social 
influence for using mobile application, 4. Facilitating conditions for using mobile application, 5. Intention for using 
mobile application, and 6. Using behaviors of mobile application. Research findings were as follows: the model is 
consistent with the empirical data, to a great extent. From statistic shows the Chi-square statistics goodness of fit test 
at 380.96, degrees of freedom = 263, CMIN / DF = 1.44, GFI = 0.93, AGFI = 0.91, SRMR = 0.079 and RMSEA = 
0.034. The variable of model could explain the variability of application mobile using behaviors. The results of this 
research can be used to guide further developments and optimization of technology for online mobile entrepreneurs 
in the future. 
Keywords: Structural Equation Modeling, Theory of Acceptance Process of Technology, Shopping Application, 

Application Using Behavior          
 
1. บทนํา 
  การพฒันาอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายออนไลน์ (Online network) ส่งผล
ให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) กนัอย่างแพร่หลายในหลาย ๆ ประเทศทัว่โลก โดย
ปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศไดท้วีความสาํคญัมากยิง่ข้ึนเม่ือไดมี้การนาํมาใชใ้นทางธุรกิจการคา้ โดยเรียกวา่การคา้
ทางออนไลน์ หรือเป็นท่ีรู้จกัอีกช่ือหน่ึงคือพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ โดยความกา้วหนา้ของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีเรียกวา่
อินเทอร์เน็ตไดเ้ปล่ียนแปลงรูปแบบของการดาํเนินธุรกิจในยคุปัจจุบนัไปอยา่งมากมาย อินเทอร์เน็ตกลายเป็นช่องทาง
การตลาดขนาดใหญ่ของโลก ซ่ึงไร้พรมแดนท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายไดโ้ดยตรงอย่างรวดเร็ว ไร้
ขีดจาํกดัในเร่ืองเวลาและสถานท่ี ส่งผลให้การคา้ทางออนไลน์หรือพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์จึงเป็นอีกโอกาสและ
ทางเลือกหน่ึงท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ในการประกอบธุรกิจใหป้ระสบความสาํเร็จ  ในปัจจุบนัเทคโนโลยมีีการพฒันามากข้ึน 
และมีบทบาทท่ีสามารถนาํมาเช่ือมต่อธุรกิจดา้นการคา้อยา่งเห็นไดช้ดัสังเกตไดจ้ากการใชแ้อปพลิเคชนัท่ีเช่ือมโยงกบั
โซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มแอนดรอยด์และไอโอเอส  ซ่ึงผูใ้ห้บริการขายสินคา้โดยใชแ้อปพลิเคชนัเหล่าน้ีในการ
นาํเสนอสินคา้ ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงขอ้มูลสินคา้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา จึงเห็นไดว้่าธุรกิจการขายสินคา้ผ่าน 
แอปพลิเคชนัท่ีเช่ือมโยงกบัโซเชียลมีเดีย สร้างความสะดวกสบายดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค  ซ่ึงมีให้เห็นอยูบ่น
แอปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟน  ทาํให้การซ้ือขายสินคา้ออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ว  ทั้งน้ีจากผลการสํารวจ
ล่าสุดเก่ียวกบัการชอ้ปป้ิงออนไลน์ของมาสเตอร์การ์ด  เผยว่าผูบ้ริโภคชาวจีนและชาวไทยจาํนวนเกินคร่ึง ร้อยละ 
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59.4 และร้อยละ 51.2ตามลาํดบั (โพสตทู์เดย,์ 2557: ออนไลน์) ผูบ้ริโภคไดจ้บัจ่ายซ้ือสินคา้ผ่านส่ืออุปกรณ์ส่ือสาร
เคล่ือนท่ี ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่การซ้ือสินคา้ออนไลน์ยงัคงเติบโตอยา่งรวดเร็วและผูบ้ริโภคมีความสะดวกสบายท่ีจะ 
ชอ้ปป้ิงผ่านสมาร์ทโฟนมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน (ยุพเรศ พิริยพลพงศ์, 2557)  นอกจากน้ี ร้านคา้ออนไลน์ ยงัมีการนาํ
รูปภาพของสินคา้พร้อมราคาขายมาแสดงเพ่ือให้ลูกคา้สามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดห้ลากหลาย รวมถึงการใหบ้ริการส่ง
สินคา้ถึงบา้นไดท้นัที เช่น แหล่งชอ้ปป้ิงออนไลน์ในแอปพลิเคชนั (LAZADA) ไดร้วบรวมสินคา้และส่ิงจูงใจต่าง ๆ 
เพ่ือใหผู้บ้ริโภคสามารถตดัสินใจในการเลือกซ้ือ   ผูว้จิยัไดเ้ลง็เห็นถึงปัญหาการซ้ือสินคา้ในยคุปัจจุบนั  มกัจะประสบ
ปัญหาเน่ืองจากตอ้งเดินทางไปเลือกซ้ือสินคา้ตามห้างสรรพสินคา้และร้านคา้ต่าง ๆ   ยงัขาดความสะดวกสบาย   
ส้ินเปลืองทั้งเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทางซ่ึงแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟน (LAZADA)  เป็นทางเลือกใหม่
อีกช่องทางหน่ึงในยคุปัจจุบนัท่ีจะอาํนวยความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ในรูปแบบใหม่  โดยทาํรายการเลือกซ้ือ
สินคา้และการชาํระเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือฉะนั้น ธุรกิจการขายสินคา้ของร้านคา้ทั้งขนาดเลก็และขนาดใหญ่จึงตอ้งมี
การปรับเปล่ียนกลยทุธ์ดา้นการขาย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด เพราะถา้หากผูท้าํธุรกิจยงั
ขาดความเขา้ใจและไม่สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคยอ่มทาํใหเ้สียโอกาสของการขายสินคา้    
  จากเหตุผลข้างต้น  ผูว้ิจัยให้ความสนใจศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและ 
การใช้เทคโนโลยี ท่ี มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันช้อปป้ิงบนสมาร์ทโฟนของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   ซ่ึงทาํใหท้ราบถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ผลของงานวิจยัจะ
เป็นประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจการขายสินคา้ออนไลน์  สามารถใชว้างนโยบาย  กลยุทธ์ และการส่งเสริมการขาย
เพ่ือใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสุด       
 

2. วัตถุประสงค์การวจิัย 
 1.  เพ่ือพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลต่อพฤติกรรม 
การใชแ้อปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
   2.  เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) 
 กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ี ไดศึ้กษากรอบแนวคิดในการวิจยัจากแนวคิดทฤษฎีการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีของ 
Venkatesh et al. (2003) ซ่ึงแสดงการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี  วา่ประกอบดว้ย ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ 
(Performance expectancy) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort expectancy) และอิทธิพลของสังคม (Social 
influence) ส่วนสภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใช้งานมีความสัมพนัธ์โดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้งาน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศ์จตุรภทัร (2555) ซ่ึงกล่าวว่า การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีเป็น
แนวทางท่ีช่วยใหผู้ศึ้กษาสามารถวเิคราะห์พฤติกรรมมนุษยไ์ด ้ใชเ้ป็นทางเลือกสาํหรับอธิบายความตั้งใจและพยากรณ์
พฤติกรรมมนุษยใ์นการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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รูปท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยัตามทฤษฎีการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลย ี

(Unified theory of acceptance and use of technology : UTAUT) (Venkatesh et al., 2003) 
 

  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 1. ประชากรของการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีประสบการณ์
การใชแ้อปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟน (LAZADA) ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 
   2. ตวัอยา่งของการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีประสบการณ์
การใช้แอปพลิเคชันช้อปป้ิงบนสมาร์ทโฟน (LAZADA) จาํนวน 386 คน ในการกาํหนดขนาดตวัอย่างของการ 
วิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบมีตัวแปรแฝง  (Causal Structural Models with Latent Variable)  
นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2542) ไดเ้สนอไวว้า่ขนาดตวัอยา่งท่ีเหมาะสมควรจะอยูใ่นอตัราส่วน 10-20 ต่อ 1 ตวัแปรสังเกตได ้
และตัวอย่างท่ีน้อยท่ีสุดท่ียอมรับได้สามารถดูจากค่าสถิติ Holster ท่ีต้องมีค่ามากกว่า 200 จึงจะถือว่ารูปแบบ
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจักษ์  ในการวิจยัคร้ังน้ีมีตวัแปรท่ีสังเกตได  ้
จาํนวน 32 ตวัแปร ซ่ึงตอ้งใชก้ลุ่มตวัอย่างประมาณ 320 คนเป็นอย่างน้อย เพ่ือป้องกนัความคาดเคล่ือนของขอ้มูล 
ผูว้จิยัจึงเพ่ิมกลุ่มตวัอยา่งเป็นจาํนวน 386 คน ไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling)  
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย  
  ลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) จาํนวน  
1 ฉบบั โดยแบ่งเน้ือหาคาํถามออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 1.1 เพศ 
 1.2  อาย ุ
 1.3  ระยะเวลาในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยของทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชัน 
ชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟน (LAZADA)   ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   โดยขอ้คาํถามลกัษณะ
เป็นแบบมาตรประมาณค่า 7 ระดบั แบ่งเป็น 4 ประเดน็ ไดแ้ก่  
 2.1  ความคาดหวงัในประสิทธิภาพการใชง้านแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟน   
  (LAZADA) จาํนวน  6 ขอ้ 
 2.2  ความคาดหวงัในความพยายามใชง้านแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟน (LAZADA) 
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   จาํนวน 5 ขอ้ 
 2.3  อิทธิพลของสังคมในการใชง้านแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟน (LAZADA) จาํนวน 
   5 ขอ้ 
 2.4  สภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้านแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟน (LAZADA) 
   จาํนวน 5 ขอ้  
  เกณฑก์ารวดัและแปลความหมายคะแนน (ตอนท่ี 2) 
  ค่าเฉล่ีย 6.51-7.00 หมายถึง  มีพฤติกรรมในการใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
  ค่าเฉล่ีย 5.51-6.50 หมายถึง  มีพฤติกรรมในการใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัมาก 
   ค่าเฉล่ีย 4.41-5.50 หมายถึง  มีพฤติกรรมในการใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
   ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง  มีพฤติกรรมในการใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง  มีพฤติกรรมในการใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมในการใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง  มีพฤติกรรมในการใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟน (LAZADA)   
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โ ดยขอ้คาํถามลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 7 ระดบั 
 แบ่งเป็น 2 ประเดน็ ไดแ้ก่  
 3.1  พฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้านแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟน (LAZADA) 
   จาํนวน 5 ขอ้  
 3.2   พฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟน (LAZADA) จาํนวน 6 ขอ้  
 เกณฑก์ารวดัและแปลความหมายคะแนน (ตอนท่ี 3) 
 ค่าเฉล่ีย  6.51 - 7.00  หมายถึง  มีพฤติกรรมในการใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 ค่าเฉล่ีย  5.51 - 6.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมในการใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย  4.41 - 5.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมในการใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
   ค่าเฉล่ีย  3.51 - 4.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมในการใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
      ค่าเฉล่ีย   2.51 - 3.50    หมายถึง   มีพฤติกรรมในใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  1.51 - 2.50   หมายถึง   มีพฤติกรรมในใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย   1.00 - 1.50    หมายถึง   มีพฤติกรรมการในใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1.  ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) หาค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์(Index of 
Item Objective Congruence: IOC) โดยใชผ้ลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน พบวา่ทุกขอ้คาํถามมีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งตั้งแต่ 0.67 – 1.00 และไดป้รับปรุงขอ้คาํถามตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน  
 2.  ความเช่ือมัน่ (Reliability)โดยทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มตวัอยา่งประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล   ท่ีมีประสบการณ์การใชง้านแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟน  (LAZADA) จาํนวน 30 คน แลว้คาํนวณหา
ค่าความเช่ือมัน่ โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) พบวา่ ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.94 
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โดยพิจารณาเกณฑค์่าความเช่ือมัน่ไม่ควรตํ่ากวา่ 0.70 (ชไมพร กาญจนกิจสกุล, 2555) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณภาพ
ของเคร่ืองมือ 
  วธีิการรวบรวมข้อมูล  
  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลโดยวิธีการเผยแพร่แบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มประชากรผูอ้ยูอ่าศยัใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีประสบการณ์การใชง้านแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟน (LAZADA) ใน
ระหว่างวนัท่ี 1 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามทั้งส้ิน 3 สัปดาห์ มีผูต้อบแบบสอบถาม
จาํนวน 403 คน หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดท้าํการคดัเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ไดจ้าํนวนผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 386 คน จากนั้นนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป  
  การวเิคราะห์ข้อมูล  
 1. สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ใชว้ิเคราะห์ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชว้ิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุเพ่ือหาเส้นทางอิทธิพลเชิง
สาเหตุของตวัแปรหาขนาดอิทธิพล และทิศทางวา่เป็นอยา่งไรจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัใชอ้า้งอิง  มีการทดสอบ
ความสอดคลอ้งกลมกลืนระหวา่งโมเดลสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ ค่าสถิติ Chi-square  P-value มากกวา่ .05, 
CMIN/DF  นอ้ยกว่า  2.00, GFI มากกว่า .90,  AGFI มากกว่า .90  และ RMSEA นอ้ยกว่า .08  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสถิติ
วเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (กริช แรงสูงเนิน, 2554) 
 
4. ผลการวจิัย 
  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามออนไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 231 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 59.80  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี  จาํนวน 164 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.50 และระยะเวลาในการใช้
อินเทอร์เน็ต 3 – 4 ชัว่โมงต่อวนั จาํนวน 139  คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 
  1. พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันช้อปป้ิงบนสมาร์ทโฟนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางท่ี  1  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบน
สมาร์ทโฟนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํแนกตามรายดา้น   

รายด้าน 
ค่าเฉลีย่ 

(M) 
ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) 
ความหมาย 

ความคาดหวงัในประสิทธิภาพการใชง้านแอปพลิเคชนั 4.87 1.07 ค่อนขา้งมาก 
ความคาดหวงัในความพยายามใชง้านแอปพลิเคชนั 4.83 1.03 ค่อนขา้งมาก 
อิทธิพลของสังคมการใชง้านแอปพลิเคชนั 4.69 1.20 ค่อนขา้งมาก 
สภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้านแอปพลิเคชนั 4.90 1.06 ค่อนขา้งมาก 
พฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้านแอปพลิเคชนั 4.48 1.14 ปานกลาง 
พฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนั 4.63 1.26 ค่อนขา้งมาก 
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 จากตารางท่ี 1  พบว่า พฤติกรรมของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นโดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้นสภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้านแอปพลิเคชนัมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 4.90,  S.D. = 1.06)   รองลงมา ดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพการใชง้านแอปพลิเคชนั 
(M = 4.87, S.D. = 1.07) และนอ้ยท่ีสุด ดา้นพฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้านแอปพลิเคชนั (M = 4.48, S.D. = 1.14) 
 2. ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุโดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เทคนิคสมการโครงสร้างเพ่ือหา
เส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของตวัแปร โดยการทดสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนระหวา่งโมเดลสมมติฐานกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษเ์ป็นอยา่งดี ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2   แสดงผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งและความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการ
ยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีผลต่อพฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟนจากขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์
อยูใ่นรูปของคะแนนดิบ 

ค่าสถิติ เกณฑ์ ค่าทีไ่ด้ ความหมาย 
1. ค่า Chi-square/df < 2.00 380.96 / 263 = 1.44 ผา่นเกณฑ ์
2. ค่า GFI > .90 (เขา้ใกล ้1.00) .93 ผา่นเกณฑ ์
3. ค่า AGFI > .90 (เขา้ใกล ้1.00) .91 ผา่นเกณฑ ์
4. ค่า CFI > .90 (เขา้ใกล ้1.00) .99 ผา่นเกณฑ ์
5. ค่า RMSEA < .08 (เขา้ใกล ้0) .03 ผา่นเกณฑ ์
6. ค่า Standardized RMR < .08 (เขา้ใกล ้0) .07 ผา่นเกณฑ ์
7. ค่า RMR < .08 (เขา้ใกล ้0) .06 ผา่นเกณฑ ์
8. ค่า HOELTER > 200 306 ผา่นเกณฑ ์

รูปท่ี 2  รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีผลต่อพฤติกรรม 
การใชแ้อปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟน 
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ตารางท่ี 3  แสดงค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 
ชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตวัแปร ตวัแปรแฝงภายใน 

หมายเหตุ 
ตวัแปรแฝงภายนอก 

พฤตกิรรมความตั้งใจ 
ในการใช้งาน (BI) 

พฤตกิรรมการใช้ 
แอปพลเิคชัน (UB) 

อทิธิพล
ทางตรง 

อทิธิพล
ทางอ้อม 

อทิธิพล 
รวม 

อทิธิพล
ทางตรง 

อทิธิพล
ทางอ้อม 

อทิธิพล 
รวม 

ความคาดหวงัถึงประสิทธิภาพ (PE) - 0.76*** - - 0.76*** - - 0.16*** - 0.16*** สนบัสนุน 
ความคาดหวงัในความพยายาม 
การใชง้าน (EE) 

1.00*** - 1.00*** - 0.21*** 0.21*** สนบัสนุน 

อิทธิพลของสังคม (SI) 0.60*** - 0.60*** - 0.13*** 0.13*** สนบัสนุน 
สภาพส่ิงอาํนวยความสะดวก 
ในการใชง้าน (FC) 

- - - 0.61*** - 0.61*** สนบัสนุน 

พฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้าน 
(BI) 

- - - 0.21** - 0.21** สนบัสนุน 

หมายเหตุ:  **p  0.01, *** 0.001 
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
  5.1 อภิปรายผลการวิจยั 
  การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดส้รุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัเพ่ือพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์
เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีผลต่อพฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟนของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบความสัมพนัธ์เชิง
สาเหตุท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
  จากการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตได ้ท่ีใชใ้นรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ
ของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีผลต่อพฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟน ของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า สภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้านแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบน
สมาร์ทโฟนมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟน เน่ืองมาจากผูใ้ชง้านมี
ความพร้อมของอุปกรณ์เช่ือมต่อการใชง้านแอปพลิเคชนัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจกัรพงษ ์ส่ือประเสริฐสิทธ์ิ (2554) 
ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี : กรณีศึกษาการใชบ้ริการการส่ือสารระหว่างกนัผ่าน
ขอ้ความและรูปภาพแบบทนัทีผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้มท่ี
สนับสนุน มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจในการใชง้านบริการ MIM  ในส่วนของความตั้งใจมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมในการใชง้านแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟน  เน่ืองจากเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีนาํไปสู่พฤติกรรมการใช้
งานแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟน  ซ่ึงสอดคลอ้งตามทฤษฎี  Venkatesh et al. (2003)  ท่ีกล่าวไวว้า่ อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยี ประกอบดว้ย  4 ปัจจยัหลกั คือ ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ ความคาดหวงัในความ
พยายาม อิทธิพลทางสังคม และสภาพส่ิงอํานวยความสะดวกในการใช้งาน  นอกจากน้ี  ความคาดหวังใน
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ประสิทธิภาพของการใชง้านแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟน  มีอิทธิพลทางออ้มผ่านพฤติกรรมความตั้งใจใน
การใชแ้อปพลิเค-ชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟน  เน่ืองมาจากผูใ้ชง้านตระหนกัถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบน
สมาร์ทโฟน  ท่ีช่วยใหเ้กิดความสะดวกและรวดเร็วในการสั่งซ้ือสินคา้และยงัประหยดัเวลา สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
ธญัญพสัส์  เกตุปะดิษฐ์ (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ตของผูห้ญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร เพราะผูใ้ชต้ระหนกัถึงประโยชน์  ความสะดวก  ความรวดเร็ว  ประหยดัเวลา และประหยดัค่าใชจ่้าย
ในการซ้ือสินค้า  อีกทั้ งความคาดหวังในความง่ายในการใช้งานแอปพลิเคชันช้อปป้ิงบนสมาร์ทโฟน  
มีอิทธิพลทางออ้มต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใชแ้อปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟน เน่ืองจากผูใ้ชง้านคาํนึงถึง
ระบบการใชง้านท่ีเขา้ใจง่ายไม่ซบัซอ้น  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวรพร เมืองธนชยั และสุมามาลย ์ปานคาํ (2559) ได้
ศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีผลต่อพฤติกรรมการใช ้M-Commerce ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เพราะสามารถเรียนรู้การใชง้านไดง่้ายและสามารถซ้ือสินคา้ผ่าน
แอปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สุดทา้ยอิทธิพลทางสังคมในการใชง้านแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบน
สมาร์ทโฟน ส่งผลทางออ้มต่อพฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟน เน่ืองมาจากผูใ้ชง้านรู้สึกว่าการ
ใชแ้อปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟน ช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ว่าเป็นคนทนัสมยัและทนัต่อเทคโนโลยี ช่วยให้
ผูใ้ชง้านมีความรู้ความเขา้ใจในส่ือโฆษณาและเทคโนโลยทีาํใหมี้ผลต่อครอบครัวในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
 5.2  ขอ้เสนอแนะ 
  1.  ผูป้ระกอบการท่ีขายสินคา้ผา่นทางอินเทอร์เน็ต  ถา้ตอ้งการพฒันาแอปพลิเคชนัในการขายสินคา้  
ควรคาํนึงถึงรูปแบบการใชง้านใหผู้ใ้ชส้ามารถทาํความเขา้ใจและง่ายต่อการใชง้านแอปพลิเคชนัเป็นหลกั  
   2.  การขายสินคา้ผา่นทางออนไลน์ควรมุ่งเนน้พฒันาและปรับปรุงวธีิการขายสินคา้ เพ่ือใหผู้บ้ริโภค
มีความเช่ือมัน่ในการซ้ือสินคา้ออนไลน์  
  3. การวจิยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริโภคท่ีใชแ้อปพลิเคชนั  เพ่ือ
นาํมาหากลยทุธ์ทางการตลาดในการซ้ือขายสินคา้ ทั้งในดา้นการออกแบบแอปพลิเคชนัใหต้รงกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคใหม้ากข้ึน 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
  การวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชันชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ผลการวจิยัน้ีช้ีให ้
เห็นว่าสภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกเป็นปัจจยัหลกั และพฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้านเป็นปัจจยัรองท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบนสมาร์ทโฟน โดยมีปัจจยัเสริมไดแ้ก่ ความคาดหวงัถึงประสิทธิภาพ 
ความคาดหวงัในความพยายาม และอิทธิพลของสังคมท่ีมีผลทางออ้มต่อพฤติกรรมใชง้านแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงบน
สมาร์ทโฟน   
  ดงันั้นผูป้ระกอบการท่ีขายสินคา้ผา่นทางอินเทอร์เน็ต ถา้ตอ้งการพฒันาแอปพลิเคชนัในการขายสินคา้ควร
คาํนึงถึงรูปแบบการใชง้านใหผู้ใ้ชส้ามารถทาํความเขา้ใจและง่ายต่อการใชง้าน รวมถึงควรมุ่งเนน้พฒันาและปรับปรุง
วธีิการขายสินคา้ เพ่ือใหผู้บ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ การวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ  
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โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริโภคท่ีใชแ้อปพลิเคชนัในการซ้ือสินคา้ เพ่ือนาํมาหากลยทุธ์ทางการตลาดในการพฒันาดา้นการ
ออกแบบแอปพลิเคชนัใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากข้ึน 
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โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยทีีมี่ผลต่อพฤติกรรมการใช้งาน 

แอปพลเิคชัน Konvy ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF THEORY ACCEPTANCE PROCESS OF  
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บทคัดย่อ 
ในสภาพสังคมปัจจุบนัเทคโนโลยีนั้นไดเ้ขา้มาอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆไดเ้ป็นอยา่ง

มาก ซ่ึงแอปพลิเคชัน Konvy น้ีเป็นอีกหน่ึงทางเลือกให้แก่ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางในรูปแบบใหม่      
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนั Konvy ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพ่ือตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งของรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจักษ์ จากผูต้อบแบบสอบถาม
จํานวนทั้ งส้ิน 400 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากผู ้ท่ีมีประสบการณ์การใช ้
แอปพลิเคชนั Konvy เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่  แบบสอบถามออนไลน์แบบมาตรประมาณค่า 
7 ระดับ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป โมเดลวิจัยในภาพรวม 
ประกอบด้วย  6 องค์ประกอบ  ได้แก่  1)  ความคาดหวังในประสิทธิภาพการใช้งานแอปพลิเคชัน  Konvy  
2) ความคาดหวงัในความพยายามใชง้านแอปพลิเคชนั Konvy 3) อิทธิพลของสังคมต่อการใชง้านแอปพลิเคชนั Konvy 
4) สภาพส่ิงอํานวยความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชัน Konvy 5) พฤติกรรมความตั้ งใจในการใช้งาน 
แอปพลิเคชนั Konvy และ 6) พฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนั Konvy  ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์เชิง
สาเหตุ พบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์เป็นอย่างดี โดยมีค่าสถิติ ไค-สแควร์ (2) = 471.53,  
องศาอิสระ (df) = 361, CMIN/df = 1.31, GFI = 0.98, AGFI = 0.95, SRMR = 0.04 และ RMSEA = 0.03 มีค่าอิทธิพล
ทางตรงและทางออ้มของสัมประสิทธ์ิเส้นทางอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  ผลจากการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาต่อยอดและเพ่ิมประสิทธิภาพของเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน Konvy สําหรับองค์กรหรือ
ผูป้ระกอบการดา้นการขายเคร่ืองสาํอางผา่นโซเชียลมิเดีย  
คาํสําคญั:  ทฤษฎีการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลย,ี พฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนั, โมเดลสมการโครงสร้าง 
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ABSTRACT 
The present technology is very convenient for consumers in many areas. The Konvy application is an 

alternative for consumers to buy cosmetics in new ways by making a list, and select. The objectives of this study 
were to develop the causal relationship model of theory acceptance process of technology to mobile application using 
behavior for people living in Bangkok metropolitan region and to validate the concordance of the causal model with 
empirical data. The sample consisted of 400 people who were selected by convenience sampling of people who have 
experience using Konvy application tools and lived in Bangkok Metropolitan region. The online 7 rating scales 
questionnaires contain the query measure gauges for measuring six variables: 1)  Performance expectancy for use 
Konvy application, 2) Effort expectancy for use Konvy application, 3) Social influence for using Konvy application, 
4) Facilitating conditions for use Konvy application, 5) Intention for using Konvy application and 6) Using behavior 
of Konvy Application. Research finding was that the model is consistent with the empirical data, to a great extent. 
From statistic shows the Chi-square statistics goodness of fit test at 471.53, degrees of freedom = 361, CMIN / df = 
1.31, GFI = 0.98, AGFI = 0.95, SRMR = 0.04 and RMSEA = 0.03.  The variables of model could explain the 
variability of mobile application using behavior. The results of this research can be used to guide further developments 
and optimization of technology on mobile application solutions for corporate in the future. 
Keywords:  Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, Using Behavior of Application, Structural 

Equation Modeling    
 
1. บทนํา 

ในสภาพสังคมปัจจุบนัเทคโนโลยนีั้นไดเ้ขา้มาอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่ง
มากไม่วา่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม โดยเฉพาะปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป
อยา่งรวดเร็ว นกัการตลาดจึงตอ้งหากลยทุธ์และช่องทางในการทาํการตลาดใหม่ๆ เพ่ือเขา้ถึงผูบ้ริโภคใหผู้บ้ริโภครับรู้
ตราสินค้าอย่างรวดเร็วและเกิดการซ้ือสินค้าในท่ีสุด หน่ึงในสินค้านั้ นคือเคร่ืองสําอางท่ีเข้ามามีบทบาทใน
ชีวติประจาํวนัของผูบ้ริโภคมากข้ึน ตลาดผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางมีความหลากหลายทั้งในเร่ืองของราคาและคุณภาพท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคยุคใหม่ไดมี้ทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และ
บริการท่ีเปล่ียนไป กล่าวคือผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือสินคา้ท่ีมีความสะดวกสบายมากข้ึน การซ้ือเคร่ืองสาํอางออนไลน์จึง
เป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีผูบ้ริโภคนิยมใช้งาน เน่ืองจากไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทางออกไปซ้ือของขา้งนอกหรือตาม
หา้งสรรพสินคา้ต่างๆสามารถเลือกซ้ือผา่นแอปพลิเคชนับนหนา้จอมือถือหรือคอมพิวเตอร์ได ้หลงัจากนั้นกส็ามารถ
รอรับส่ิงของท่ีสั่งซ้ือจดัส่งท่ีบา้น ดงันั้นในยุคปัจจุบนัการซ้ือสินคา้ออนไลน์ถือเป็นปัจจยัสําคญัของผูบ้ริโภคอย่าง
หน่ึง (พชัรา มโนมยั, 2549) ทั้งน้ีจากผลการสาํรวจพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของมาสเตอร์ปี พ.ศ. 2553 (จุดพลุ  
อีคอมเมิร์ซ 7 หม่ืนลา้น แบรนด์หรูมองไกล ห้างใหญ่ออนไลน์ดว้ย, 2555) พบว่าผูบ้ริโภคมีความนิยมในการซ้ือ
เคร่ืองสาํอางผา่นส่ือออนไลน์มากเป็นอนัดบัท่ี 5 หรือประมาณ 25% ผลิตภณัฑก์ลุ่มเคร่ืองสาํอางจึงเป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์
ท่ีมีโอกาสสูงในการเปิดช่องทางการจาํหน่ายผา่นระบบออนไลน์ ดงันั้น แอปพลิเคชนั Konvy จึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือก
ในการซ้ือเคร่ืองสําอางของผูบ้ริโภค ท่ีไดร้วบรวมผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางสกินแคร์ต่างๆไวม้ากมายหลากหลายแบ
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รนด์ เ พ่ือให้ผู ้บ ริโภคได้ตัด สินใจ เ ลือก ซ้ือ เค ร่ืองสําอางได้ตาม ท่ีตนเองต้องการโดยสามารถ ซ้ือผ่าน 
แอปพลิเคชนั Konvy บนหนา้จอมือถือหรือคอมพิวเตอร์ได ้สร้างความสะดวกสบายในการสั่งซ้ือประหยดัเวลาในการ
เดินทางไปซ้ือเคร่ืองสาํอางตามหา้งสรรพสินคา้ 

ความสะดวกสบายของผูบ้ริโภคท่ีสามารถเลือกเคร่ืองสาํอางผา่นแอปพลิเคชนั โดยท่ีไม่ตอ้งเสียเวลาในการ
เดินทางไปซ้ือเคร่ืองสาํอางตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือตามห้างสรรพสินคา้ เพ่ือเป็นการประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายใน
การเดินทาง ซ่ึงแอปพลิเคชนั Konvy ถือเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการซ้ือเคร่ืองสําอางในรูปแบบใหม่โดยทาํการเลือก
ซ้ือเคร่ืองสาํอางและชาํระเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ  ผลการวิจยัของบริษทั โอสถสภา จาํกดั (ยทิูปทุ่ม 100 ล. ขยายฐาน
ลูกคา้ดนัยอด, 2557) พบว่า กลุ่มหญิงสาวอายุ 18 ปีข้ึนไป จะเร่ิมมีความเป็นตวัเองมากข้ึน มีอิสระในการแต่งหนา้ 
และมีการเลือกใชเ้คร่ืองสําอางมากข้ึน กลุ่มดงักล่าวจึงตอ้งการผลิตภณัฑ์เสริมความงามท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ของตวัเองได ้และจากผลงานวิจยัของ NECTEC (2552 อา้งใน ระพีพรรณ ศรีศรัณยกลุ, 2555) พบวา่ ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต
ในปี พ.ศ. 2552 มีอายอุยูร่ะหวา่ง 18 – 29 ปีคิดเป็นร้อยละ 42.2 รองลงมาคือช่วงอาย ุระหวา่ง 30 – 39 ปีคิดเป็นร้อยละ 
22.8 และผูมี้อาย ุ40 ปีข้ึนไปมีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 12.7 เท่านั้น 

จากเหตุผลขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงให้ความสนใจในการพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและ
การใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนั Konvy ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซ่ึงจะทาํให้ทราบถึงปัญหาและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ผลของงานวิจยัจะเป็น 
ประโยชน์ต่อองคก์รธุรกิจการขายสินคา้ออนไลน์ ท่ีจะช่วยวางนโยบาย และกลยทุธ์และงานส่งเสริมการขายเพื่อให้
เขา้ถึงผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

          
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ใชง้านแอปพลิเคชนั Konvy ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) 
กรอบแนวคดิในการวจิัย 
การวิจยัคร้ังน้ี ศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีของ Venkatesh et al. (2003) ซ่ึง

แสดงการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี ว่าประกอบดว้ย ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ (Performance expectancy) 
ความคาดหวงัในความพยายาม (Effort expectancy) และอิทธิพลของสังคม (Social influence) ส่วนสภาพส่ิงอาํนวย
ความสะดวกในการใชง้านมีความสัมพนัธ์โดยตรงต่อพฤติกรรมการใช ้ซ่ึงเช่ือมโยงกบั สิงหะ ฉวีสุข และ สุนนัทา 
วงศ์จตุรภทัร (2555) ซ่ึงกล่าวว่า การยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีเป็นแนวทางท่ีช่วยให้ผูศึ้กษาและวิเคราะห์ดา้น
พฤติกรรมมนุษยไ์ดใ้ชเ้ป็นทางเลือกสําหรับอธิบายความตั้งใจ และพยากรณ์พฤติกรรมมนุษยใ์นการยอมรับการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดตามทฤษฎีการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลย ี 
(Unified theory of acceptance and use of technology: UTAUT) 

ท่ีมา : Venkatesh et al. (2003) 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 1. ประชากรของการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผูอ้ยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเคยใช้งาน 
แอปพลิเคชนั Konvy ในซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 
   2. ตัวอย่างของการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผู ้อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเคยใช้งาน 
แอปพลิเคชนั Konvy จาํนวน 400 คน ในการกาํหนดขนาดตวัอยา่งของการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้าง
เชิงสาเหตุแบบมีตวัแปรแฝง (Causal Structural Models with Latent Variable) นงลกัษณ์ วรัิชชยั (2542) ไดเ้สนอไวว้า่
ขนาดตวัอยา่งท่ีเหมาะสมควรจะอยูใ่นอตัราส่วน 10-20 ต่อ 1 ตวัแปรสังเกตได ้และตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ียอมรับไดดู้
จากค่าสถิติ Holster ท่ีตอ้งมีค่ามากกวา่ 200 จึงจะถือวา่รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบั
ขอ้มูลเชิงประจักษ์  ในการศึกษาคร้ังน้ีมีตวัแปรท่ีสังเกตได ้จาํนวน 32 ตวัแปรสังเกตได ้ซ่ึงตอ้งใช้กลุ่มตวัอย่าง
ประมาณ 320 คนเป็นอย่างน้อยเพ่ือป้องกนัความคาดเคล่ือนของขอ้มูล  ผูว้ิจยัจึงเพ่ิมกลุ่มตวัอย่างเป็นจาํนวน 400 
ตวัอยา่ง ไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
ลกัษณะของเคร่ืองมือวจิยัเป็นแบบสอบถามออนไลน์ จาํนวน 1 ฉบบั โดยแบ่งเน้ือหาคาํถามออกเป็น 3 ตอน 

ดงัน้ี  
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ ระยะเวลาในการ

ใชอิ้นเทอร์เน็ต และประสบการณ์การใชแ้อปพลิเคชนั Konvy 
ตอนท่ี 2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Konvy เป็นแบบมาตรประมาณค่า 7 ระดบั 

ไดแ้ก่  
2.1 ความคาดหวงัในประสิทธิภาพท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนั Konvy จาํนวน 5 ขอ้ 
2.2 ความคาดหวงัในความพยายามท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนั Konvy จาํนวน 5 ขอ้ 
2.3 อิทธิพลของสังคมในการใชง้านแอปพลิเคชนั Konvy จาํนวน 5 ขอ้ 
2.4 สภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้านแอปพลิเคชนั Konvy จาํนวน 5 ขอ้  
โดยกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี  
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ค่าเฉล่ีย  6.51-7.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการใชแ้อปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
ค่าเฉล่ีย  5.51-6.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการใชแ้อปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย  4.41-5.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการใชแ้อปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
ค่าเฉล่ีย  3.51-4.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการใชแ้อปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  2.51-3.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการใชแ้อปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย  1.51-2.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการใชแ้อปพลิเคชนัอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย  1.00-1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการใชแ้อปพลิเคชนัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนั Konvy  เป็นแบบมาตรประมาณค่า 7 ระดบั ไดแ้ก่ 

 3.1 พฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้านแอปพลิเคชนั Konvy จาํนวน 5 ขอ้ 
3.2 พฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนั Konvy จาํนวน 5 ขอ้  
โดยกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี        
ค่าเฉล่ีย  6.51-7.00  หมายถึง  มีพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
ค่าเฉล่ีย  5.51-6.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย  4.41-5.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
ค่าเฉล่ีย  3.51-4.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  2.51-3.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย  1.51-2.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย  1.00-1.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
1.1 ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) หาค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์(Index 

of Item Objective Congruence : IOC) โดยใชผ้ลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน พบว่าทุกขอ้คาํถามมีค่า
ดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.67 – 1.00 และไดป้รับปรุงขอ้คาํถามตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน  

1.2 ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มตวัอยา่งผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลท่ีมีประสบการณ์ การใชง้านแอปพลิเคชนั Konvy จาํนวน 30 คน แลว้คาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ โดยวธีิ
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) พบวา่ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั เท่ากบั 0.94 โดยพิจารณาเกณฑ์
ค่าความเช่ือมัน่ไม่ควรตํ่ากวา่ 0.70 (ชไมพร กาญจนกิจสกลุ, 2555) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณภาพของเคร่ืองมือ 

วธีิการรวบรวมข้อมูล  
 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลโดยวิธีการเผยแพร่แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaires) จากผูอ้ยู่

อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีประสบการณ์การใชง้านแอปพลิเคชนั Konvy ในช่วงเดือนเมษายน - 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามทั้งส้ิน 4 สัปดาห์ มีผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 401 คน 
หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดท้าํการคดัเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ไดจ้าํนวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 380 คน 
จากนั้นนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
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1.1 สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ใชว้ิเคราะห์ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 1.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชว้ิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุเพ่ือหาเส้นทางอิทธิพลเชิง
สาเหตุของตวัแปร หาขนาดอิทธิพล และทิศทางวา่เป็นอยา่งไรจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัใชอ้า้งอิง มีการทดสอบ
ความสอดคลอ้งกลมกลืนระหวา่งโมเดลสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ ค่าสถิติ Chi-square  P-value มากกวา่ .05, 
CMIN/df  น้อยกว่า  2, GFI มากว่า .90,  AGFI มากกว่า .90  และ RMSEA น้อยกว่า .05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสถิติการ
วเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556) 
 

4. ผลการวจิัย 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 79.2  

และเป็นเพศชาย จาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8  มีช่วงอายเุฉล่ีย 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.3 ระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ต 
5-6 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 33.8 มีประสบการณ์การใชง้านแอปพลิเคชนั นอ้ยกวา่ 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 42.8 

1. พฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนั Konvy ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แสดง 
ดงัตารางท่ี 1 

   
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนั Konvy ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
จาํแนกตามรายดา้น 

 
รายด้าน 

ค่าเฉลีย่ 
(M) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ความหมาย 

ความคาดหวงัในประสิทธิภาพในการใชง้านแอปพลิเคชนั 4.90 1.25 ค่อนขา้งมาก 

ความคาดหวงัในความพยายามในการใชง้านแอปพลิเคชนั 4.98 1.09 ค่อนขา้งมาก 
อิทธิพลของสังคมในการใชง้านแอปพลิเคชนั 4.59 1.39 ค่อนขา้งมาก 
สภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้านแอปพลิเคชนั 4.92 1.11 ค่อนขา้งมาก 
พฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้านแอปพลิเคชนั  4.86 1.12 ค่อนขา้งมาก 
พฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนั  4.61 1.20 ค่อนขา้งมาก 

  
จากตารางท่ี  1 พบว่า ความคิดเห็นของผูอ้ยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ความคาดหวงัในความพยายามในการใชง้านแอปพลิเคชนั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
(M = 4.98, S.D.= 1.09) รองลงมา ไดแ้ก่ สภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้านแอปพลิเคชนั (M =4.92, S.D.= 
1.11) และนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ อิทธิพลของสังคมในการใชง้านแอปพลิเคชนั (M = 4.59, S.D.= 1.39) 
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 2. ผลจากการพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Konvy ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ิจัยได้ศึกษา
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใช้แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (UTAUT) ของ 
Venkatesh et al. (2003) แสดงดงัรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2 ผลการพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีผลต่อ 

พฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนั Konvy 
 
 3. ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เทคนิคสมการโครงสร้างเพ่ือหา
เส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของตวัแปร โดยการทดสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนระหวา่งโมเดลสมมติฐานกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษเ์ป็นอยา่งดี ดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2  แสดงผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งและความกลมกลืนของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับ
และการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีผลต่อพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนั Konvy จากขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์อยูใ่นรูปของคะแนนดิบ 

ค่าสถิติ เกณฑ์ ค่าทีไ่ด้ ความหมาย 
1.ค่า CMIN/df < 2.00  471.53/361=1.31   ผา่นเกณฑ ์
2. ค่า GFI > .90 (เขา้ใกล ้1) 80.9   ผา่นเกณฑ ์
3. ค่า AGFI > .90 (เขา้ใกล ้1) 0.95  ผา่นเกณฑ ์
4. ค่า CFI > .90 (เขา้ใกล ้1) 0.98  ผา่นเกณฑ ์
5. ค่า RMSEA < .05 (เขา้ใกล ้0) 0.03  ผา่นเกณฑ ์
6. ค่า Standardized RMR < .05 (เขา้ใกล ้0) 0.04  ผา่นเกณฑ ์
7. ค่า HOELTER > 200 ของกลุ่มตวัอยา่ง 344  ผา่นเกณฑ ์
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รูปท่ี 3 ผลจากการวเิคราะห์โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีผลต่อ 

พฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนั Konvy 
 
 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนั 
Konvy ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตวัแปร ตวัแปรแฝงภายใน 

หมายเหตุ 
ตวัแปรแฝงภายนอก 

พฤตกิรรมความตั้งใจ 
ในการใช้งาน (BI) 

พฤตกิรรมการใช้งาน 
แอปพลเิคชัน (UB) 

อทิธิพล
ทางตรง 

อทิธิพล
ทางอ้อม 

อทิธิพล 
รวม 

อทิธิพล
ทางตรง 

อทิธิพล
ทางอ้อม 

อทิธิพล 
รวม 

ความคาดหวงัถึงประสิทธิภาพ (PE) -0.22 - -0.22 - 0.81 0.81 สนบัสนุน 
ความคาดหวงัในความง่ายในการใชง้าน(EE) 0.21*** - 0.21*** - 1.24 1.24 สนบัสนุน 
อิทธิพลทางสังคม (SI) 1.08 - 1.08 - 2.11 2.11 สนบัสนุน 
สภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน 
(FC)  

- - - 0.08 - 0.08 สนบัสนุน 

พฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้าน (BI) - - - 1.03*** - 1.03*** สนบัสนุน 
หมายเหตุ: ***p ≤ 0.01 
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจยัเร่ืองโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีผลต่อพฤติกรรม

การใชง้านแอปพลิเคชนั Konvy ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาโมเดล
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีผลต่อพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิชนั Konvy ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิง
สาเหตุท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้งาน 
แอปพลิเคชนั Konvy ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
เป็นอย่างดี พบว่า ความคาดหวงัในความง่ายในการใชง้านมีอิทธิพลทางออ้มผ่านพฤติกรรมความตั้งใจในการใช ้
แอปพลิเคชนัส่งผลต่อพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนั Konvy เน่ืองมาจากผูใ้ชคิ้ดวา่แอปพลิเคชนั Konvy มีระบบ
ท่ีไม่ซํ้ าซ้อน มีขั้นตอนอธิบายการใชง้านไวอ้ย่างชดัเจน สามารถเรียนรู้การใชง้านไดง่้าย ทาํรายการทุกขั้นตอนได้
อยา่งรวดเร็ว สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณตชา โตศุกลวรรณ์ (2554) ศึกษาการใชค้อมพิวเตอร์สาํหรับธุรกิจ SMEs ใน
หัวขอ้ความเร็วของระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัมาก สามารถเพิ่มคุณค่าให้กบัสินคา้และ
บริการได ้ในส่วนของ สภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้านมีอิทธิพลทางต่อพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนั 
เน่ืองมาจากผูใ้ชง้านมีความพร้อมของอุปกรณ์เช่ือมต่อในการใชง้านแอปพลิเคชนั Konvy ไดต้ลอดเวลา สามารถทาํ
รายการในหนา้จอแสดงผลบนโทรศพัทมื์อถือท่ีเลก็ โดยไม่มีอุปสรรคในการใชง้าน และมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก
พอท่ีจะเขา้ใชง้าน อีกทั้งผูใ้ชย้งัคิดวา่การสั่งเคร่ืองสาํอางผา่นแอปพลิเคชนั Konvy ง่ายกวา่การออกไปซ้ือเคร่ืองสาํอาง
เองตามห้างสรรพสินคา้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชัราภรณ์ เจียงของ (2559) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
สินคา้ออนไลน์ โดยมุ่งเน้นปัจจยัดา้นช่องทางการรับสินคา้ พบว่าในดา้นการตรวจสอบการจดัส่งได ้ลูกคา้มีความ 
พึงพอใจถึงร้อยละ 60 เป็นการให้บริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีสุด นอกจากน้ี ความคาดหวงั
ในประสิทธิภาพมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านพฤติกรรมความตั้ งใจในการใช้งานส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งาน 
แอปพลิเคชนั Konvy เน่ืองมาจากผูใ้ชต้ระหนกัถึงคุณประโยชน์ของแอปพลิเคชนั Konvy ท่ีช่วยประหยดัเวลาในการ
สั่งซ้ือเคร่ืองสําอางมากกว่าการไปซ้ือเคร่ืองสําอางเอง ประหยดัค่าใชจ่้าย และยงัปลอดภยั ไม่เส่ียงต่อการเดินทาง
ออกไปซ้ือเคร่ืองสาํอางเองตามห้างสรรพสินคา้ต่างๆอีกดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรีฑาพล ปันทวงักูร (2552) 
ศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พบว่าราคาสินคา้ท่ีตํ่ากว่ามีผลในเชิง
บวกต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ อีกทั้ง พฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้านมีอิทธิทางตรงต่อ
พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Konvy เน่ืองมาจากผูใ้ช้งานตระหนักถึงความสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งสามารถ
ตรวจสอบราคาเคร่ืองสําอาง สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีของ Venkatesh et al (2003)  ท่ี
กล่าวไวว้่า อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยี ประกอบดว้ย  4 ปัจจยัหลกั คือ ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ 
ความคาดหวงัในความพยายาม อิทธิพลทางสังคม และสภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน สุดทา้ย อิทธิพล
ของสังคมมีอิทธิพลทางออ้มผา่นพฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้านส่งผลต่อพฤติกรรมการใชง้านผา่นแอปพลิเคชนั 
Konvy เน่ืองมาจาก ผูใ้ชง้านรู้สึกวา่การสั่งซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นแอปพลิเคชนั Konvy ช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์วา่เป็น
คนทนัสมยัและทนัต่อเทคโนโลย ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรพร เมืองธนชยัและสุมามาลย ์ปานคาํ (2559) ไดศึ้กษา
รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับการใช้เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช ้M-Commerce ของ
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ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าช่วยให้ผูใ้ช้งานมีความรู้ความเข้าใจในส่ือโฆษณาและ
เทคโนโลยทีาํใหมี้ผลต่อครอบครัวในการตดัสินใจซ้ือสินคา้  
                 จากผลการวจิยัในคร้ังน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงเคร่ืองมือในการใชง้านแอปพลิเคชนั 
Konvy โดยมุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันในการสั่ง ซ้ือเคร่ืองสําอางของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหง่้ายต่อการใชง้านเพ่ือเขา้ถึงกลุ่มผูใ้ชง้านมากยิง่ข้ึน 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้

เทคโนโลยท่ีีมีผลต่อพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนั Konvy ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และเพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ผลการวิจยัน้ี
ช้ีให้เห็นว่าพฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้านแอปพลิเคชนั Konvy เป็นปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชง้าน
แอปพลิเคชันแอปพลิเคชัน Konvy โดยมีปัจจัยเสริมได้แก่ ความคาดหวงัในความง่ายในมีอิทธิพลทางออ้มผ่าน
พฤติกรรมความตั้งใจในการใชแ้อปพลิเคชนัส่งผลต่อพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนั Konvy ดงันั้นผูป้ระกอบการ
ท่ีคิดจะพฒันาแอปพลิเคชนัในขายเคร่ืองสาํอางจะตอ้งคาํนึงถึงการทาํใหผู้ใ้ชง้านสามารถเขา้ใจและง่ายต่อการใชง้าน
แอปพลิเคชนั รวมถึงควรมุ่งเนน้พฒันาและปรับปรุงวิธีการขายสินคา้ เพ่ือใหผู้บ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ในการซ้ือสินคา้
ออนไลน์ การวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนั เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ 
กลยทุธ์ทางการตลาดในการพฒันาดา้นการออกแบบแอปพลิเคชนัใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 
 
 

กติติกรรมประกาศ 
บทความฉบบัน้ีสําเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาช่วยเหลือ แนะนาํอย่างดียิ่งจาก ดร.สุมามาลย  ์ปานคาํ และ 

ผศ.ดร.สมชาย เลก็เจริญ ท่ีไดใ้หค้าํแนะนาํขอ้คิดเห็นถึงประเดน็ต่างๆ ในการศึกษาและช้ีแนวทางในการแกปั้ญหาการ
คน้ควา้หาขอ้มูล รวมทั้งตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องให้มีความสมบูรณ์ ดว้ยความเอาใจใส่ ซ่ึงนบัเป็นส่วนสาํคญัใน
ความสาํเร็จคร้ังน้ีและเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการปรับปรุงคุณภาพงานวิจยั ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีได ้
เสียสละเวลาอนัมีค่าเพ่ือตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยั 
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ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงาน ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน)  

สายงานเครือข่ายสาขาและดิจิตอล (Channels & Digitalization) ในเขต 7  

WORKING EFFICIENCY OF EMPLOYEES IN THE DEPARTMENT OF CHANNELS AND 
DIGITALIZATION AREA 7 OF UNITED OVERSEAS BANK PUBLIC LIMITED 

ศวสั ปฐมกุลนิธิ  
 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัพิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต swath001@gmail.com 

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

บทคัดย่อ 
การคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) สายงานเครือข่ายสาขาและดิจิตอล (Channels & 
Digitalization) ในเขต 7 แตกต่างกนั และ (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะงานและแรงจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทาํงานของพนกังานธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) สายงานเครือข่ายสาขาและดิจิตอล ในเขต 7 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถามจากประชากร คือ พนกังานธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) สายงาน เครือข่ายสาขา
และดิจิตอล ในเขต 7 จาํนวน 295 ชุด และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-Test ค่า F-Test, Multiple Regression Analysis ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 -40 ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดอ้ยูใ่นช่วง 40,001-60,000 บาทต่อเดือน ตาํแหน่งงานดา้นพนกังานเคาน์เตอร์ มีอายุ
ในการทาํงานในช่วง 11-15 ปี ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.14  ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.75 ดา้นความกา้วหนา้ในสายอาชีพ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.19 และดา้นสวสัดิการต่าง ๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย  3.58  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 
1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน รายไดแ้ละ

ระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานธนาคารธนาคารยโูอบี จาํกดั 
(มหาชน) สายงานเครือข่ายสาขาและดิจิตอล ในเขต 7 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2) ปัจจยัดา้นลกัษณะงานและแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (β = 0.295) ดา้นสวสัดิการ 
(β = 0.295) ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ (β = 0.295) และดา้นสภาพแวดลอ้ม (β = 0.295) มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทาํงานของพนกังานธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) สายงานเครือข่ายสาขาและดิจิตอล ในเขต 7 อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 19.3 
คาํสําคญั:  ประสิทธิภาพการทาํงาน, พนกังาน 
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ABSTRACT 
The purposes of this independent is (1)to study the demography factors affect to employee efficiency of 

united overseas bank public limited, department channels & digitalization in area 7, and (2) to study the work 
efficiency factor of employee in department of channels & digitalization area 7 of united overseas bank public. The 
research study instrument was questionnaires applied to 295 employees of the department of channels & digitalization 
area 7 of united overseas bank public limited. Statistics used were the analysis of frequency, percentage, means, 
standard deviation, t-test, F-test and multiple regression.  

From the results,  it was found that most of participants were female age between 31-40 year-old, marital 
status was single, education level was bachelor’s degree, range of incomes were between 40,000-60,000 Bath per 
month, job position was teller, and years of employment ranged between 11-15 years. The overall result of working 
environment was in moderate level and average mean was equal to 3.14. The interpersonal relationship was at high 
level and average mean was equal to 3.75. The advancement of career path was at high level and average mean was 
equal to 4.19 and overall welfare was at high level and average mean was equal to 3.58. 
 The hypothesis test results showed that 
 1) The different demographic factors such as gender, marital status, education level, job title, income and 
years of employment have significantly influenced to the working efficiency of employees in the department of 
channels & digitalization area 7 of united  overseas bank public limited in different characters at statistical 
significance level  0.05.  
 2) Job characteristics and motivation results of interpersonal relationship (β = 0.295), Welfare (β = 0.295), 
advancement of career path (β = 0.295) and environment (β = 0.295) affected to employee performance of the united 
overseas bank public limited department channel & digitalization in area 7 differently at statistical significance level 
0.05, with predictive value 19.3 percent. 
Keywords:  Working Efficiency, Employee   
 
1. บทนํา 

ทุกองค์การต่างมีเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ ท่ีจะทาํให้การดาํเนินงานของตนมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบหรือไดรั้บมอบหมาย บุคลากรถือวา่เป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีมีความสาํคญัยิง่ 
ในการทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร ไม่วา่จะเป็นองคก์ารของรัฐ องคก์ารเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ  แต่อยา่งไร
ก็ดีประสิทธิภาพ ในการปฏิบติังานของบุคลากรนั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังานและปัจจยัองคก์ารท่ีมี
ส่วนกระทบต่อผูป้ฏิบติังานจะส่งผลทาํใหง้านท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นสาํเร็จตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว ้เช่นนั้นแลว้ทาํให้
เพ่ือนร่วมงาน,หวัหนา้งาน ความสุข มีความพึงพอใจในการทาํงานแลว้ บุคคลยอ่มมีความผกูพนักบังานและหน่วยงาน 
การปฏิบติังานก็จะเป็นไปอยา่งมุ่งมัน่ตั้งใจและมีความกระตือรือร้นท่ีจะทาํงานให้ดีข้ึน ดงันั้นประสิทธิภาพในการ
ทาํงานจึงมีความสาํคญัสาํหรับผูป้ฏิบติังาน เพราะหากมีประสิทธิภาพในงานท่ีปฏิบติัแลว้ กจ็ะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้
งานท่ีทาํประสบความสําเร็จลุล่วงตรงตามวตัถุประสงคข์ององค์การท่ีตั้งไว ้  ธนาคารพาณิชยถื์อไดว้่าเป็นสถาบนั



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 224 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

การเงินท่ีมีบทบาทสําคญัมากในระบบเศรษฐกิจของประเทศและเป็นหัวใจของโครงสร้างของระบบการเงินของ
ประเทศ ธนาคารเป็นผูรั้บฝากเงิน จากประชาชนหรือแหล่งระดมทุนและนาํเงินนั้นไปลงทุนหรือป้อนเงินทุนให้แก่
ธุรกิจ ส่วนหน่ึงถือเป็นปริมาณเงินในตลาดการเงิน ทาํให้ภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืดลดลง ซ่ึงเป็นผลให้การพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นไปตามแผนเศรษฐกิจท่ีวางไว ้ดว้ยเหตุน้ีธนาคารพาณิชยจึ์งเป็นสถาบนัการเงินท่ี
สาํคญัท่ีสุดในระบบการเงิน ท่ีสาํคญั ยิง่กวา่นั้น คือ ธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบนัการเงินเพียงประเภทเดียวท่ีมีบทบาท
ในกระบวนการ สร้างเงิน   หลงัจากท่ี พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ 
วนัท่ี 16 มีนาคม 2535 แลว้ ธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกประกาศอนุญาตใหธ้นาคารพาณิชยท์าํ ธุรกิจไดเ้พ่ิมข้ึน 3 
ดา้น อนัไดแ้ก่ 1. อนุญาตให้ทาํธุรกิจในการเป็นนายหน้า หรือตวัแทนจาํหน่ายหลกัทรัพยรั์ฐบาล และรัฐวิสาหกิจ 
(เฉพาะตราสารหน้ี) อนัไดแ้ก่ พนัธบตัร, หุ้นกู,้ ตัว๋เงิน 2. การให้บริการข่าวสารขอ้มูล เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัเศรษฐกิจ
การเงินและการลงทุน เพ่ือประโยชน์ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการทาํธุรกิจและการลงทุนของประชาชน 3. การเป็นท่ี
ปรึกษาทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนการเงินของ โครงการลงทุน การจดัโครงสร้างเงินทุนของ
กิจการ การวางแผนทางการเงิน เป็นตน้ นอกจากธนาคารพาณิชยจ์ะมีบทบาทสาํคญัทางเศรษฐกิจ ธนาคารยงัคงตอ้ง
ตระหนกัว่าธนาคารนั้นเป็นผูใ้ห้บริการทางการเงินครบวงจร ในปัจจุบนัทุกธนาคารเนน้กบัพนกังานในทุกระดบัว่า
ดว้ย กฎระเบียบในเร่ืองต่าง ๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทยทาํให้เกิดการแข่งขนักนัมากข้ึน ฉะนั้นส่ิงท่ีละเลยไม่ได้
เลยคือ ความพร้อมทางดา้นบุคลากร ตอ้งพฒันาพนกังานใหมี้ความรู้ สามารถใหค้าํแนะนาํ ปรึกษาต่าง ๆ ใหก้บัลูกคา้
อยา่งมีประสิทธิภาพและตอ้งตามวตัถุประสงคข์องลูกคา้พร้อมทั้งมีประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน โดยเฉพาะงาน
บริการ ย่อมข้ึนอยู่กับ ประสิทธิภาพของบุคลากรผูป้ฏิบัติงานในองค์กรนั้ น ๆ ผูบ้ริหารจะตอ้งสามารถร่วมกัน
ปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งพนกังานแผนกต่าง ๆ และสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดจากบุคคลไดอ้ยา่งเป็นท่ีน่าพอใจ
ของทุก ๆ ฝ่าย  การท่ีบุคคลจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งดีนั้น บุคคลจะตอ้งมีความสามารถความเขา้ในลกัษณะงานท่ีปฏิบติั
เป็นอยา่งดี พร้อมทั้งเตม็ใจและจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึง
สนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารยูโอบี  จาํกัด (มหาชน) สายงาน 
เครือข่ายสาขาและดิจิตอล ในเขต 7  ทั้งน้ีผล การศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ในการขยายผลเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพของ
พนกังานธนาคารยโูอบี  จาํกดั (มหาชน) สายงาน เครือข่ายสาขาและดิจิตอล ในเขต 7 ต่อไป ท่ีมา:พจน์  พจนพาณิชย์
กลุ (2556)   
 
2. วัตถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานธนาคาร
ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) สายงานเครือข่ายสาขาและดิจิตอล ในเขต 7 แตกต่างกนั 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะงานและแรงจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานธนาคาร             
ยโูอบี จาํกดั (มหาชน) สายงานเครือข่ายสาขาและดิจิตอล ในเขต 7  
 
3. การดาํเนินการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ี ทาํการวิจยัจากประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ของพนกังานธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ทุกคนใน
เขต 7  ประกอบไปดว้ย 15 สาขา รวมประชากรทั้งหมด 295 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) 
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โดยแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมี 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นปัจจัยประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามมี
ลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด (Close-Ended Questions) โดยคาํถามจะเป็นลกัษณะให้เลือกตอบ (Multiple Choice) 
ตอนท่ี 2 และ 3 ขอ้มูลดา้นลกัษณะงานและแรงจูงใจ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ Rating Scale ระดบัการวดัขอ้มูล
ประเภทอันตรภาคชั้ น  Interval Scale ผู ้วิจัยได้หาค่าความน่าเ ช่ือถือ  (Reliability) ของแบบสอบถามโดยนํา
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาทาํการทดสอบ (Pre-Test) จาํนวน 30 ชุด  ตามวิธีของ (Cronbach’Alpha) โดยใชเ้กณฑ์
ยอมรับท่ีค่ามากกว่า 0.700 ผูว้ิจยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามดว้ยการไปขอรับคืนดว้ยตนเอง 
โดยเร่ิมแจกแบบสอบถามตั้งแต่วนัท่ี 1มกราคม-28 กุมภาพนัธ์ 2560 ใชเ้วลาในการเก็บ 2 เดือน โดยสถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  F-test  Least Significant Difference  และ Multiple 
Regression Analysis 
 

4. ผลการวจิัย 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์จากผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 235 

คน (ร้อยละ 79.70) มีอายุ 31 -40 ปี จาํนวน 141 คน (ร้อยละ 47.80) สถานภาพโสด จาํนวน 167 คน (ร้อยละ 56.60) 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 240 คน (ร้อยละ 81.40) ตาํแหน่งงานดา้นพนกังานเคาน์เตอร์จาํนวน 116 คน (ร้อย
ละ 39.30) มีอายใุนการทาํงานในช่วง 11-15 ปี จาํนวน 127 คน (ร้อยละ 43.10) รายไดต่้อเดือนในช่วง 40,001-60,000 
บาท จาํนวน 115 คน (ร้อยละ 39.00)  

ปัจจยัดา้นลกัษณะงานและแรงจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานโดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวม 3.14 โดยให้
ความสําคญักบัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ี ทาํงานมีบรรยากาศ สะอาด เป็นระเบียบมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.47 พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.75 โดยให้
ความสาํคญัดา้นท่านและเพ่ือนร่วมงานมีการจดักิจกรรมร่วมกนัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.14 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นความกา้วหนา้ในสายอาชีพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.19 โดยให้ความสาํคญัดา้น
ท่านมีโอกาสไดรั้บการเล่ือนค่าตอบแทนในหน้าท่ีท่ีท่านทาํอยูม่ากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย  4.74 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นสวสัดิการต่าง ๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย  3.58 โดยให้ความสาํคญัดา้นหน่วยงาน
ของท่านหน่วยงานของท่านให้การสนบัสนุนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือพฒันาสมรรถนะในการทาํงานของพนกังานอยา่ง
เหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.68     

ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นประสิทธิภาพ โดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลางค่าเฉล่ีย 3.47 โดยให้ความสาํคญัดา้นท่านไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติั
หนา้ท่ีเป็นอยา่งดีมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.19 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน เคร่ืองมือท่ีใช ้ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1  
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานธนาคารธนาคารยโูอบี  
จาํกดั (มหาชน) สายงานเครือข่ายสาขาและดิจิตอล (Channels & Digitalization)ในเขต 7  
1. ดา้นเพศ t-Test สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
2. ดา้นอาย ุ F-Test ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
3. ดา้นสถานภาพการสมรส F-Test สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
4. ดา้นระดบัการศึกษา t-Test สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
5. ดา้นตาํแหน่งงาน F-Test สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
6. ดา้นรายได ้ F-Test สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
7. ดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังาน F-Test สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สมมติฐานขอ้ท่ี 2 
ปัจจยัดา้นลกัษณะงานและแรงจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานธนาคารยโูอบี  จาํกดั 
(มหาชน) สายงานเครือข่ายสาขาและดิจิตอล (Channels & Digitalization) ในเขต 7  
1.ดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงาน Multiple Regression 

Analysis 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

2.ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล Multiple Regression 
Analysis 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

3.ดา้นความกา้วหนา้ในสายอาชีพ Multiple Regression 
Analysis 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

4.ดา้นสวสัดิการต่าง ๆ Multiple Regression 
Analysis 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 
ตารางท่ี 2  ค่า Modified Model  

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 
Constant 1.678 0.301 5.575 0.000     
ดา้นสภาพแวดลอ้ม 0.081 0.038 2.147 0.033 0.928 1.078 
ดา้นระหวา่งบุคคล 
ดา้นความกา้วหนา้ 
ดา้นสวสัดิการ 

0.239 
0.134 
0.161 

0.045 
0.057 
0.044 

5.258 
2.357 
3.644 

0.000 
0.019 
0.000 

0.883 
0.969 
0.888 

1.132 
1.032 
1.126 

R = 0.439       R² = 0.193       SEE = 0.369     F = 17.355       Sig = 0.000 
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) สายงานเครือข่าย

สาขาและดิจิตอล (Channels & Digitalization) ในเขต 7 สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ปัจจยัดา้นเพศ สถานภาพ
การสมรส ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน รายได ้ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพใน
ปฏิบติังาน เน่ืองจากคนยุคใหม่ในวยัทาํงานนั้นการตดัสินใจในการทาํงานระหว่างเพศชายและหญิงนั้นมีความ
แตกต่างกนัโดยผูท่ี้มีสถานภาพสมรสนั้นตอ้งวางแผนในการทาํงานเพ่ือท่ีจะไดมี้เวลาดูแลครอบครัวทุกตาํแหน่งงาน
และเน่ืองจากวา่ปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจนั้นมีแนวโนม้ตกตํ่าจึงทาํใหพ้นกังานตอ้งการความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี
การงานมากข้ึนโดยรวมส่วนใหญ่ผูท่ี้มีวฒิุการศึกษาสูงจะมีแนวโนม้เติบโตมากกวา่ รวมถึงตอ้งทาํงานในช่วงเลยเวลา
(OT)เพ่ือท่ีจะหารายไดเ้พ่ิมเติมให้เพียงพอต่อการดาํรงชีวิตในปัจจุบนั ซ่ึงผูท่ี้มีอายุงานระหว่าง 0 – 5 นั้นมกัมีการ
ทาํงานล่วงเวลามากท่ีสุดเน่ืองจากรายไดไ้ม่มากนักประกอบกบัส่วนมากยงัไม่สมรส จึงทาํให้มีเวลาในการทาํงาน
มากกวา่ผูท่ี้มีสถานภาพสมรส ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ อคัรินทร์ พาฬเสวต (2546) ท่ีศึกษาในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานท่ีสรุปไวว้า่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ การศึกษาและระดบั
ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพการทาํงานแตกต่างกนั ส่วนอายุ ประสบการณ์การทาํงาน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ชาตรี พฒันาเลิศพนัธ์ (2546) ไดศึ้กษาปัจจยัดา้นคุณลกัษณะงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในดา้นการ
ทาํงานของพนักงานสอบบญัชีในสํานักสอบบญัชีดีไอเอผลการวิจยั สรุปไดว้่าเพศ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา 
ระดบัตาํแหน่งงานและรายไดแ้ตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สมโภชน์ จตุพร (2543) ไดศึ้กษา เร่ืองความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของ
พนกังานการไฟฟ้านครหลวง พบวา่ ดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และไม่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ชาคริต ศรีขาว (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั 
มิสกนั (ไทยแลนด์) จาํกดั จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล จะพบว่า  พนักงานท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน 
รายได ้ระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั 
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล จะพบว่า อายุท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ปัจจยัดา้นลกัษณะงานและแรงจูงใจ ผลการวิจยัพบว่า ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล, ดา้นสวสัดิการ, 
ดา้นความกา้วหนา้ในสายอาชีพและดา้นสภาพแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 
0.05 โดยมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทาํงานเท่ากบั 0.295, 0.204, 0.126และ0.118 ตามลาํดบั  

 ในด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล มีความสําคัญต่อประสิทธิภาพในการทาํงานมาก เน่ืองจากหาก
บุคคลากรในองคก์รมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเพ่ือบรรลุเป้าหมายจะมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน และการท่ีจะเกิดความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลไดน้ั้น เกิดไดจ้ากการทาํกิจกรรมร่วมกนัในดา้นต่าง ๆ เช่นการร่วมงาน
กนั,การพบปะกนัในเวลาฝึกอบรม,การไปรับประทานขา้วดว้ยกนัหลงัเลิกงาน รวมถึงมีกิจกรรมสังสรรคน์อกสถานท่ี
ร่วมกนั เป็นตน้ 
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ในดา้นสวสัดิการต่าง ๆ มีความสําคญัต่อประสิทธิภาพการทาํงาน กล่าวคือ หากมีสวสัดิการท่ีดี ก็จะเป็น
แรงจูงใจใหบุ้คคลากรนั้นมีความรัก ภกัดีต่อองคก์รมากข้ึน เพราะวา่สวสัด์ิการ หมายถึงความมัน่คง เม่ือมีความมัน่คง
บุคลากรต่างกจ็ะมีความมัน่ใจเตม็ใจทุ่มเทกาํลงักายกาํลงัใจเพ่ือองคก์รอยา่งสุดความสามารถ 

ในดา้นความกา้วหนา้ในสายอาชีพ มีความสาํคญัต่อประสิทธิภาพการทาํงาน ทุกคนตอ้งการความกา้วหนา้ 
เพ่ือท่ีจะไดมี้รายไดเ้พ่ิมมากข้ึน เพ่ือเป็นหนา้เป็นตาในสังคม และเพ่ือตอบสนองความตอ้งการในดา้นต่างๆ ฉะนั้น 
การกา้วหนา้มนสายอาชีพ จะเป็นเสมือนกาํลงัใจในการทาํงาน ของบุคคลากรและจะทาํใหบุ้คคลากรมีความพอใจใน
การทาํงานมากข้ึน 

ในดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงาน เป็นส่ิงสําคญัต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน หากสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงานดี ทาํใหสุ้ขภาพจิตของพนกังานเป็นไปในทางท่ีดี  ส่งผลต่อการทาํงานในดา้นต่างๆ อีกทั้งยงัสร้างเสริมลกัษณะ
นิสัยให้บุคคลากรเป็นผูมี้ระเบียบวินัย ดูแลจดัการสภาพแวดลอ้มให้คงเดิมเสมอซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ อคั
รินทร์ พาฬเสวต (2546) ท่ีศึกษาในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานสรุปไดว้า่ดา้นปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานในองคก์ร ไดแ้ก่ ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน ความ
พึงพอใจในการปฏิบติังาน และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั อยา่ง
มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สิทธิชัย ยุกตวิสาร (2547) ได้ศึกษาเร่ืองระดับ
ความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  ซ่ึงประกอบดว้ย นโยบายการบริหาร การบงัคบั
บญัชาความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ความมัน่คงในการทาํงาน สภาพแวดลอ้มในการทาํงานและสวสัดิการนั้น ทั้งหมดมี
ระดบัความสาํคญัในระดบัมาก และปัจจยั ท่ีเป็นตวักระตุน้ในการทาํงาน ซ่ึงประกอบดว้ยความสําเร็จในการทาํงาน
และการได้รับการยอมรับจะมีระดับความสําคญัในระดับมาก ส่วนปัจจัยด้านความก้าวหน้าและโอกาสในการ
เจริญเติบโตนั้น จะมีระดบัความสาํคญัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจิัยคร้ังนี ้
1.ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล จะเห็นไดว้่าภายในองค์กรมีการประสานงาน ร่วมมือกนัทาํงาน ทุก

ตาํแหน่งงานตอ้งมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกนัจึงทาํให้การปฏิบติังานนั้นประสบผลสาํเร็จ จึงควรมีการฝึกอบรมความรู้
เพ่ือท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์รมากยิง่ข้ึน 

 2.ดา้นสวสัดิการต่าง ๆ นั้นหากพนกังานไดรั้บสวสัดิการท่ีดี กจ็ะช่วยใหพ้นกังานทาํงานไดอ้ยา่งมีความสุข
ทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการทาํงานมากข้ึน และถือเป็นส่ิงท่ีช่วยอาํนวยความสะดวกในชีวิตการทาํงาน ทางบริษทัจึงควร
มีสวสัดิการในดา้นต่าง ๆ เช่น เงินรางวลั วนัหยดุ ใหก้บัพนกังานซ่ึงจะทาํใหพ้นกังานรู้สึกวา่ผลตอบแทนท่ีเขาไดรั้บ
นั้นมีค่าเพียงพอกบัความทุ่มเททาํงาน 

3.ดา้นความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ทุกคนลว้นตอ้งการความกา้วหนา้ในอาชีพเน่ืองจากงานท่ีทาํอยูน่ั้นมีความ
มัน่คง ปลอดภยั ดว้ยสถานการณ์เศรษฐกิจในทุกวนัน้ีทาํให้ทุกอาชีพมีโอกาสเกิดความเส่ียงในการทาํงาน ดงันั้น
บริษทัควรมีการไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่ง การข้ึนเงินเดือน การไดรั้บพิจารณาผลงานจะทาํให้พนักงานรู้สึกไดถึ้ง
ความกา้วหนา้และมัน่คงในชีวิตมากข้ึน 

4.ดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงาน เป็นส่ิงสําคญัเน่ืองจากในการทาํงานนั้นมีสภาวะท่ีกดดนัและเคร่งเครียด 
การมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีนั้นทาํใหพ้นกังานรู้สึกผอ่นคลายทางบริษทัจึงควรมีการจดับรรยากาศภายในท่ีทาํงานให้เป็น
ระเบียบ สะอาด เรียบร้อย อีกทั้งยงัควรมีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในงานวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาต่อไปควรมีการวิจัยและศึกษาถึงปัจจัยด้านความพึงพอใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพนกังานธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) สายงานเครือข่ายสาขาและดิจิตอล ในเขต 7  

2. ในการศึกษาต่อไปควรศึกษาในเชิงคุณภาพท่ีเก่ียวกบัทศันคติของพนักงานท่ีมีต่อการปฏิบติังานของ
ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) สายงานเครือข่ายสาขาและดิจิตอล ในเขต 7  
 
 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   

1. ทาํใหเ้พ่ิมแนวทางในการบริหารเพ่ือนาํไปประยกุต ์ปรับใช ้ในการจดัการงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปฏิบติังานจริง

ของพนกังานธนาคาร 
3. ทาํให้สามารถสร้างแรงจูงใจไดถู้กตอ้งตามกลุ่มประชากร เน่ืองจากสามารถทราบถึง ความพึงพอใจใน

การปฏิบติังาน จาํแนกตาม ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของประชากร 
4. ผลจากการวิจยัผูบ้ริหารสามารถนาํไปใชใ้นการเสริมสร้างความพึงพอใจ เพ่ือให้พนกังานมีแรงจูงใจใน

การปฏิบติังานบริการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนและไดป้รับปรุงดา้นท่ีพนกังานยงัมีประสิทธิภาพในระดบัตํ่า   
 

 

กติติกรรมประกาศ  (ถ้ามี)  
รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงดว้ยดีโดยไดรั้บความกรุณาจาก ดร.เฉลิมพร เยน็เยือก ท่ี

กรุณาสละเวลาอนัมีค่าใหค้าํแนะนาํปรึกษาพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพงานคน้ควา้อิสระใหส้าํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี จึงขอ
กราบขอบพระคุณอยา่งสูง    

ขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่าน ท่ีไดก้รุณาใหค้วามรู้ในดา้นต่าง ๆ ตลอดทั้งช้ีแนะแนวทางการศึกษาและ
สนบัสนุนรวมทั้งใหก้าํลงัใจมาโดยตลอด รวมถึงสมาชิกในครอบครัวและเพ่ือนๆทุกท่านท่ีเป็นกาํลงัใจและสนบัสนุน
ดา้นต่าง ๆ ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ผูอ้าํนวยการธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) พ้ืนท่ีเขต 7 คณะผูจ้ดัการตลอด
ทั้งพนกังานทุกท่านในเขต 7 ท่ีไดใ้ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอีกทั้งยงัใหข้อ้มูลในส่วนต่าง ๆ จึงทาํให้
การคน้ควา้อิสระน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 
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OF KPN GREEN ENERGY SOLUTION CO., LTD. 
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--------------------------------- 
 

บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร 

และ(2) ปัจจยัการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพขององคก์รของบริษทั เค พี เอน็ กรีน เอน็เนอจี โซลูชัน่ จาํกดั 
โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการออกแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัซ้ือจดัจา้งของกลุ่มองคก์รตวัอยา่ง จาํนวน 122 คน และเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไดท้ั้งส้ิน 94 ชุด ผูว้ิจยั
เกบ็ขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) และทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ 
t-test One-Way ANOVA และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation coefficient) ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัพบว่า พนกังาน
ส่วนใหญ่ของของบริษทั เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชัน่ จาํกดั เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 78.7) อายุ 26-35 ปี (ร้อยละ 
79.8) ส่วนใหญ่การศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 87.2) และมีรายได ้ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท (ร้อย 51.1)  
และพนกังานส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1-2 ปี (ร้อยละ 75.7)  

พนกังานให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นการบริหารจดัการโลจิสติกส์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้สามารถเรียงลาํดบัไดด้งัน้ี (1) สินคา้ส่งในราคาท่ีเหมาะสม (Right Cost) (2) สินคา้ส่งไปถึงลูกคา้
อยา่งถูกราย (Right Customer) (3) สินคา้ท่ีจดัส่งตรงกบัสินคา้ท่ีลูกคา้สั่งซ้ือ (Right Product) (4) สินคา้ส่งในคุณภาพท่ี
ถูกตอ้ง (Right Condition)  (5) สินคา้ส่งในสถานท่ีถูกตอ้ง (Right Place) (6) การขนส่งสินคา้ส่งในปริมาณท่ีถูกตอ้ง 
(Right Quantity) และ (7) สินคา้ส่งในเวลาท่ีถูกตอ้ง และทนัเวลาท่ีกาํหนด (Right Time ) 

ปัจจยัการจดัซ้ือจดัจา้งดา้นตน้ทุน ดา้นระยะเวลาในการจดัซ้ือจดัจา้ง และดา้นระยะเวลาในการส่งมอบมี
ความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพขององค์กรของบริษทั เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชัน่ จาํกดั โดยมีความสัมพนัธ์
ในทางเดียวกนั และมีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก 
คาํสําคญั: ประสิทธิภาพขององคก์ร 
 

ABSTRACT 
The purposes of the study were to study (1) Demographic factors influencing effectiveness in corporate and 

(2) Procurement factors influencing effectiveness in corporate of KPN Green Energy Solution company limited. The 
samples were 122 procurement personnel who came from the sampled organizations then 94 completed sets were 
selected for this study. The instrument used was a checklist questionnaire and the data were analyzed using t-test, 
One Way ANOVA and correlation coefficient. 
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The results of the study showed that most personnel of KPN Green Energy Solution Company Limited are 
female (78.7%), age 26-35 years old (79.8%), graduated with bachelor’s degree (87.2%), earning less than or equal 
to THB 20,000 per month (51.5%) and 1-2 years working(75.7%).  

The employee place an importance of the procurement factors were at medium level and when considering 
each item, gives a sorted list as follows: (1) Right Cost, (2) Right Customer, (3) Right Product, (4) Right Condition, 
(5) Right Place, (6) Right Quantity and (7) Right Time. 

The relationship between procurement factors and the efficiency of corporate of KPN Green Energy 
Solutions Co., Ltd. have a positive relationship. 
Keywords:  Effectiveness of Corporate 
 
1. บทนํา 

การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของประเทศ โดยเฉพาะการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ ทาํ
ใหธุ้รกิจเกิดการแข่งขนัในการดาํเนินงานเป็นอยา่งสูง ส่งผลใหธุ้รกิจตอ้งเร่งพฒันา และปรับปรุงกระบวนต่าง ๆ เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถ และศกัยภาพในการแข่งขนัทั้งในระดบัประเทศ และระดบัโลก ถึงแมธุ้รกิจจะมีความแตกต่าง
กนั แต่ส่ิงหน่ึงท่ีทุกธุรกิจตระหนัก และให้ความสําคญัคือ การบริหารจดัการจดัการทางดา้นโลจิติกส์ และห่วงโซ่
อุปทาน ทั้งน้ีเพ่ือใหธุ้รกิจเติบโตกา้วหนา้ไดอ้ยา่งมัน่คง การวิเคราะห์ และประเมินประสิทธิภาพการแข่งขนัทางดา้น 
โลจีสติกส์ จึงเป็นปัจจยัสําคญั และเป็นส่ิงจาํเป็นประการหน่ึงในการพฒันาธุรกิจ ซ่ึงจะทาํให้ทราบถึงจุดแข็ง และ
จุดอ่อนของธุรกิจ   สําหรับประเทศไทย กาํลงัดาํเนินโครงการ Thailand 4.0 หรือเรียกอีกอย่างว่า โมเดลขบัเคล่ือน
ประเทศไทยสู่ความมัง่คัง่ มัน่คง และยัง่ยนื มีแนวคิดท่ีสาํคญั คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริการ หรือการ
ขายสินคา้ โดยการเช่ือมต่อกบัเทคโนโลยีดิจิทลั  ทั้งน้ีความสามารถในการเช่ือมต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละ
รายเขา้กบักระบวนการผลิตสินคา้ไดโ้ดยตรง ทาํให้สามารถผลิตสินคา้หลากหลายรูปแบบแตกต่างกนัตามความ
ตอ้งการเฉพาะของผูบ้ริโภคแต่ละราย การบริหารจดัการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน นบัตั้งแต่กระบวนการสั่งซ้ือ 
การนาํเขา้วตัถุดิบ กระบวนการผลิต การจดัเก็บ จนกระทัง่จดัส่งสินคา้ถึงมือลูกคา้ มีส่วนสําคญัท่ีจะช่วยยกระดบั
ความสามารถขององคก์ร รองรับการเขา้สู่ยคุอุตสาหกรรม 4.0 ได ้(กองบริหารงานวิจยัและประกนัคุณภาพการศึกษา, 
2560)  ดงันั้นภาคธุรกิจจึงให้ความสําคญั และพฒันา การจดัซ้ือจดัจา้ง เน่ืองจากเป็นกิจกรรมในกสนขบัเคล่ือนท่ี
สาํคญัในการบริหารจดัการจดัการทางดา้นโลจิติกส์ เพราะการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นกิจกรรมแรกท่ีทาํให้ไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ 
และ/หรือสินคา้ ท่ีนาํมาใชใ้นกระบวนการผลิต หากมีการวางแผน การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ภาค
ธุรกิจนั้น ๆ มีความไดเ้ปรียบจากการแข่งขนัทางธรุกิจ ดงันั้นธุรกิจจึงตอ้งมีการปรับปรุงกระบวนการจดัซ้ือจดัหาอยา่ง
ต่อเน่ือง ตลอดจนการพฒันาศักยภาพ การเพ่ิมทักษะความรู้ และความสามารถของบุคคลากร เพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา บริษทั เค พี เอน็ กรีน เอน็เนอจี โซลูชัน่ จาํกดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2554 เพ่ือดาํเนินงาน
ดา้นพลงังานทดแทน  โดยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนใหเ้ป็นพลงังานทางเลือกท่ีสามารถ สร้าง
ความมัน่คงทางดา้นพลงังานของประเทศ ควบคู่ไปกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม พร้อมเขา้สู่ประชาคมเศรฐกิจอาเซียน 
(AEC)   บริษทัฯ มีทีมท่ีปรึกษา วศิวกร และผูบ้ริหารโครงการผูช้าํนาญการณ์เป่ียมดว้ยประสบการณ์ และองคค์วามรู้ 
ดา้นงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล เร่ิมตั้งแต่การวางแผน การก่อสร้าง ทดสอบอุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรใหส้ามารถผลิต 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 233 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

และจาํหน่ายไฟฟ้าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากน้ีทางบริษทัยงัเป็นผูน้าํในการออกแบบ และงานติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ครบวงจร และมีประสิทธิภาพสูง โดยเร่ิมตั้ งแต่การออกแบบ การจัดทาํ
งบประมาณ แลการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยด์ว้ยอุปกรณ์ท่ีไดม้าตราฐานจากผูผ้ลิตชัน่นาํ และการ
บริการท่ีมีคุณภาพในกรอบของตน้ทุนท่ีคุม้ค่า รวมถึงงานก่อสร้าง อาทิเช่น สถานีไฟฟ้าแรงงสูง และการร่วมลงทุน 
(Co-Investment) ปัจจุบนับริษทั เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชัน่ จาํกดั มีจาํนวนพนกังานทั้งส้ิน 122 คน และมีผล
การดาํเนินงานท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ืองก็ตาม แต่ในเร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้ง บริษทัมีขอ้บกพร่อง คือ มีระยะเวลาในการ
สั่งซ้ือท่ีนาน และรายละเอียดการสั่งซ้ือสินคา้ไม่ครบถว้นสมบูณ์ ตลอดจนคุณภาพของสินคา้ท่ีจดัซ้ือมาไม่ไดคุ้ณภาพ 
ทั้งท่ีบริษทัพยายามหาวธีิเพ่ือขจดัขอ้บกพร่องน้ี บริษทัไดห้าแนวทางในการพฒันาระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง โดยมุ่นเนน้
ไปในเร่ือง ระยะเวลาในการจดัซ้ือจดัจา้ง ตน้ทุนในการจดัซ้ือจดัจา้ง คุณภาพของสินคา้และบริการ ตลอดจนเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งในการจดัซ้ือจดัจา้งของบริษทั  ทั้งน้ีเพ่ือให้บริษทัมีสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีมากข้ึน ผูศึ้กษาจึง
สนใจปัจจยัการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร ของบริษทั เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชัน่ จาํกดั 
ทั้ งน้ีเพ่ือนําเสนอแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง เปล่ียนแปลง แก้ไขนโยบายการจัดซ้ือ จัดจ้าง ของบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไป  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพขององคก์รของบริษทั เค พี เอน็ กรีน เอน็

เนอจี โซลูชัน่ จาํกดั  
2) เพ่ือศึกษาปัจจยัการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพขององคก์รของบริษทั เค พี เอน็ กรีน เอน็เนอจี 

โซลูชัน่ จาํกดั 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การวิจยัเร่ืองน้ี เป็นการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพขององคก์รของบริษทั เค 

พี เอน็ กรีน เอน็เนอจี โซลูชัน่ จาํกดัผูว้ิจยัไดใ้ชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยอาศยัการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการออกแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัซ้ือจดัจา้ง ทั้งน้ีผูว้จิยัไดแ้จกแบบสอบถามทั้งหมด 122 ชุด และเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไดท้ั้งส้ิน 94 ชุด 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมาจากการศึกษาลกัษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบสอบถามชนิดตอบดว้ยตนเอง (Self-administrative) ซ่ึงครอบคลุมท่ีตอ้งการศึกษา และมีความสอดคลอ้งกบั
เร่ืองวจิยั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลประชากรศาสตร์ของบุคลากรของบริษทั เค พี เอน็ กรีน เอน็เนอจี โซลูชัน่ 
จาํกดั ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาการปฏิบติังาน โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list) โดยใชร้ะดบัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal scale) และเรียงลาํดบั (Ordinal 
scale) 

ส่วนท่ี  2 เป็นคําถามเก่ียวกับความคิดเห็นทางด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ โดยลักษณะของ
แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามท่ีเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale)  5 ระดบั ตามแบบของลิเคอร์ท 
(Likert Scale) 
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ส่วนท่ี 3 เป็นคาํถามเก่ียวกับประสิทธิภาพด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยลักษณะของแบบสอบถาม เป็น
แบบสอบถามท่ีเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale)  5 ระดบั ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert Scale) 

แบบสอบถามในส่วนท่ี 2 และ 3 แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
ลกัษณะของขอ้คาํถามเป็นขอ้ความท่ีเป็นการใหค้วามสาํคญัในแต่ละเร่ือง ซ่ึงแต่ละคาํตอบมีคาํตอบ ใหเ้ลือก 5 ระดบั 
ของลิเคอร์ท (Likert Scale) คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และมีเกณฑ์
การแปลค่าคะแนนเฉล่ีย ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นน้อยท่ีสุด ค่าเฉล่ียระหว่าง 
1.50-2.49หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ย ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.50-3.49 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นปานกลาง ค่าเฉล่ีย
ระหวา่ง 3.50-4.49 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมาก และ ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50-5.00 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมาก
ท่ีสุด 

 
4. ผลการวจิัย 

ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของบริษทั เค พี เอน็ กรีน เอน็เนอจี โซลูชัน่ จาํกดั พบวา่พนกังานส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงจาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ78.7 และเป็นเพศชาย จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3  อายขุองพนกังานส่วน
ใหญ่อาย ุ26 – 35  ปี จาํนวน 75 คนคิดเป็นร้อยละ 79.8 รองลงมา คืออาย ุ36-45 ปี จาํนวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 10.6 
อายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 ปี จาํนวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 9.6 และไม่มีพนกังานคนใดเลยมีอายมุากกกวา่ 45 ปีข้ึนไป  
 พนกังานส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 82 คนคิดเป็นร้อยละ 87.2 รองลงมาคือ ระดบัสูง
กว่าปริญญาตรี จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 และไม่มีพนักงานคนใดเลยมีการศึกษาตํ่ากว่าระดบัปริญญาตรี  
พนกังานส่วนใหญ่มีรายได ้20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 62 คนคิดเป็นร้อยละ 66.0 รองลงมาคือ รายไดต้ ํ่ากวา่ หรือ
เท่ากับ 20,000 บาท จาํนวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 34 และไม่มีพนักงานคนใดเลยรายได้มากกว่า 30,001 บาท  
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนใหญ่คือ 1 - 2 ปี จาํนวน 71 คนคิดเป็นร้อยละ 75.5 รองลงมาคือ 
ระยะเวลาปฏิบติังาน 3 - 4 ปีจาํนวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 18.1 ระยะเวลาปฏิบติังานมากกวา่ 4 ปีจาํนวน 6 คนคิดเป็น
ร้อยละ 6.4 และไม่มีพนกังานคนใดเลยมีระยะเวลาปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 1 ปี    

 พนกังานให้ความสําคญัต่อปัจจยัการจดัซ้ือจดัจา้งโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.27) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้สามารถเรียงลาํดบัไดด้งัน้ี 1) สินคา้ส่งในราคาท่ีเหมาะสม (Right Cost) อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.46) 
2) สินคา้ส่งไปถึงลูกคา้อย่างถูกราย (Right Customer)  อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.43)   3) สินคา้ท่ีจดัส่งตรงกบั
สินค้าท่ีลูกค้าสั่งซ้ือ (Right Product) อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.22)  4) สินค้าส่งในคุณภาพท่ีถูกต้อง (Right 
Condition ) อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.21) 5) สินคา้ส่งในสถานท่ีถูกตอ้ง (Right Place) อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X

= 3.21) 6) การขนส่งสินคา้ส่งในปริมาณท่ีถูกตอ้ง (Right Quantity) อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.18)  และ  7) สินคา้
ส่งในเวลาท่ีถูกตอ้ง และทนัเวลาท่ีกาํหนด (Right Time ) อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.18) 
 พนกังานให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นการขนส่งสินคา้ส่งใปริมาณ ท่ีถูกตอ้ง (Right Quantity) อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ( X = 3.18) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้สามารถเรียง ลาํดบัไดด้งัน้ี 1) มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของจาํนวน
สินคา้เทียบกบัใบขอซ้ืออยูใ่นระดบั ปานกลาง ( X = 3.21)   2) ตรวจสอบปริมาณสินคา้คงเหลือก่อนการสั่งซ้ือ อยูใ่น
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ระดบัปานกลาง ( X = 3.20) 3) มีการจดัทาํการพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการสินคา้ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.17) 
และ 4) ปริมาณของสินคา้เพียงพอต่อการใชง้าน อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.12)                   
 ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการบริหารจดัการโลจิสติกส์มีผลต่อประสิทธิภาพดา้นการ
จดัซ้ือจดัจา้งของ บริษทั เค พี เอน็ กรีน เอน็เนอจี โซลูชัน่ จาํกดั ดา้นตน้ทุน ท่ีมีค่านอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฎิเสธสมมุติ
ฐานหลกั (H0) และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่  
 ปัจจยัการจดัซ้ือจดัจา้งดา้นการขนส่งสินคา้ส่งในปริมาณท่ีถูกตอ้ง (Right Quantity) มีความสัมพนัธ์ในทาง
เดียวกนั และมีความสัมพนัธ์กนัปานกลาง กบัประสิทธิภาพขององคก์รของ บริษทั เค พี เอน็ กรีน เอน็เนอจี โซลูชัน่ 
จาํกดั ดา้นตน้ทุน (r = 0.49) 
 ปัจจยัการจดัซ้ือจดัจา้งดา้นการขนส่งสินคา้ส่งในปริมาณท่ีถูกตอ้ง (Right Quantity)  มีความสัมพนัธ์ในทาง
เดียวกนั และมีความสัมพนัธ์กนัปานกบัประสิทธิภาพขององคก์รของ บริษทั เค พี เอน็ กรีน เอน็เนอจี โซลูชัน่ จาํกดั 
ดา้นตน้ทุน (r = 0.59) 
 ปัจจยัการจดัซ้ือจดัจา้งดา้นสินคา้ส่งในคุณภาพท่ีถูกตอ้ง (Right Condition) มีความสัมพนัธ์ในทางเดียวกนั 
และมีความสัมพนัธ์กนัค่อนขา้งสูง กบัประสิทธิภาพขององคก์รของ บริษทั เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชัน่ จาํกดั 
ดา้นตน้ทุน (r = 0.73) 
 ปัจจัยการจัดซ้ือจัดจ้างด้านสินคา้ส่งไปถึงลูกคา้อย่างถูกราย (Right Customer) มีความสัมพนัธ์ในทาง
เดียวกนั และมีความสัมพนัธ์กนัปานกลาง กบัประสิทธิภาพขององคก์รของ บริษทั เค พี เอน็ กรีน เอน็เนอจี โซลูชัน่ 
จาํกดั ดา้นตน้ทุน (r = 0.45) 
 ปัจจยัการจดัซ้ือจดัจา้งดา้นสินคา้ส่งในสถานท่ีถูกตอ้ง (Right Place) มีความสัมพนัธ์ในทางเดียวกนั และมี
ความสัมพนัธ์กนัค่อนขา้งสูง กบัประสิทธิภาพขององคก์รของ บริษทั เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชัน่ จาํกดั ดา้น
ตน้ทุน (r = 0.74) 
 ปัจจยัการจดัซ้ือจดัจา้งดา้นสินคา้ส่งในเวลาท่ีถูกตอ้ง และทนัเวลาท่ีกาํหนด (Right Time)  มีความสัมพนัธ์
ในทางเดียวกนั และมีความสัมพนัธ์กนัค่อนขา้งสูง กบัประสิทธิภาพขององคก์รของ บริษทั เค พี เอน็ กรีน เอน็เนอจี 
โซลูชัน่ จาํกดัดา้นตน้ทุน (r = 0.68) 
 ปัจจยัการจดัซ้ือจดัจา้งดา้นสินคา้ส่งในราคาท่ีเหมาะสม (Right Cost)  มีความสัมพนัธ์ในทางเดียวกนั และมี
ความสัมพนัธ์กนัค่อนขา้งตํ่า กบัประสิทธิภาพขององค์กรของ บริษทั เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชัน่ จาํกดัดา้น
ตน้ทุน (r = 0.38) 
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัพบว่าปัจจยัการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพขององคก์รของบริษทั เค พี 

เอน็ กรีน เอน็เนอจี โซลูชัน่ จาํกดัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1) ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของบุคลากรของบริษทั เค พี เอน็ กรีน เอน็เนอจี โซลูชัน่ จาํกดั พบวา่ 

พนกังานส่วนใหญ่ของของบริษทั เค พี เอน็ กรีน เอน็เนอจี โซลูชัน่ จาํกดั เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 78.7) 
อาย ุ26-35 ปี (ร้อยละ 79.8) ส่วนใหญ่การศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 87.2) และมีรายได ้ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 
บาท (ร้อยละ 51.1)  และพนกังานส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1-2 ปี (ร้อยละ 75.7) 
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2) ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการบริหารจดัการโลจิสติกส์ท่ีมีผลต่อประสิทธิ ภาพดา้นการจดัซ้ือจดั
จา้งของ บริษทั เค พี เอน็ กรีน เอน็เนอจี โซลูชัน่ จาํกดั พบวา่ 

พนกังานให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นการบริหารจดัการโลจิสติกส์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้สามารถเรียงลาํดบัไดด้งัน้ี (1) สินคา้ส่งในราคาท่ีเหมาะสม (Right Cost) (2) สินคา้ส่งไปถึง
ลูกคา้อย่างถูกราย (Right Customer) (3) สินคา้ท่ีจดัส่งตรงกบัสินคา้ท่ีลูกคา้สั่งซ้ือ (Right Product) (4) สินคา้ส่งใน
คุณภาพท่ีถูกตอ้ง (Right Condition)  (5) สินคา้ส่งในสถานท่ีถูกตอ้ง (Right Place) (6) การขนส่งสินคา้ส่งในปริมาณท่ี
ถูกตอ้ง (Right Quantity) อยู ่และ (7) สินคา้ส่งในเวลาท่ีถูกตอ้ง และทนัเวลาท่ีกาํหนด (Right Time ) 

เม่ือพิจารณาปัจจยัการบริหารจดัการโลจิสติกส์รายดา้น พบว่า พนกังานให้ความสําคญัในแต่ละดา้น 
ดงัน้ี 

ด้านสินค้าส่งในราคาท่ีเหมาะสม (Right Cost)  อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อสามารถ
เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี (1) จดัทาํภาพรวมสรุปเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือตน้งวด และสินคา้คงเหลือปลายงวด (2) ตน้ทุนของ
สินคา้ถูกตอ้งตรงตามขอ้ตกลง (3) มีการสอบถามความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้ล่วงหนา้ เพ่ือไม่ใหเ้กิดสินคา้ส่วนเกิน 
และ (4) มีการวเิคราะห์จุดคุม้ทุนของสินคา้เพ่ือประกอบการพิจารณา 

ด้านสินคา้ส่งไปถึงลูกค้าอย่างถูกราย (Right Customer)  อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
สามารถเรียงลาํดบัไดด้งัน้ี (1) ลูกคา้มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลรายละเอียดสินคา้ ก่อนการส่งมอบ (2) 
สินค้าส่งมอบถึงมือผู ้รับได้อย่างถูกต้อง (3) มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น ใบกํากับภาษี / 
ใบเสร็จรับเงิน และ (4) มีการระบุช่ือ ท่ีอยู ่และเบอร์ติดต่อในการส่งมอบสินคา้ 

ดา้นสินคา้ท่ีจดัส่งตรงกบัสินคา้ท่ีลูกคา้สั่งซ้ือ (Right Product) อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้สามารถเรียงลาํดบัไดด้งัน้ี (1) สินคา้มีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการใชง้าน(2) มีการระบุคุณลกัษณะของ
สินคา้ท่ีชดัเจน และรายละเอียดของสินคา้ถูกตอ้งตรงการเสนอซ้ือ – เสนอขาย และ (3) สินคา้มีคุณภาพตรงตามระ
เอียดความตอ้งการของลูกคา้ 

ดา้นสินคา้ส่งในคุณภาพท่ีถูกตอ้ง (Right Condition ) อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
สามารถเรียงลาํดบัไดด้งัน้ี (1) สินคา้ไม่แตกหกั หรือชาํรุด (2) สินคา้ถูจดัเกบ็ไวใ้นสถานท่ีท่ีเหมาะสม (3) บรรจุภณัฑ์
ของสินคา้มีความคงทน และ (4) สินคา้อยูใ่นสภาพสมบูรณ์พร้อมใชง้าน 

ดา้นสินคา้ส่งในสถานท่ีถูกตอ้ง (Right Place) อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้สามารถ
เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี (1) มีการแนบแผนท่ีช่ือและเบอร์โทร ศพัทผ์ูติ้ดต่ออยา่งชดัเจน (2) สถานท่ีส่งมอบเป็นไปตามเง่ืน
ไข และ (3) ระบุสถานท่ีในการส่งมอบใหช้ดัเจน 

ดา้นการขนส่งสินคา้ส่งใปริมาณ ท่ีถูกตอ้ง (Right Quantity) อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้สามารถเรียง ลาํดบัไดด้งัน้ี (1) มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของจาํนวนสินคา้เทียบกบัใบขอซ้ือ (2) ตรวจสอบ
ปริมาณสินคา้คงเหลือก่อนการสั่งซ้ือ (3) มีการจดัทาํการพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการสินคา้ และ (4) ปริมาณของ
สินคา้เพียงพอต่อการใชง้าน  

ดา้นสินคา้ส่งในเวลาท่ีถูกตอ้งและทนัเวลาท่ีกาํหนด (Right Time) อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้สามารถเรียงลาํดบัไดด้งัน้ี (1) ระยะเวลาในการส่งมอบสินคา้ตรงกบัความตอ้งการใชง้าน (2) ระยะเวลาใน
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การส่งมอบเป็นไปตามเง่ือนไข (3) มีการระบุระยะเวลาในการส่งมอบท่ีแน่นอน (Lead time) และ (4) มีความหยืด
หยุน่ในดา้นเวลา เช่น สามารถเปล่ียนแปลงเวลาในการจดัส่งเป็นเร็วข้ึน หรือชา้ลง 

3) ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งของ บริษทั เค พี เอน็ กรีน เอน็เนอจี โซลูชัน่ 
จาํกดั 

พนกังานใหค้วามสาํคญัต่อประสิทธิภาพดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้สามารถเรียงลาํดบัไดด้งัน้ี (1) องคก์รมีการระยะเวลาในการส่งมอบสินคา้ท่ีดี (2) องคก์รมีตน้ทุนดา้นการ
จดัซ้ือจดัจา้งท่ีตํ่า และ (3) องคก์รมีระยะเวลาในการจดัซ้ือ จดัจา้งท่ีตํ่า 

4) ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 
4.1) สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพดา้นการจดัซ้ือ

จดัจา้งของ บริษทั เค พี เอน็ กรีน เอน็เนอจี โซลูชัน่ จาํกดั ท่ีต่างกนัพบวา่ ทั้งเพศชาย และเพศหญิงมีประสิทธิภาพดา้น
การจัดซ้ือจัดจ้างโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พนักงานท่ีอายุแตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพด้านการจัดซ้ือจัดจ้างแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั พนกังานท่ีรายไดแ้ตกต่างกนั ประสิทธิภาพดา้นการ
จดัซ้ือจดัจา้งแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั พนกังานท่ีระยะเวลาในการปฎิบติังาน แตกต่างกนั มีประสิทธิภาพดา้น
การจดัซ้ือจดัจา้งแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  4.2) สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการโลจิสติกส์มีผลต่อประสิทธิภาพดา้นการจดัซ้ือจดั
จา้งของ บริษทั เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชัน่ จาํกดั พบว่าปัจจยัดา้นการบริหารจดัการโลจิสติกส์ ดงักล่าว มี
ความสัมพนัธ์ กบัประสิทธิภาพดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งโดย มีความสัมพนัธ์ในทางเดียวกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ 
  ปัจจยัการจดัซ้ือจดัจา้งดา้นตน้ทุน มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพขององค์กรของบริษทั เค พี 
เอน็ กรีน เอน็เนอจี โซลูชัน่ จาํกดั โดยมีความสัมพนัธ์ในทางเดียวกนั และมีระดบัความสัมพนัธ์โดยเรียงจากมากไป
นอ้ยดงัน้ี (1) สินคา้ส่งในสถานท่ีถูกตอ้ง (Right Place) มีความสัมพนัธ์กนัระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.74) (2) สินคา้ส่งใน
คุณภาพท่ีถูกตอ้ง (Right Condition) มีความสัมพนัธ์กนัระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.73) (3) สินคา้ส่งในเวลาท่ีถูกตอ้ง และ
ทนัเวลาท่ีกาํหนด (Right Time) มีความสัมพนัธ์กนัระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.68) (4) การขนส่งสินคา้ส่งในปริมาณท่ี
ถูกตอ้ง (Right Quantity) มีความสัมพนัธ์กนัระดบัปานกลาง (r = 0.59) (5) สินคา้ท่ีจดัส่งตรงกบัสินคา้ท่ีลูกคา้สั่งซ้ือ 
(Right Product) มีความสัมพนัธ์กนัระดบัปานกลาง (r = 0.49) (6) สินคา้ส่งไปถึงลูกคา้อยา่งถูกราย (Right Customer) 
มีความสัมพนัธ์กนัระดบัปานกลาง (r = 0.45) และ (7) สินคา้ส่งในราคาท่ีเหมาะสม (Right Cost) มีความสัมพนัธ์กนั
ระดบัตํ่า (r = 0.38) 
  ปัจจยัการจดัซ้ือจดัจา้งดา้นระยะเวลาในการจดัซ้ือจดัจา้งมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพของ
องค์กรของบริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จํากัด โดยมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน และมีระดับ
ความสัมพนัธ์โดยเรียงจากมากไปน้อยดงัน้ี (1) สินคา้ส่งในคุณภาพท่ีถูกตอ้ง (Right Condition) มีความสัมพนัธ์กนั
ระดบัสูง (r = 0.93) (2) สินคา้ส่งในเวลาท่ีถูกตอ้ง และทนัเวลาท่ีกาํหนด (Right Time) มีความสัมพนัธ์กนัระดบัสูง (r 
= 0.91) (3) สินคา้ส่งในสถานท่ีถูกตอ้ง (Right Place) มีความสัมพนัธ์กนัระดบัสูง (r = 0.89) (4) การขนส่งสินคา้ส่งใน
ปริมาณท่ีถูกตอ้ง (Right Quantity) มีความสัมพนัธ์กนัระดบัสูง (r = 0.83) (5) สินคา้ท่ีจดัส่งตรงกบัสินคา้ท่ีลูกคา้สั่งซ้ือ 
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(Right Product) มีความสัมพนัธ์กนัระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.69) (6) สินคา้ส่งไปถึงลูกคา้อยา่งถูกราย (Right Customer) 
มีความสัมพนัธ์กนัระดบัปานกลาง (r = 0.56) และ (7) สินคา้ส่งในราคาท่ีเหมาะสม (Right Cost) มีความสัมพนัธ์กนั
ระดบัปานกลาง (r = 0.48)   
  ปัจจยัการจดัซ้ือจดัจา้งดา้นระยะเวลาในการส่งมอบมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพขององคก์ร
ของบริษทั เค พี เอน็ กรีน เอน็เนอจี โซลูชัน่ จาํกดั โดยมีความสัมพนัธ์ในทางเดียวกนั และมีระดบัความสัมพนัธ์โดย
เรียงจากมากไปน้อยดงัน้ี (1) สินคา้ส่งในราคาท่ีเหมาะสม (Right Cost) มีความสัมพนัธ์กนัระดบัสูง (r = 0.94) (2) 
สินคา้ส่งไปถึงลูกคา้อยา่งถูกราย (Right Customer) มีความสัมพนัธ์กนัระดบัสูง (r = 0.91) (3) สินคา้ส่งในคุณภาพท่ี
ถูกตอ้ง(Right Condition) ) มีความสัมพนัธ์กนัระดบัค่อนขา้งตํ่า (r = 0.40) (4) สินคา้ส่งในเวลาท่ีถูกตอ้ง และทนัเวลา
ท่ีกาํหนด (Right Time) มีความสัมพนัธ์กนัระดบัค่อนขา้งตํ่า (r = 0.39) (5) สินคา้ส่งในสถานท่ีถูกตอ้ง (Right Place) มี
ความสัมพันธ์กันระดับค่อนข้างตํ่ า  (r = 0.34) (6) การขนส่งสินค้าส่งในปริมาณท่ีถูกต้อง  (Right Quantity) มี
ความสัมพนัธ์กนัระดบัค่อนขา้งตํ่า (r = 0.24) และ (7) สินคา้ท่ีจดัส่งตรงกบัสินคา้ท่ีลูกคา้สั่งซ้ือ (Right Product) มี
ความสัมพนัธ์กนัระดบัตํ่า (r = 0.15)    
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

พนักงานให้ความสําคญัต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบวา่พนกังานให้ความสาํคญัในดา้นสินคา้ส่งในราคาท่ีเหมาะสม (Right Cost) โดยพนกังานไดใ้ห้
ความสาํคญักบัการจดัทาํภาพรวมสรุปเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือตน้งวด และสินคา้คงเหลือปลายงวด ดงันั้น ผูบ้ริหารควร
ให้ความสําคญักบัการบริหารและการควบคุมตน้ทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบบญัชีของสินคา้คงเหลือ (Inventory 
System) เพ่ือให้สามารถตรวจสอบสินคา้คงเหลือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรมีการวางแผนในการดาํเนินการ 
อาทิเช่น ขั้นตอนของการรับสินคา้เขา้ การเบิกจ่ายสินคา้ออกไปเพื่อจาํหน่าย หรือเพ่ือใชใ้นกระบวนการผลิต และ
ขั้นตอนของการตรวจนบัสินคา้คงคลงั 

หากบริษทัมีการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะทาํใหมี้สามารถวางแผน การดาํเนินงาน มีอาํนาจ
การต่อรอง และสร้างกลยทุธ์ในการแข่งขนักบัคู่แข่งภายนอกได ้ยิง่บริษทัมีการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ
มากเท่าใด ความสามารถในการทาํกาํไรและความสามารถในการแข่งขนักจ็ะเพิ่มสูงข้ึน เพราะในปัจุบนัทุกธุรกิจมีการ
แข่งขนักนัสูง โดยเฉพาะในเร่ืองของตน้ทุน ราคา และคุณภาพ 

พนกังานท่ีมีปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีแตกต่างกนั 
ดั้งนั้นควรมีการเพ่ิมขีดความสามารถ และพฒันาศกัยภาพของพนกังาน โดยการใหค้วามรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจน
ใหผ้ลตอบแทนท่ีน่าพึงพอใจ 

 
กติติกรรมประกาศ 

การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสําเร็จสมบูรณ์ข้ึนได ้โดยไดรั้บความกรุณาอย่างสูงจากท่าน ผศ.ดร.พฒัน์ พิสิษฐ
เกษม อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี ผูป้ระสิทธ์ิประศาสตร์วิชาการบริหารจดัการโลจิสติกส์ สละเวลา
อนัมีค่าเพ่ือใหค้าํแนะนาํ และแนะนาํขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาปัจจยัดา้นการบริหารจดัการโลจิสติกส์ท่ี
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มีผลต่อประสิทธิภาพดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งของ บริษทั เค พี เอน็ กรีน เอน็เนอจี โซลูชัน่ จาํกดั พร้อมทั้งช้ีขอ้บกพร่อง
ในการคน้ควา้อิสระช้ินน้ีจนทาํใหส้าํเร็จลุล่วงดว้ยดี 

ขอขอบคุณผูบ้ริหาร และพนกังาน ของบริษทั เค พี เอน็ กรีน เอน็เนอจี โซลูชัน่ จาํกดั ท่ีใหค้วามร่วมมือใน
การกรอกแบบสอบถามในการคน้ควา้อิสระเล่มน้ี 
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--------------------------------- 
 

บทคัดย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 1) เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางบาํรุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสม
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางบาํรุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
3) เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางบาํรุงผิวหน้าของผูบ้ริโภควยั
ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ดว้ยวิธีวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งเป็นประชากรเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอาย ุ20 ปี
ข้ึนไป ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นผูซ้ื้อหรือเคยซ้ือเคร่ืองสาํอางบาํรุงผิวหนา้ มาจากการสุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 400 คน โดยการแจกแบบสอบถาม ซ่ึงมีการทดสอบความเช่ือมัน่ท่ีมีค่าแอลฟ่ามากกวา่ 0.7 

ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-29 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี เป็นผูป้ระกอบอาชีพลูกจา้ง/พนักงานบริษทัเอกชน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,001-30,000 
บาท นอกจากน้ี ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี
แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางบํารุงผิวหน้าของผู ้บริโภควัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาด พบว่า การส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
เคร่ืองสําอางบาํรุงผิวหน้าของผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05  ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัมากท่ีสุดคือ การจดัโปรโมชัน่ลดราคาสินคา้ และปัจจยัดา้นแรงจูงใจ พบว่า แรงจูงใจ
ของผูบ้ริโภคดา้นเหตุผลและแรงจูงใจดา้นอารมณ์ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางบาํรุงผิวหนา้ของ
ผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
คาํสําคญั:  การตดัสินใจซ้ือ, ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางบาํรุงผิวหนา้ 

 
ABSTRACT 

 The research was aimed to 1)  study demographic factors affecting purchasing decision of facial skin care 
products for working age consumers in Bangkok, 2)  study marketing mix factors affecting purchasing decision of 
facial skin care products for working age consumers in Bangkok, and 3) study motivation factors affecting purchasing 
decision of facial skin care products for working age consumers in Bangkok. It was a quantitative research with 
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samples included males and females aged of 20 years or older in Bangkok, who had purchased facial skin care 
products. The samples were drawn from convenience sampling method from 400 consumers. The questionnaire was 
verified the reliability and found that it had an alpha value over 0.7 before being proposed to the target consumers. 

The majority of the sampling groups was female, aged between 25- 29 years old who graduated with 
bachelor degree and worked as an employee or personnel at a private company. The average monthly income was 
20,001- 30,000 baht. Moreover, the individual factors were found that the differences of sex, age, education, 
occupations and monthly income did not affected purchasing decision of facial skin care products for working age 
consumers in Bangkok. For the marketing mix factors, it was found that the promotion affected purchasing decision 
of facial skin care products for working age consumers in Bangkok with statistical significance of 0.05.  The 
respondents paid a high level of concerns to reduction in the price and the motivation factors were found that 
consumers’ rational motives and emotional motives affected purchasing decision of facial skin care products for 
working age consumers in Bangkok with statistical significance of 0.05. 
Keywords:  Purchasing decision, Facial skin care products 
 
บทนํา 

ปัจจุบนัผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัต่อการดูแลบาํรุงรักษาผิวพรรณ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบริเวณ “ใบหนา้” มาก
เป็นพิเศษ และใบหนา้ยงัเป็นส่วนท่ีผูบ้ริโภคใชผ้ลิตภณัฑ์บาํรุงผิวมากท่ีสุด เพราะสร้างความมัน่ใจและสร้างความ
ประทบัใจแรกใหก้บัผูท่ี้พบเห็น อีกทั้ง ผูค้นในปัจจุบนัยงัตระหนกัวา่หากมีจุดบกพร่องบริเวณใบหนา้นั้นจะทาํให้เกิด
ความวติกกงัวล ขาดความมัน่ใจในการออกไปพบปะผูค้นภายนอก ซ่ึงกไ็ม่ไดจ้าํกดัไวแ้ต่เฉพาะผูห้ญิงเท่านั้น ทางดา้น
ผูช้ายกใ็หค้วามสาํคญัในการดูแลผิวพรรณบริเวณใบหนา้ใหดู้ดีข้ึนดว้ย ทาํใหธุ้รกิจดา้นความสวยความงาม และธุรกิจ
เคร่ืองสาํอางเติบโตรุดหนา้อยา่งกา้วกระโดดเฉล่ีย 18% ต่อปี โดยมีมูลค่าตลาดรวม 2.1 แสนลา้นบาท และคาดวา่ในปี 
2563 มูลค่าตลาดรวมจะเติบโตกว่าเท่าตวั โดยเฉพาะภาคการส่งออก ซ่ึงมีโอกาสขยายตวัไปกว่า 2 แสนลา้นบาท  
(นิตยสารผูจ้ดัการ 360°, 2558) 

ในส่วนของผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางบาํรุงผิวหน้าในปัจจุบนั มีความหลากหลายทั้งในเร่ืองของรูปลกัษณ์ 
ราคา และคุณภาพ ซ่ึงสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งผูห้ญิงและผูช้ายได้
อยา่งเหมาะสม โดยเฉพาะผูบ้ริโภควยัทาํงานท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป ท่ีตอ้งพบปะพบเจอผูค้น การมีสุขภาพผวิหนา้ท่ี
ดีจึงเป็นส่ิงท่ีสําคญั ซ่ึงดา้นผูผ้ลิตก็ตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาดทั้งดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั
จาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด รวมทั้งเลือกใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดต่างๆ เพ่ือเป็นแรงจูงใจใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางบาํรุงผวิหนา้ 

การศึกษาวิจยัน้ีมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางบาํรุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภควยั
ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตและจัดจาํหน่ายสินคา้ประเภท
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางให้ไดน้าํขอ้มูลไปใชใ้นการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือให้ตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางบาํรุงผวิหนา้ของ

ผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางบาํรุงผวิหนา้

ของผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางบาํรุงผิวหนา้ของ

ผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมตฐิานการวิจัย 
1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางบาํรุงผวิหนา้ของ

ผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางบาํรุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภควยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางบาํรุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภควยัทาํงานใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตการวจิัย 

1. ขอบเขตดา้นประชากร   ประชากรเป้าหมาย ไดแ้ก่ ประชากรเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึน
ไป ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นผูซ้ื้อหรือเคยซ้ือเคร่ืองสาํอางบาํรุงผวิหนา้ 

2. ขอบเขตดา้นเวลา   การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ใชร้ะยะเวลาการศึกษา 5 เดือน คือ ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือน
พฤษภาคม 2560 

3. ขอบเขตดา้นตวัแปร   ทาํการศึกษาเฉพาะตวัแปรท่ีสําคญั โดยตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากร 
ศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด และศึกษาปัจจยั
ดา้นแรงจูงใจ ประกอบดว้ย แรงจูงใจดา้นเหตุผล และแรงจูงใจดา้นอารมณ์ ส่วนตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางบาํรุงผิวหนา้ ประกอบดว้ย การรับรู้ปัญหา การแสวงหาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การ
ตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภทผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ป
ใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป้าหมายในอนาคต 

2. ผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภทผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางสามารถนาํผลท่ีไดจ้าก
การศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาธุรกิจให้เป็นท่ียอมรับและตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคดิเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) กล่าววา่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอน คือ การ
รับรู้ความตอ้งการหรือปัญหา การแสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการ
ซ้ือ มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การรับรู้ความตอ้งการหรือปัญหา คือ การท่ีบุคคลรับรู้ถึงปัญหาหรือความตอ้งการภายในของตนเอง ซ่ึง
อาจเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุน้จากภายในและภายนอก เช่น ความหิว ความกระหาย ความเจ็บปวด เป็นตน้ 
บุคคลจะเรียนรู้ถึงวิธีท่ีจะจดัการกบัส่ิงกระตุน้จากประสบการณ์ในอดีต เพ่ือให้รู้ว่าจะตอ้งตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้
อยา่งไร  

2. การแสวงหาขอ้มูล ผูบ้ริโภคจะดาํเนินการการคน้หาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ประกอบดว้ย แหล่งบุคคล เช่น 
การสอบถามจากเพื่อน ครอบครัว คนรู้จกัท่ีมีประสบการณ์ในการใชสิ้นคา้หรือบริการนั้นๆ แหล่งทางการคา้ เช่น การ
หาข้อมูลจากโฆษณาตามส่ือต่างๆ พนักงานขาย ร้านค้า บรรจุภัณฑ์ แหล่งสาธารณชน เช่น การสอบถามจาก
ส่ือมวลชน หรือองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค และแหล่งประสบการณ์ เกิดจากการประสบการณ์ส่วนตวัของผูบ้ริโภคท่ี
เคยทดลองใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นๆ มาก่อน 

3. การประเมินทางเลือก เม่ือผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลมาแลว้ ผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจและประเมินผลทางเลือก
ต่างๆ ก่อนจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการนั้น 

4. การตดัสินใจซ้ือ หลงัจากท่ีไดท้าํการประเมินทางเลือกแลว้ ผูบ้ริโภคกจ็ะเขา้สู่ขั้นของการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึง
ตอ้งมีการตดัสินใจในขอ้มูลต่างๆ ประกอบดว้ย ตรายีห่อ้ท่ีซ้ือ ร้านคา้ท่ีซ้ือ ปริมาณท่ีซ้ือ เวลาท่ีซ้ือ วิธีการในการชาํระ
เงิน เป็นตน้ 

5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ เป็นพฤติกรรมหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดท้าํการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการไป
แลว้ โดยนักการตลาดจะตอ้งทาํการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลงัการซ้ือเพ่ือหาแนวทางในการสร้างความพึง
พอใจใหก้บัผูบ้ริโภค 

 
2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

คอตเลอร์ (Kotler, 2000) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาดไวว้า่ เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ี
สามารถควบคุมได ้และองคก์รใชใ้นการปฏิบติัตามวตัถุประสงคท์างการตลาดกลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) เป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งใชเ้พ่ือสนองความพึงพอใจแก่
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยส่ิงต่างๆ ดงัต่อไปน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้พึงพอใจ 
ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตน ผลิตภณัฑจึ์งประกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์ร
หรือบุคคล 

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบ
ระหวา่งคุณค่าผลิตภณัฑก์บัราคา ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
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3. การจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางท่ีใชใ้นการเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการส่งไปยงั
ตลาด ซ่ึงกคื็อผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมและผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพ่ือสร้าง
ทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจจะใชพ้นกังานขายทาํการขาย หรือใชเ้คร่ืองมือส่งเสริมการตลาด 
เช่น การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

 
3. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจ 
 อุไรวรรณ แยม้นิยม (2537) อธิบายวา่ ผูบ้ริโภคแต่ละคนมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั อีกทั้งยงั
ข้ึนอยู่กบัอิทธิพลทางจิตวิทยา ซ่ึงรวมถึงส่ิงจูงใจ โดยส่ิงจูงใจในการซ้ือ ประกอบดว้ย  ส่ิงจูงใจดา้นเหตุผล คือ 
ส่ิงจูงใจท่ีเกิดข้ึนโดยยดึหลกัเหตุผลเป็นสาํคญั และส่ิงจูงใจดา้นอารมณ์ คือ การใชค้วามรู้สึกส่วนตวัในการเลือกสรร
ส่ิงท่ีตอบสนองความตอ้งการ โดยผูบ้ริโภคจะใชท้ศันคติในการเลือกเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุด  
 
การดาํเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอาย ุ20 ปีข้ึนไป ท่ี
อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นผูซ้ื้อหรือเคยซ้ือเคร่ืองสําอางบาํรุงผิวหน้า คาํนวณขนาดตวัอย่างแบบไม่
ทราบจาํนวนประชากรจากสูตรของการคาํนวณของ กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2545) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 385 คน ซ่ึง
ผูว้ิจยัไดเ้พ่ิมขนาดกลุ่มตวัอยา่งเป็นจาํนวน 400 คน และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัความสะดวก เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ส่วนท่ี 3 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ประกอบดว้ย แรงจูงใจดา้นเหตุผล และ
แรงจูงใจดา้นอารมณ์ ซ่ึงแบบสอบถามท่ีใชไ้ดผ้่านการหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยมีค่าแอลฟ่ามากกว่า 0.7 
และไดใ้ชส้ถิติดงัน้ี 

1. หาค่าการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 
2. หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

และปัจจยัแรงจูงใจ 
3. วเิคราะห์ค่าสถิติ T-test เพ่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระจากกนั 

(Independent Samples T-test) โดยทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ซ่ึงเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ผูต้อบแบบสอบถามในดา้นเพศ 

4. วิเคราะห์ค่าสถิติ F-test หรือ One-Way Analysis of Variance: ANOVA เพ่ือทดสอบความแตกต่างของ
คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่ม โดยทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นอายุ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

5. วิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
ขอ้ท่ี 2 เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด และสมมติฐานขอ้ท่ี 3 เก่ียวกบัปัจจยัแรงจูงใจวา่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางบาํรุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ 
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ผลการวจิัย 
ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-29 ปี ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี เป็นผูป้ระกอบอาชีพลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 20,001-30,000 
บาท 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยส่วนประสมการตลาด ท่ีประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ์, ราคา, ช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในระดับมากท่ีสุดกับปัจจัยด้านช่อง
ทางการจดัจาํหน่ายเป็นอนัดบัแรก ในประเดน็สถานท่ีจาํหน่ายมีความน่าเช่ือถือและมีช่ือเสียง รองลงมาคือ ปัจจยัดา้น
ราคา ใหค้วามสาํคญัในระดบัมากในประเดน็ความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ ต่อมาเป็นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
ให้ความสําคญัในระดบัมากในประเด็นประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหา และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ให้
ความสาํคญัในระดบัมากในประเดน็การจดัโปรโมชัน่ลดราคาสินคา้ 

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัแรงจูงใจ ท่ีประกอบไปดว้ย แรงจูงใจดา้นเหตุผล และแรงจูงใจดา้น
อารมณ์ 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัในระดบัมากท่ีสุดกบัแรงจูงใจดา้นเหตุผล 
ในประเดน็เคร่ืองสาํอางบาํรุงผิวหนา้มีคุณภาพดีและเป็นท่ีพึงพอใจ และปัจจยัแรงจูงใจดา้นอารมณ์ ใหค้วามสาํคญัใน
ระดบัมาก ในประเดน็ความรักสวยรักงามและตอ้งการความมัน่ใจ 

ส่วนท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางบาํรุง

ผวิหนา้ของผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์หรือขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ, อายุ, ระดับ

การศึกษา, อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางบาํรุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภค
วยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางบาํรุงผิวหนา้ของ
ผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ท่ีประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ,์ ราคา, ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาด โดยการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางบาํรุงผิวหนา้ของ
ผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 และผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญั
มากท่ีสุดคือ การจดัโปรโมชัน่ลดราคาสินคา้ 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางบาํรุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภค
วยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัแรงจูงใจ ท่ีประกอบไปดว้ย แรงจูงใจดา้นเหตุผลและแรงจูงใจดา้นอารมณ์ ทั้ง 2 
ปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางบาํรุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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การอภิปรายผล 
จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางบาํรุงผิวหน้าของผูบ้ริโภควยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการแจกแบบสอบถาม รวมทั้งการใชห้ลกัการวิเคราะห์ทางสถิติ T-test, One Way 
ANOVA (F-Test) และ Multiple Regressions Analysis (MRA) เพ่ือใชท้ดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 
400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-29 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี เป็นผูป้ระกอบอาชีพลูกจ้าง/
พนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 20,001-30,000 บาท ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางบาํรุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภควยั
ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสามารถอธิบายตามแนวความคิดดา้นประชากรศาสตร์ท่ีเป็นปัจจยั
สาํคญัในการศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ของผูบ้ริโภคได ้โดยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมกัเกิดจากมีแรงกระตุน้จากภายนอก
มากระทบกบัความรู้สึกนึกคิด ทาํใหเ้กิดความตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการ และเน่ืองดว้ยกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริโภควยั
ทาํงานท่ีมีการเขา้ถึงเทคโนโลยีและส่ือต่างๆ ไดง่้าย การตดัสินใจซ้ือจึงไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พร
เพชร แก้วอ่อน (2550) ท่ีศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางเพ่ือ
บาํรุงรักษาผิวสําหรับผูช้ายในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การเปรียบเทียบระดับความสําคญัของปัจจัยในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือ จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลดา้นอาย ุวฒิุการศึกษา และรายได ้พบวา่ โดยภาพรวมมีพฤติกรรม
การตดัสินใจเลือกซ้ือไม่แตกต่างกนั 

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ,์ ราคา, ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด พบวา่ ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางบาํรุงผิวหนา้ของ
ผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 และผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญั
มากท่ีสุดคือ การจดัโปรโมชัน่ลดราคาสินคา้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีส่วนประสมการตลาดของคอตเลอร์ (Kotler, 
2000) ท่ีกล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้และองคก์รธุรกิจนาํมาใช้
ปฏิบติัเพ่ือให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ทางการตลาดกลุ่มเป้าหมาย และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิดาภา เรียบร้อย 
(2557) ท่ีศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ในการซ้ือเคร่ืองสาํอาง
นาํเขา้จากประเทศเกาหลี พบวา่ การใชเ้คร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้นิยมใช้
ผลิตภณัฑท่ี์ใชไ้ดท้ั้งกลางวนัและกลางคืน โดยปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ และในดา้น
การส่งเสริมการตลาด ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือ การจดัโปรโมชัน่ลดราคา 

ผลการศึกษาปัจจยัแรงจูงใจ ประกอบดว้ย แรงจูงใจดา้นเหตุผลและแรงจูงใจดา้นอารมณ์ พบวา่  ทั้ง 2 ปัจจยั
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางบาํรุงผิวหน้าของผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจของ อุไรวรรณ แยม้นิยม (2537) ท่ีกล่าวว่า 
ผูบ้ริโภคแต่ละคนมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนัและข้ึนอยูก่บัอิทธิพลทางจิตวิทยา ซ่ึงรวมถึงส่ิงจูงใจ โดย
ส่ิงจูงใจในการซ้ือ มีทั้ งส่ิงจูงใจดา้นท่ีเป็นส่ิงจูงใจหรือส่ิงมุ่งหมายท่ีเกิดข้ึนโดยยึดหลกัเหตุผล และส่ิงจูงใจดา้น
อารมณ์ หรือการใช้ดุลพินิจส่วนตวัหรือความรู้สึกส่วนตวัในการเลือกสรรส่ิงท่ีตอบสนองความตอ้งการ ซ่ึงเป็น
แรงผลกัดนัใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วสิัชนา บวัละบาล (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัสาํคญั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือเคร่ืองสําอางบาํรุงผิวกายของผูช้าย ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น พบว่า แรงจูงใจของ
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ผูบ้ริโภคดา้นเหตุผลและแรงจูงใจของผูบ้ริโภคดา้นอารมณ์มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางบาํรุงผิว
กายของผูช้ายท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการตลาดท่ีมากข้ึน โดยเนน้ไปท่ีกลยุทธ์ดา้นราคา
เป็นหลกั เพ่ือเป็นการกระตุน้ยอดขาย ทาํให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ในปริมาณท่ีมากกว่าปกติ และช่วยระบายสินคา้ใน
สต็อกได ้ซ่ึงการจดัโปรโมชัน่โดยเน้นท่ีกลยุทธ์ดา้นราคา อาจทาํไดโ้ดยการให้ส่วนลดเม่ือมีการซ้ือสินคา้ในคร้ัง
ถดัไป, การตั้งราคาขายตามฤดูกาล ซ่ึงจะมีราคาถูกกวา่การซ้ือในช่วงเวลาปกติ และการนาํสินคา้มาจดัเป็นชุด Gift set 
และขายรวมในราคาท่ีถูกกว่าการแยกซ้ือเป็นช้ินๆ เพ่ือเป็นการโปรโมทสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกั และสร้างยอดขายท่ีเพ่ิม
มากข้ึนดว้ย  

2. แรงจูงใจดา้นเหตุผล ผูป้ระกอบการสามารถสร้างโอกาสในการขายโดยการสร้างแรงจูงใจดา้นเหตุผล 
เช่น การสร้างแบรนด์ให้มีความน่าเช่ือถือ หรือการสร้างมาตรฐานการรับรองท่ีเป็นท่ียอมรับว่าสามารถแกปั้ญหา
ผิวหน้าได  ้ซ่ึงจะทาํให้ผูบ้ริโภคมีความมัน่ใจในตวัผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางบาํรุงผิวหน้าและเกิดการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์

3. แรงจูงใจดา้นอารมณ์ ผูป้ระกอบการสามารถสร้างโอกาสในการขายโดยการสร้างแรงจูงใจดา้นอารมณ์ ท่ี
เป็นการสร้างแรงจูงใจดา้นลบ เช่น ปัญหาของผวิหนา้ต่างๆ ทั้งฝ้า กระ จุดด่างดาํ เพ่ือกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคพยายามหลีก
หนีปัญหาและหาทางป้องกนั หรือการสร้างแรงจูงใจดา้นบวกให้เกิดข้ึนในใจผูบ้ริโภค เช่น การสร้างการรับรู้แก่
ผูบ้ริโภคว่าผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางบาํรุงผิวหนา้ช่วยให้ใบหนา้อ่อนวยั และแกปั้ญหาผิวหนา้ท่ีกงัวลได ้ซ่ึงจะทาํให้
ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจในตวัผลิตภณัฑเ์พ่ิมมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางบาํรุงผิวหน้า ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัอ่ืนๆ เพ่ือให้
ไดผ้ลการศึกษาท่ีสามารถหาความแตกต่างของปัจจัยด้านต่างๆ ของผูบ้ริโภคในแต่ละพ้ืนท่ี เน่ืองจากปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ในแต่ละพ้ืนท่ีมีความแตกต่างกนั 

2. ควรมีการศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงท่ีมีความสนใจ เช่น ผูห้ญิงวยัทาํงานท่ีมีรายไดสู้งและใช้
เคร่ืองสําอางแบรนด์เนมเท่านั้น หรือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นวยัรุ่น ซ่ึงจะทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีมีคุณภาพ เพ่ือวางกลยุทธ์ทาง
การตลาดไดต้รงกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ข้ึน 

3. ควรมีการศึกษาปัจจยัในการทาํการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการส่ือสารการตลาด 
กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจและตอ้งการซ้ือเพ่ิมมากข้ึน 
 

เอกสารอ้างองิ 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2545). การวิเคราะห์สถิติ: สถิติสาํหรับการบริหารและวิจัย. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 
จิดาภา เรียบร้อย. (2557). ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครเขตธนบุรี ในการซ้ือ 

เคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี. สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 248 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

นิตยสารผูจ้ดัการ 360°, (2558). ตลาดเคร่ืองสาํอาง “โตเงียบ” แต่มูลค่ามหาศาล. [ออนไลน์]. สืบคน้จาก  
http://gotomanager.com/ 

พรเพชร แกว้อ่อน. (2550). การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางเพ่ือบาํรุงรักษาผิว  
สาํหรับผูช้ายในเขตกรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม 
เกลา้พระนครเหนือ. 

วสิัชนา บวัละบาล. (2556). การศึกษาปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการซ้ือเคร่ืองสาํอางบาํรุงผวิกายของผูช้าย ในเขตอาํเภอ 
เมือง จงัหวดัขอนแก่น. สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2546). การบริหารการตลาดยคุใหม่. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2541). การบริหารการตลาดยคุใหม่. กรุงเทพฯ: ธีระฟิลม์ และไซเทก็ซ์. 
อุไรวรรณ แยม้นิยม (2537). การส่งเสริมการตลาด. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 
Kotler Philip. (2000). Marketing Management: Analyzing consumer marketing and buyer behavior 

(The Millennium). New Jersey: Prentice Hall. 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 249 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 

ปัจจัยทีมี่ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานเศรษฐกจิการคลงั 

FACTORS AFFECTING WORK EFFICIENCY OF THE PERSONNEL AT FISCAL POLICY OFFICE 
สาวติรี สองศรี1และ ดร.กฤษฎา มูฮัมหมดั2 

1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต (savetee@hotmail.com) 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต (Kritsada.m@rsu.ac.th) 

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

 การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานของบุคลากร สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั 2) เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั 3) เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยคํ้ าจุนท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของบุคลากร สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรของสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลงั จาํนวน 214 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวิจยั โดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ย
โปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน t-Test  F-test และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยสรุปไดด้งัน้ี ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์ ผล
การศึกษา พบวา่ บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีสถานภาพโสด มีตาํแหน่งลูกจา้งชัว่คราว 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-5 ปี และรายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท มีปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั ผลการศึกษา พบวา่ ระดบัปัจจยัในการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ใน
แต่ละดา้นพบว่า ลาํดบัแรก คือ ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน รองลงมา คือ ดา้นความรับผิดชอบ ปัจจยัค ํ้ าจุนในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรสํานักงานเศรษฐกิจการคลงั ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ในแต่ละดา้น
พบวา่ ลาํดบัแรก คือ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล รองลงมา คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา่ 1) ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร 
สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั แตกต่างกนั 2) ปัจจยัจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรสาํนกังาน
เศรษฐกิจการคลงั ดา้นท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงัมากท่ีสุด คือ 
ดา้นความรับผิดชอบ รองลงมา คือ ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
มีอาํนาจพยากรณ์ร้อยละ 55.8 (R = 0.747) 3) ปัจจยัค ํ้าจุนมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร สาํนกังาน
เศรษฐกิจการคลงั ดา้นท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงัมากท่ีสุด คือ ดา้น
ความมัน่คงในการทาํงาน รองลงมา คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และนอ้ย
ท่ีสุด ดา้นค่าตอบแทนมีอาํนาจพยากรณ์ร้อยละ 39.9 (R = 0.632) 
คาํสําคญั : ปัจจยั, ประสิทธิภาพ, บุคลากร 
 

ABSTRACT 
The purposes of this independent study are to study 1) The demographic factors affecting work efficiency 

of the personnel at Fiscal Policy office, 2) The motivation factors affecting work efficiency of the personnel at Fiscal 
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Policy office, and 3) The hygiene factors which affect on work efficiency of the personnel at Fiscal Policy office. The 
methodology of this study is questionnaires to the sample group of 214 the personnel at Fiscal Policy office and 
interpreting information by applying statistics, i.e. frequency, percentage, mean, t-test , F-test and multiple regression. 
The research results can be summed up as follows. The results of the demographic factors were that most of the 
personnel are single females aged between 31 to 40 years old. They are temporary employees who have worked at 
Fiscal Policy office for 1 to 5 years and monthly salary between 10,001 to 20,000 bahts. The study results of the 
motivation factors of personnel at Fiscal Policy office showed that work achievement is the most significant, followed 
by responsibility and career progress respectively. The study results of the hygiene factors of personnel at Fiscal 
Policy office illustrated that interpersonal relationship is the most significant, followed by work environments. The 
results of testing hypothesis demonstrated that education levels and job positions can affect differently on work 
efficiency of personnel at Fiscal Policy office. In addition, by using hypothesis testing, the study results showed that 
motivation factors would affect the work efficiency of personnel at Fiscal Policy office. For more details of motivation 
factors, the study results showed that responsibility has the greatest effect on work efficiency, followed by work 
achievement and respect from colleagues had the least impact. The power of prediction was 55.8 percent(R= 0.747). 
The study results showed that hygiene factors would affect the work efficiency of personnel at Fiscal Policy office. 
For more details of hygiene factors, the study results showed that work stability had the greatest affect the work 
efficiency, followed by work environments, and interpersonal relationship with a remuneration had the least impact. 
The power of prediction was 39.9 percent(R= 0.632). 
Keywords: Factors, Efficiency, Personnel 
 
บทนํา 
 สํานกังานเศรษฐกิจการคลงัเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการช่วยขบัเคล่ือนให้เศรษฐกิจของ
ประเทศมีการเติบโตท่ีดีข้ึน อยู่ในสังกดักระทรวงการคลงั จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2504 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
พฒันาเศรษฐกิจใหมี้ความเติบโตและสามารถแข่งขนัได ้ซ่ึงสามารถกระจายโอกาสทางดา้นเศรษฐกิจ และตอ้งการลด
ความเหล่ือมลํ้าระหวา่งคนรวยกบัคนจน ในสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ซ่ึงมี GDP และมีการเติบโตอยูท่ี่ 3%          
มีฐานภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเติบโตดีข้ึน ซ่ึงปัจจยัหลกัท่ีจะมาสนบัสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยมาจาก
การลงทุนภาครัฐเป็นหลกั ไดแ้ก่ แผนการลงทุนมูลค่า 54,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ ภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ดา้นคมนาคมขนส่งของไทยปี 2558-2565 (จาก www.thaipost.net)  เราจะเห็นได้ว่าแนวโน้ม
เศรษฐกิจดีข้ึน ส่งผลดีต่อประเทศทาํให้ประเทศมีการพฒันาไปในทิศทางท่ีดี ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่สาํนกังานเศรษฐกิจ
การคลงัมีส่วนสาํคญัในการเขา้มาช่วยพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงองคก์รจะประสบความสาํเร็จไม่ไดถ้า้หากขาด
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของบุคลากรเป็นอยา่งยิ่งเพราะ
ความสาํเร็จในองคก์รส่วนหน่ึงมาจากบุคลากรภายในองคก์รนัน่เอง เม่ือบุคลากรมีประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีดียอ่ม
ส่งผลให้องค์กรสามารถดาํเนินการในดา้นนโยบายต่าง ๆ ทาํให้องค์กรสามารถประสบความสําเร็จในงานตามท่ี
วางเป้าหมายไวไ้ด ้คาํวา่ประสิทธิภาพในการทาํงาน นัน่คือ งานท่ีบุคคลหน่ึง ๆ ไดรั้บมอบหมาย โดยท่ีบุคคลนั้นตอ้ง
มีความสามารถและทุ่มเทรวมถึงมีทกัษะในงานและทั้งหมดกระทาํภายใตข้อ้กาํหนดต่าง ๆ ท่ีองคก์รวางไวก้จ็ะส่งผล
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ให้งานท่ีไดรั้บมอบหมายมาแลว้สําเร็จก่อเกิดประสิทธิภาพของงานตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร (รัตน์ชนก จนัยงั: 
2556) เราจะเห็นไดว้า่องคก์รต่าง ๆ มีการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูงข้ึนจากเม่ือก่อน มีการพฒันาดา้นบุคลากรเพ่ิมข้ึน มีการ
ทาํตวัช้ีวดัรายบุคคลเพื่อวดัในเร่ืองประสิทธิภาพการทาํงาน เพ่ือตอ้งการใหบุ้คลากร ในองคก์รมีคุณภาพในการทาํงาน
เพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงปัญหาส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนในการทาํงานภายในองค์กรนั้นเกิดจากกระบวนการทาํงานของบุคลากรท่ี
ไม่ได้ประสิทธิภาพ  ส่งผลทําให้เ กิดความล่าช้าในงานท่ีปฏิบัติ  ดั้ งนั้ น  ผู ้ท ําวิจัยจึงได้ศึกษาถึงปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัคํ้าจุนในการทาํงาน ซ่ึงมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานขององค์กร 
เพราะเม่ือบุคลากรมีประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีดีแลว้ก็จะทาํให้เกิดความสามารถในการกาํหนดเป้าหมายของการ
ทาํงานไดอ้ยา่งชดัเจน และบุคลากรมีศกัยภาพในการทาํงานเพิ่มสูงข้ึนจากแนวทางดงักล่าว ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจ
ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั เพ่ือท่ีจะนาํ
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการทาํวจิยัในคร้ังน้ี ไปพฒันา ปรับปรุงและแกไ้ขในการทาํงานของบุคลากรสาํนกังานเศรษฐกิจการ
คลงั ใหมี้ประสิทธิภาพในการทาํงานใหดี้ยิง่ข้ึน โดยสามารถนาํพาองคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีไดว้างไวไ้ดอ้ยา่งเป็นผลสาํเร็จ 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร สาํนกังาน
เศรษฐกิจการคลงั 
 2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 
 3. เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 
 
สมมตฐิานของการวจิัย 
 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร สาํนกังาน
เศรษฐกิจการคลงัแตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 
 3. ปัจจยัค ํ้าจุนมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 
 
นิยามคาํศัพท์เฉพาะ 
 1. ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน หมายถึง การท่ีบุคลากรสามารถท่ีจะทาํงานในองคก์รไดโ้ดยการทาํงาน
นั้นเกิดประโยชน์ต่อองคก์รไดอ้ย่างสูงสุด สามารถบรรลุผลสําเร็จไดต้ามเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้ซ่ึงบุคลากรสามารถ
ทาํงานไดอ้ยา่งเตม็กาํลงัความสามารถของตน 
  2. ปัจจยัจูงใจ หมายถึง การท่ีบุคลากรเกิดพลงัท่ีจะขบัเคล่ือนในการทาํงาน ซ่ึงพลงัท่ีเกิดข้ึนนั้น เกิดจาก
ความคิดดา้นบวกท่ีมีต่อการทาํงานในองคก์ร 
  3. ปัจจยัค ํ้าจุน หมายถึง ลกัษณะท่ีเกิดจากภายนอก ไดแ้ก่ ความมัน่คงในการทาํงาน สภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน ค่าตอบแทน ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
  4. สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั หมายถึง หน่วยงานในสังกดักระทรวงการคลงั โดยมีฐานะเทียบเท่ากรม       
มีช่ือภาษาองักฤษวา่ Fiscal Policy Office (จากเวบ็ไซต ์www.fpo.go.th) 
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รูปภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 

แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 1. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัประสิทธิภาพในการทาํงาน 
 ไพบูลย ์ตั้งใจ (2554) กล่าววา่ ประสิทธิภาพมีความหมายรวมถึงผลิตภาพและประสิทธิภาพโดยประสิทธิภาพ
เป็นส่ิงท่ีวดัไดห้ลายมิติตามแต่วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการพิจารณา  
 กลัยา วงษล์มยั (2556) ใหค้วามหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไวว้า่ การกระทาํของแต่ละบุคคลท่ี
มีความสามารถ และความพร้อม พยายามทุ่มเทอยา่งเตม็ใจในการปฏิบติังานของตนอยา่งคล่องแคล่ว ดว้ยความมีระเบียบ 
มีกฎเกณฑ ์ปฏิบติังานใหเ้สร็จทนัเวลา รวดเร็ว ถูกตอ้ง มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงสรุปไดว้า่บุคคลจะมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังาน ตอ้งเกิดจากความขยนัหมัน่เพียร มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงานพร้อมดว้ยจิตใจท่ีซ่ือสัตย ์
และภกัดีต่อองคก์รงานจะประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์รท่ีกาํหนดไวห้รือดียิง่ข้ึน 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
- เพศ  - อาย ุ
- ระดบัการศึกษา - สถานภาพสมรส 
- ตาํแหน่งงาน - รายไดต่้อเดือน 
- ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) 
1. ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน 
2. ดา้นความกา้วหนา้ในงาน 
3. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
4. ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
5. ดา้นความรับผดิชอบ 

ปัจจัยคํา้จุน (Hygiene Factor) 
1. ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน 
2. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
3. ดา้นค่าตอบแทน 
4. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
บุคลากร สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 
- ความสาํเร็จในงานตามเวลาไดรั้บ
มอบหมาย 
- ความมีระเบียบและวินยัในการ
ปฏิบติังาน 
-ความเขา้ใจในแนวคิดของการทาํงานได้
อยา่งชดัเจน 
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 2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจ 
 ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์สเบอร์ก                  
                ทฤษฎีน้ีใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุน (Motivation Maintenance Theory) หรือ ทฤษฎีจูงใจ
สุขอนามยั (Motivation Hygiene Theory) เป็นทฤษฎีท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงปัจจยัสาํคญั 2 ประการ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความ
พึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน ปัจจยัทั้งสอง ไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor) และปัจจยัสุขอนามยั 
หรือ ปัจจยัค ํ้าจุน (Hygiene Factor) ซ่ึงปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานท่ีปฏิบติัโดยตรง เป็นปัจจยั
ท่ีจูงใจใหบุ้คลากรในหน่วยงานเกิดความพึงพอใจ และปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน (โชติกา ระโส, 2555) 
 3. งานวจิัยอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
 นวพรรษ  จาํรัสศรี (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานในบริษทั 
เอม็แอนด ์เอ กรุ๊ป ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานในบริษทั เอม็แอนด ์เอ กรุ๊ป มีระดบัประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวม
ในระดบัสูง สําหรับปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน ไดแ้ก่ พนักงานท่ีมีเพศและระยะเวลาการ
ทาํงานท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัระดบัประสิทธิภาพการทาํงานท่ีต่างกนั ส่วนพนกังานท่ีมีอายแุละการศึกษาท่ี
แตกต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการทาํงาน สาํหรับปัจจยัในดา้นการจดัการท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทาํงานโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการทาํงานในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง โดยจาํแนกรายดา้น 
ไดแ้ก่ การจดัองคก์าร การนาํ และการควบคุมมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการทาํงานในทิศทางเดียวกนัในระดบั
ปานกลาง ส่วนการวางแผนมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งสูง  
 สโรชา สุนทรพฤกษ ์(2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของขา้ราชการตาํรวจท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ีประจาํฝ่ายแพทย ์โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของขา้ราชการ
ตาํรวจ ค่าตอบแทนในการปฏิบติังานนอกเวลาราชการเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ทางการแพทยต่์าง ๆ ในการทาํงานเพราะทาํให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และความพึงพอใจของผูป่้วยในการให้บริการ 
นอกจากน้ีการมีบุคลากรเฉพาะทางในการบริการผูป่้วยมีความสัมพนัธ์ความสามคัคีกบัผูร่้วมงานและความกา้วหน้า
ในหนา้ท่ีการงาน 
 
วธีิดาํเนินการวจิัย 
 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั เป็น
การวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประชากรท่ีใชใ้นการทาํวิจยั คือ 
บุคลากรของสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั ไดแ้ก่ ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้งประจาํ ลูกจา้งชัว่คราว มีจาํนวน 
459 คน โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัโดยใชสู้ตรการคาํนวณของ Taro Yamane (1973) เท่ากบั 214 คน  ส ถิ ติ ท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ
วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สถิติแบบ Independent samples t-test การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way Analysis of Variance (ANOVA)) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)                 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 จากการศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรสาํนกังานเศรษฐกิจการ
คลงั สามารถสรุปผลการศึกษาได ้ดงัน้ี   
 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 138 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.49 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 38.32 มีสถานภาพโสด จาํนวน 148 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.16 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 47.66 มีตาํแหน่งลูกจา้งชัว่คราว จาํนวน 
108 คน คิดเป็นร้อยละ 50.47 มีรายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท จาํนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 64.02 มีระยะเวลา
ในการปฏิบติังาน 1-5 ปี จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 34.58  
 2. ปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า ปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.57) ในแต่ละดา้นพบวา่ ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน อยูใ่นระดบัมาก
และมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (X = 3.96) โดยในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังน้ี ด้านความสําเร็จในการทาํงานท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัมากและมีค่าเฉล่ียรวม (X = 3.96) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า 
บุคลากรสามารถทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้ําเร็จและมีความถูกตอ้ง มากท่ีสุดอยูใ่นระดบัมากและมีค่าเฉล่ีย (X = 
4.07) ดา้นความกา้วหนา้ในงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางและมีค่าเฉล่ีย
รวม (X = 2.77) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรมในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงานท่ีไดป้ฏิบติัเพ่ือให้
เกิดความเช่ียวชาญและชาํนาญ มากท่ีสุดอยูใ่นระดบัปานกลางและมีค่าเฉล่ีย (X = 3.07) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบั
ถือท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมากและมีค่าเฉล่ียรวม (X = 3.79) เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบว่า บุคลากรสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพ่ือนร่วมงานไดเ้ป็นอย่างดี มากท่ีสุดอยู่ในระดบัมากและมี
ค่าเฉล่ีย (X = 3.89) ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมากและมี
ค่าเฉล่ียรวม (X = 3.47) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ตาํแหน่งงานท่ีบุคลากรปฏิบติังานเป็นส่วนหน่ึงในการทาํงานให้
เกิดประสิทธิภาพ มากท่ีสุดอยูใ่นระดบัมากและมีค่าเฉล่ีย (X = 3.63) ดา้นความรับผิดชอบท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมากและมีค่าเฉล่ียรวม (X = 3.86) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ บุคลากรมีความใส่ใจ
ในรายละเอียดและมีความรอบคอบในงานท่ีทาํมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัมากและมีค่าเฉล่ีย (X = 3.93)  
 3. ปัจจัยคํ้ าจุนมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า ปัจจัยคํ้ าจุนมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และมีค่าเฉล่ียภาพรวม (X = 3.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ บุคลากรมี
ความเห็นวา่ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล มากท่ีสุดอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั (X = 4.01) โดยในแต่ละดา้น
มีรายละเอียดดงัน้ี ดา้นความมัน่คงในการทาํงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมากและ
ค่าเฉล่ียรวม (X = 3.60) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ บุคลากรรู้สึกวา่องคก์รมีความสาํคญัมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัมากและ
ค่าเฉล่ีย (X = 3.74)  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบั
มากและมีค่าเฉล่ียรวม (X = 3.80) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ สถานท่ีทาํงานจดัเป็นสัดส่วนไดดี้มากท่ีสุด อยูใ่นระดบั
มากและมีค่าเฉล่ีย (X = 3.84) ดา้นค่าตอบแทนท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง
และมีค่าเฉล่ียรวม (X = 3.15) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า สวสัดิการของบุคลากรมีความครอบคลุมในการรักษามาก
ท่ีสุด อยูใ่นระดบัปานกลางและมีค่าเฉล่ีย (X = 3.25)ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานโดยรวม อยูใ่นระดบัมากและมีค่าเฉล่ียรวม (X = 4.02) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ความสัมพนัธ์อนัดีกบั
เพ่ือนร่วมงานมีมากท่ีสุดอยูใ่นระดบัมากและมีค่าเฉล่ีย (X = 4.07)  
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 4. การทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางท่ี 1 การทดสอบสมติฐานปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
 บุคลากร สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงัแตกต่างกนั 

 สมมติฐาน สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 
เพศ t-Test 0.570 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-Test 0.747 ปฏิเสธ 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.021 ยอมรับ 
สถานภาพสมรส F-Test 0.672 ปฏิเสธ 
ตาํแหน่งงาน F-Test 0.024 ยอมรับ 
รายไดต่้อเดือน F-Test 0.406 ปฏิเสธ 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน F-Test 0.635 ปฏิเสธ 

 
 พบว่า ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
บุคลากร สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.05 
 
ตารางท่ี 2 การทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร สาํนกังานเศรษฐกิจ
 การคลงั                 
ปัจจยัจูงใจ B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
Constant 1.174 0.18  6.454 0.000   
ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ( X1)      0.299 0.06 0.315 4.919 0.000 0.518 1.931 
ดา้นความกา้วหนา้ในงาน (X2) 0.049 0.03 0.104 1.771 0.078 0.621 1.611 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (X3) 0.182 0.05 0.244 3.613 0.000 0.467 2.140 
ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (X4) 0.013 0.04 0.019 0.289 0.773 0.488 2.051 
ดา้นความรับผดิชอบ (X5) 0.277 0.06 0.344 5.001 0.000 0.448 2.231 
R= 0.747  R2 = 0.558  Adj. R2= 0.548  SEE = 0.33146  F = 52.562  Sig.= 0.000 

  

 พบวา่ ดา้นความสาํเร็จในงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ และความรับผิดชอบมีผลต่อกบัประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของบุคลากร สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์พหุคูณระดบัสูง โดยพิจารณาจากค่า R= 0.747 มีอาํนาจพยากรณ์ร้อยละ 55.8 โดยพิจารณาจากค่า R2 = 0.558 มี
ความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.33146 ดา้นท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั
มากท่ีสุด คือ ดา้นความรับผิดชอบโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.344 รองลงมาคือ 
ดา้นความสําเร็จในงานโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.315 และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้น
ยอมรับนบัถือโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.244 
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 สามารถเขียนเป็นสมการคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 
 คะแนนดิบ 
 Y = 1.174 +0.299X1+0.182X3 +0.277 X5                                                                                             
 คะแนนมาตรฐาน 
 Zy = 0.315ZX1+0.244ZX3+0.344ZX5 
   
ตารางท่ี 3 การทดสอบสมมติฐานปัจจยัคํ้ าจุนมีผลต่อกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร สํานักงาน
 เศรษฐกิจการคลงั 

 ปัจจยัค ํ้าจุน  B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
Constant 1.838 0.19  9.599 0.000   
ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน (X1) 0.214 0.04 0.316 4.863 0.000 0.681 1.469 
 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน(X2) 0.233 0.05 0.303 4.531 0.000 0.643 1.555 
ดา้นค่าตอบแทน  (X3) 0.108 0.04 0.195 2.960 0.003 0.662 1.511 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  (X4) 0.216 0.05 0.293 4.555 0.000 0.693 1.443 
R= 0.632  R2 = 0.399  Adj . R2	= 0.388  SEE = 0 .38559  F = 34.721  Sig.= 0.000 

  
 พบว่า ด้านความมั่นคงในการทาํงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านค่าตอบแทน และ ด้าน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลมีผลต่อกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์พหุคูณระดบัสูง โดยพิจารณาจากค่า R=0.632 มีอาํนาจ
พยากรณ์ร้อยละ 39.9 โดยพิจารณาจากค่า R2 = 0.399 มีความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.38559 ดา้นท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของบุคลากร สํานักงานเศรษฐกิจการคลงัมากท่ีสุด คือ ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.316 รองลงมาคือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานโดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.303 และดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.293 นอ้ยท่ีสุดดา้นค่าตอบแทน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.195 
 สามารถเขียนเป็นสมการคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 
 คะแนนดิบ 
 Y =1.838+0.214X1+0.233X2+0.108X3+0.216X4 
 คะแนนมาตรฐาน 
 Zy =  0.316ZX1+0.303X2+0.195X3+0.293X4 
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การอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรสาํนกังานเศรษฐกิจ

การคลงั ผลของการวจิยัพบวา่  
1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา และตาํแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังานของบุคลากรสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงัแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสาวรักษ ์สุวรรณ
สว่าง (2550) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานจบริษัทประกันชีวิตในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบวา่ ลกัษณะประชากรของพนกังานบริษทัประกนัชีวิต ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพสมรส 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประสบการณ์การทาํงาน และระดบัการศึกษาแตกต่างกนั จะมีประสิทธิภาพการทาํงานแตกต่างกนั 

2) ปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานเศรษฐกิจการคลงัโดยขอ
อภิปรายผลเรียงลาํดบัตามค่านํ้าหนกัท่ีมากท่ีสุด ดงัน้ี  

    2.1) ดา้นความรับผิดชอบ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรมากท่ีสุด เน่ืองจาก การ
ทาํงานของบุคลากรภายในองค์กรจะตอ้งสามารถรับผิดชอบในหน้าท่ีในการปฏิบัติงานได้จึงจะทาํให้งานเกิด
ประสิทธิภาพท่ีดีได ้ตอ้งเร่ิมจากการท่ีตนเองตอ้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น ส่งผลให้งานสามารถท่ีจะ
ปฏิบติัและดาํเนินต่อไปไดอ้ยา่งเกิดผลสําเร็จ ความรับผิดชอบเป็นส่ิงท่ีสําคญัในการทาํงานภายในองค์กรเป็นอย่าง
มาก เพราะงานจะสําเร็จไดห้รือไม่ข้ึนกบับุคลากรจะสามารถมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนไดม้ากเพียงใด 
บุคลากรตอ้งมีความสามารถในการรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัจูงใจ
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร ดา้นความรับผิดชอบ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธญัญณ์ณชั รุ่งโรจน์สุวรรณ (2553) ได้
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จาํกดั พบวา่ ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ ดอกาสกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน สภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  

 2.2) ด้านความสําเร็จในการทาํงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรรองลงมา 
เน่ืองจาก ความสาํเร็จในการทาํงาน ทาํใหบุ้คลากรเกิดผลงานข้ึนภายในองคก์ร สามารถท่ีจะสร้างช่ือเสียงและเกิดเป็น
ผลงานใหก้บัตนเองไดใ้นอนาคต ซ่ึงผลงานท่ีไดน้ั้นทาํใหส้ามารถใชใ้นการเล่ือนตาํแหน่งให้กบับุคลากรได ้จากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร  ดา้นความสําเร็จในการ
ทาํงานโดยมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัหนูฤทธ์ิ คาภาสุข (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานบริษทั ไทยเทคโน
เพลท จาํกดั ผลการศึกษา พบวา่ การทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงปัจจยัจูงใจในการทาํงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
การทาํงานของพนกังาน บริษทั ไทยเทคโนเพลท จาํกดั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ดา้นผลสาํเร็จใน
การทาํงาน ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวัและดา้นวิธีการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงทาํนายประสิทธิภาพการทาํงาน
ของพนกังานบริษทั จาํกดั ไดร้้อยละ 73  

 2.3) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรน้อยท่ีสุด 
เน่ืองจาก บุคลากรภายในองคก์รซ่ึงบางคร้ังอาจมีโอกาสในการเสนอความคิดเห็นใหก้บั  ผูบ้งัคบับญัชาไดน้อ้ย  มีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานของบุคลากร ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือโดยมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
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ของบุคลากรสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รัตน์ชนก จนัยงั (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานในองคก์รไม่แสวงผลกาํไร พบวา่ ประสิทธิภาพการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก 
มีผลต่อปัจจยัจูงใจดา้นการยอมรับนบัถือในดา้นอายแุละลกัษณะของงานท่ีทาํมีผลต่อปัจจยัคํ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์
กบัผูบ้งัคบับญัชา และลกัษณะของงานท่ีทาํมีผลต่อปัจจยัคํ้าจุนดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา และลกัษณะของ
งานท่ีทาํมีผลต่อปัจจยัคํ้ าจุนดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และดา้นความ
มั่นคงในการทาํงาน นอกจากน้ีปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํ้ าจุนมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานด้านการใช้
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า  

3) ปัจจัยคํ้ าจุนมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรสํานักงานเศรษฐกิจการคลงัโดยขอ
อภิปรายผลเรียงลาํดบัตามค่านํ้าหนกัท่ีมากท่ีสุด ดงัน้ี  

 3.1) ด้านความมั่นคงในการทาํงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรมากท่ีสุด 
เน่ืองจากเม่ือบุคลากรเขา้มาทาํงานในองค์กรซ่ึงเป็นหน่วยงานราชการจะมีความมัน่ใจในเร่ืองของความมัน่คงใน
ตาํแหน่งท่ีตนไดด้าํรงตาํแหน่ง เพราะการทาํงานในหน่วยงานราชการมีความมัน่คงในหนา้ท่ีของบุคลากรเป็นอยา่ง
มาก สามารถทาํงานไดจ้นเกษียณอายรุาชการ จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัค ํ้าจุนมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานของบุคลากร ดา้นความมัน่คงในการทาํงานโดยมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
บุคลากรสํานักงานเศรษฐกิจการคลงั ซ่ึงสอดคลอ้งกับ หนูฤทธ์ิ คาภาสุข (2556) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน บริษทั ไทยเทคโนเพลท จาํกดั ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัจูงใจในการทาํงานท่ีมี
ผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน บริษทั ไทยเทคโนเพลท จาํกดั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความมัน่คงในการทาํงาน 
ด้านผลสําเร็จในการทํางาน ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัวและด้านวิธีการปกครองของผูบ้ ังคับบัญชา ซ่ึงทํานาย
ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน บริษทัไทยเทคโนเพลท จาํกดั ไดร้้อยละ 73  

 3.2) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรเน่ืองจาก 
บุคลากรภายในองคก์รเม่ือมีสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมในการทาํงานจะทาํใหบุ้คลากร
สามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ความสามารถ เพราะจะเกิดสมาธิในการทาํงานเป็นอยา่งดี จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 
ปัจจยัค ํ้าจุนมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานโดยมีความสัมพนัธ์
กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรสํานักงานเศรษฐกิจการคลงั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อภิญญา จิตต์เน่ือง 
(2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีทาํงานมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ
ทาํงานของบุคลากร กรณีศึกษากรมควบคุมโรคส่วนกลาง พบว่า บุคลากรของกรมควบคุมโรคมีสภาพแวดลอ้มท่ี
ส่งเสริมในการทาํงานเป็นอยา่งดี ทั้งทางดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีเก้ือหนุนต่อการทาํงานและทางดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีมี
การควบคุม โดยพบว่า กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั การสั่งการและลกัษณะของผูน้าํซ่ึงเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีมีการควบคุม
ของกรมควบคุมโรค เป็นปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมการทาํงานของบุคลากรกรมควบคุมโรคได ้ 

 3.3) ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร เน่ืองจาก การ
ทาํงานในปัจจุบนัมีความสําคญัในการทาํงานร่วมกนัระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงานเพราะตอ้งเรียนรู้งาน
ร่วมกนั มีการช่วยเหลือในการทาํงานเพ่ือใหง้านสาํเร็จ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัค ํ้าจุนมี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลโดยมีความสัมพนัธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรสํานักงานเศรษฐกิจการคลงั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เสาวรักษ์ สุวรรณสว่าง 
(2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานบริษทัประกนัชีวิตในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิจยัพบวา่ ลกัษณะทางการบริหารความสัมพนัธ์ภายในองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการทาํงานการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานควรพิจารณาลกัษณะงานควรส่งเสริมดา้นความร่วมมือภายใน
องคก์าร และการทาํงานเป็นทีม   

 3.4) ด้านค่าตอบแทนมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เน่ืองจากในปัจจุบัน
ค่าตอบแทนในการทาํงานมีความสาํคญัในการดาํรงชีวิต ทาํใหบุ้คลากรมีความเป็นอยูท่ี่ดีสามารถพ่ึงพาตนเองได ้ซ่ึง
การทาํงานภายในองค์การจะต้องมีการคาํนึงในด้านค่าตอบแทนเป็นปัจจัยแรกในการทาํงาน จากการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยคํ้ าจุนมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านค่าตอบแทนโดยมี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรสํานกังานเศรษฐกิจการคลงั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สโรชา 
สุนทรพฤกษ ์(2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของขา้ราชการตาํรวจท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีประจาํ
ฝ่ายแพทย ์โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของขา้ราชการตาํรวจ ค่าตอบแทน
ในการปฏิบติังานนอกเวลาราชการเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างการแพทยใ์น
การทาํงาน เพราะทาํใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็ว และความพึงพอใจของผูป่้วยในการใหบ้ริการ      
 
ข้อเสนอแนะในการวจิัย 
 1. ดา้นประชากรศาสตร์ควรให้มีการพฒันาบุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี 
ไดรั้บการเขา้ร่วมฝึกอบรมในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงทาํให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน เช่น การเขา้ร่วมอบรมโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการทาํงาน และทกัษะดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อให้เกิดความสามารถในการทาํงานเพ่ิมข้ึน 
ในขณะท่ีลูกจา้งประจาํและลูกจา้งชัว่คราวควรให้มีการจดัหลกัสูตรในการฝึกอบรมในดา้นการพฒันาประสิทธิภาพ
การทาํงานในการฝึกอบรมเช่นเดียวกนั 

 2. ด้านความรับผิดชอบ ควรให้ผูบ้ ังคบับัญชาแบ่งงานตามความเช่ียวชาญในการทาํงานว่าบุคลากรมี
ความสามารถในการทํางานด้านใด โดยผู ้บังคับบัญชามีการมอบหมายงานโดยให้งานตามความเหมาะสม  
 3. ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ควรปรับให้บุคลากรภายในองคก์รมองเป้าหมายในตาํแหน่งงานท่ีตนเอง
ปฏิบติัไดอ้ยา่งชดัเจน สามารถมองในภาพรวมและทราบขอบเขตของการทาํงานได ้

4. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ควรใหบุ้คลากรทุกตาํแหน่งสามารถท่ีจะเสนอความคิดเห็นท่ีมีต่องานท่ี
ตนเองปฏิบติัใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาไดท้ราบ เพราะทุกตาํแหน่งและทุกหนา้ท่ีในการทาํงานจะมีปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้

5. ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ควรให้บุคลากรมีความเช่ือมัน่ในการทาํงานในองคก์รโดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรสามารถใชค้วามรู้ความสามารถท่ีมีในการทาํงานในตาํแหน่งงานซ่ึงจะทาํให้บุคลากรมีความกา้วหนา้ทาํให้
เกิดความมัน่คงในตาํแหน่งงานไดใ้นอนาคต  

6. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ควรจดัให้มีอุปกรณ์ในการทาํงานเพิ่มข้ึน โดยให้แต่ละฝ่ายตรวจสอบ
เก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีขาดมีจาํนวนเท่าใด และแจง้ท่ีฝ่ายพสัดุ ซ่ึงฝ่ายพสัดุมีการสาํรวจเป็นประจาํทุกเดือน ทาํใหล้ดปัญหา
อุปกรณ์ไม่เพียงพอได ้ 

7. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ควรใหมี้การจดักิจกรรมร่วมกนัของบุคลากรในองคก์ร เพ่ือใหเ้กิดความ
สามคัคีภายในองคก์ร ซ่ึงจะเนน้กิจกรรมท่ีช่วยกนัแกปั้ญหา ทาํใหเ้กิดความสามคัคีท่ีดีต่อกนัภายในองคก์ร  

8. ดา้นค่าตอบแทน ควรให้มีค่าล่วงเวลาในการทาํงานและสวสัดิการท่ีดีให้กบับุคลากรในการทาํงานเพ่ือ
สามารถสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานเพิ่มข้ึน  
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดั

ปทุมธานี” มีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ของ
ผูบ้ริโภคในจังหวดัปทุมธานี (2) เพ่ือศึกษาปัจจัยทศันคติท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี (3) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์
บ๊ิกไบคข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นผูบ้ริโภคท่ีเคยใชร้ถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคโ์ดย
ไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใชสู้ตรการคาํนวณของ W.G. Cochran จาํนวน 400 คน สุ่มตวัอย่างแบบไม่
อาศยัความน่าจะเป็นดว้ยการสุ่มแบบตามความสะดวก ขอ้มูลท่ีไดน้าํมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าความถ่ี  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างดว้ย t – Test, One Way ANOVA และ Multiple 
Regression Analysis 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศชายจาํนวน 261 คน อายุ 18-28 ปี จาํนวน 312 คน มี
สถานภาพโสด จาํนวน 350 คน ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 374 คน มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 125 คน มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท 156 คน และ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์องผูบ้ริโภค
ในจงัหวดัปทุมธานีต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2) ปัจจยัดา้นทศันคติ ไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์ความรู้สึก 
(  = 0.515) รองลงมาคือ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ (  = 0.188)  ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์อง
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (3) ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้น
ราคา (  = 0.350) รองลงมาคือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ( 	= 0.278) และดา้นผลิตภณัฑ์ (  =0.228) ท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
คาํสาํคญั : การตดัสินใจซ้ือ ทศันคติ ส่วนประสมการตลาด 
 

ABSTRACT 
 The independent study “Factors Affecting Big Bike Buying Decision of PatumThani Province” has the 
purposes 1) to study the personal factors affecting the decision to buy Big Bike motorcycle of consumers in Pathum 
Thani Province, 2) to study the attitudes that affect the decision to buy a Big Bike of consumers in Pathum Thani 
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Province, and 3) to study the marketing mix factors that affect the decision to buy a Big Bike of consumers in 
PathumThani Province. The 400 samples in this research are drawn, based on convenience, from the population of 
the big bike motorcycle consumers using the calculation formula of W.G. Cochran. Data were analyzed by statistics, 
i.e. percentage, frequency, mean, standard deviation, and then compare the difference with t-test, one way ANOVA, 
and multiple regression analysis. 
 The study indicated that most respondents were males, aged 18 -28  years, and had a bachelor's degree, 
and having a personal business career, with an average monthly income earn of 15,001-30,000 bahts. The hypothesis 
testing found that (1) different personal factors such as age, education, occupation and income affect the decision to 
buy a motorcycle big bike of consumers in PathumThani at a significant level 0.05, (2 )  the attitude, including 
emotional feelings (β = 0.515), follow by the knowledge and understanding (β = 0.188) affect the decision to buy a 
motorcycle big bike of consumers in the province at a significantly level 0.05, and (3) marketing mix factors including 
the price (β = 0.350), follow by the channels (β = 0.278) and the products. (β = 0.228) affect the decision to buy a 
motorcycle big bike of consumers in the province at a significantly level of 0.05. 
Keywords: Decision to Buy, Marketing Mix, Attitudes 
 

1. บทนํา 
ในปัจจุบนัการเดินทางสัญจรไปมา ไม่สะดวกรวดเร็วเหมือนในยุคอดีต โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเดินทางใน

เขตเมือง สืบเน่ืองมาจากหลายสาเหตุ เช่น จาํนวนผูใ้ช้รถยนต์ส่วนตวัมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีถนน
เส้นทางการคมนาคมมีจาํนวนจาํกดั การเพ่ิมจาํนวนท่ีพกัอาศยัในเขตเมืองทั้งท่ีเป็นบา้นพกัอาศยั คอนโดมิเนียม 
อพาร์ทเมน้ทใ์ห้เช่า การเขา้มาทาํงานของคนต่างจงัหวดัและแรงงานต่างชาติท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทาํให้การจราจรหนาแน่น
และติดขดัเพ่ิมมากข้ึน ชีวิตการทาํงานของผูค้นในเขตเมืองจึงตอ้งมีกระตือรือร้นและรวดเร็ว   ชีวิตประจาํวนักบั
ชั่วโมงเร่งด่วนในแต่ละวนั การเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซด์จะช่วยให้สะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางด้วย
ยานพาหนะแบบอ่ืน ๆ แมห้ลายคนอาจมองวา่การใชร้ถมอเตอร์ไซดอ์าจมีอุบติัเหตุหรืออนัตรายมากกวา่การเดินทาง
ดว้ยยานพาหนะอ่ืน แต่จากสถิติจาํนวนรถใหม่ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์ ปี พ.ศ. 2559  รวมทัว่ประเทศ 
จาํนวน 2,795,380 คนั พบวา่มีการจดทะเบียนรถจกัรยานยนตใ์หม่เป็นอนัดบัหน่ึง จาํนวน 1,914,131 คนั (กลุ่มสถิติ
การขนส่ง กรมแผนงาน, 2560) รถจกัรยานยนตจึ์งเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในชีวิตประจาํวนัของผูค้นจาํนวนมาก ทาํให้
ผูใ้ช้รถเกิดความคล่องตัวและเดินทางถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากมีขนาดท่ีเล็กกว่ารถยนต์ทั่วไป ซ่ึง
รถจกัรยานยนตท่ี์นิยมใชใ้นปัจจุบนัมี 2 ขนาดไดแ้ก่ (1) ขนาดความจุของเคร่ืองยนตน์อ้ยกวา่ 250 ซีซี และ (2) ขนาด
ความจุของเคร่ืองยนตต์ั้งแต่ 250 ซีซีข้ึนไปจนถึง 2400 ซีซี และแบ่งเป็น 11 ประเภท ไดแ้ก่ (1) Sport (2) Sport Touring 
(3) Touring (4) Naked (5) Cruiser (6) Enduro (7) Motard (8) Multi-Purpose (9) Family (10) Family Sport  และ (11) 
Scooter การเพ่ิมข้ึนของตลาดรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่หรือ “บ๊ิกไบค”์ (Big Bike) ไดรั้บกระแสความนิยมมากข้ึน
เร่ือย ๆ ซ่ึงแต่เดิมมีเพียงเจา้เดียวคือ คาวาซากิ เท่านั้น ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2555 เจา้ของค่ายแบรนดด์งัต่าง ๆ เร่ิมเขา้มา
ทาํการตลาดเอง รวมทั้งรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคแ์บรนด ์ดงัจากยโุรปกเ็ขา้มาร่วมแข่งขนัในตลาดของประเทศไทยและ
ยงัใชป้ระเทศไทยเป็นฐานการผลิตอีกดว้ย ซ่ึงในประเทศไทยรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคก์ลุ่มเป้าหมายคือ ผูช้ายท่ีชอบ
ความเร็วและมีความใฝ่ฝันท่ีจะมีรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคเ์ป็นของตวัเองและเหตุผลท่ีซ้ือกแ็ตกต่างกนัไป เช่น ตอ้งการ
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มีกลุ่มเป็นของตวัเอง เห็นคนอ่ืนมีอยากมีบา้งอยากใหต้วัเองดูดีอยากท่ีจะเขา้สังคม เป็นตน้ ในปัจจุบนัรถจกัรยานยนต์
บ๊ิกไบค์ก็มีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่น ซ่ึงราคาก็ไม่แพงจนเกินไปผูส้นใจในรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบคก์็
สามารถหาซ้ือมาครอบครองไดไ้ม่ยาก อีกทั้งทางสถาบนัทางการเงินกย็งัมีการปล่อยสินเช่ือในการซ้ือรถจกัรยานยนต์
บ๊ิกไบค ์เพ่ือใหผู้บ้ริโภคสามารถซ้ือมาครอบครองไดง่้ายยิง่ข้ึน  (อรวรรณ ลลิตแจ่มเลิศ, 2557)  ทั้งน้ี นายเลิศศกัด์ิ นว
วิมาน  กรรมการและผูจ้ ดัการทัว่ไปฝ่ายขายและการตลาด  บริษทั  ไทยซูซูกิ มอเตอร์ เปิดเผยถึงภาพรวม
ตลาดบ๊ิกไบคว์า่ จากการท่ีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่น หรือ JTEPA ซ่ึงมีผลใหอ้ตัราภาษีรถจกัรยานยนต์
ขนาดตํ่ากว่า 250 ซีซี เป็น 0% แลว้นั้น และอตัราภาษีรุ่นสูงกว่า 250 ซีซีนั้นจะค่อย ๆ ปรับลงมาเป็น 0% ภายในปี 
2560 ก็เป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้ผูผ้ลิตค่ายญ่ีปุ่นสามารถแข่งขนัไดเ้ต็มท่ีในปี พ.ศ. 2560 (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 
2560) ขณะเดียวกนั นายสุชาติ อรุณแสงโรจน์ กรรมการบริหาร บริษทั เอ.พี.ฮอนดา้ จาํกดั เปิดเผยถึงภาพรวมตลาด
รถจกัรยานยนตว์า่ ตลาดบ๊ิกไบคถื์อเป็นกลุ่มท่ียอดขายเติบโตสูงสุดในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา แต่ในปีน้ีนั้นคาดวา่ยอดขาย
จะไม่เพ่ิมสูงมากนกั เน่ืองจากขนาดของตลาดท่ีค่อนขา้งใหญ่ จากในปีท่ีผา่นมาท่ีมียอดขายราว 13,000 คนั โดยบริษทั
ตั้งเป้าเพ่ิมยอดขายราว 10-20% (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2560) ขณะท่ี โยอิจิ มิซึทานิ ประธานกรรมการบริหาร 
บริษทั เอ.พี. ฮอนดา้ จาํกดั ผูจ้ดัจาํหน่ายรถจกัรยานยนตฮ์อนดา้ในประเทศไทย เปิดเผยวา่ ในฐานะท่ีฮอนดา้เป็นผูน้าํ
แห่งวงการรถจักรยานยนต์ไทยมาอย่างยาวนานถึง 28 ปีซ้อน และบริษทัฯ มีวิสัยทศัน์ท่ีตอ้งการพฒันาและผลิต
รถจกัรยานยนตเ์พ่ือตอบสนองไลฟ์ไตลใ์หม่ ๆ อยูต่ลอด ดงันั้น จึงไม่เคยหยดุท่ีจะพฒันาและนาํเสนอนวตักรรมใหม่
ตามท่ีประจกัษสู่์สายตาผูบ้ริโภคชาวไทยมาอยา่งต่อเน่ืองจากความตอ้งการของผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตใ์นประเทศไทยท่ีมี
ความเปล่ียนแปลงไปตามสมยันิยม แต่เดิมท่ีใชร้ถในชีวิตประจาํวนัสู่การขบัข่ีในเชิงสันทนาการและต่อยอดสู่รูปแบบ
การใชง้านท่ีหลากหลายมากข้ึน ในงานมอเตอร์โชวปี์น้ี เราจึงออกแบบและสร้างบูธภายใตค้อนเซ็ปต ์Honda Hub of 
Lifester หรือศูนยร์วมของผูท่ี้รักการใชชี้วิตในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงเม่ือเขา้มาแลว้จะไดส้ัมผสัประสบการณ์ใหม่ในแบบ
ท่ีตัวเองช่ืนชอบ (เมเนเจอร์ออนไลน์, 2560) จากการศึกษาเบ้ืองต้น ลักษณะความช่ืนชอบของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ
รถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคท่ี์แตกต่างกนัออกไป ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ สมรรถนะ รูปทรง ความนิยม ความหรูหรา 
เป็นตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัมีคาํถามวิจยัวา่มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค ์ดงันั้น ผูว้ิจยั
ทาํการศึกษาปัจจยัอนัไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทศันคติ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีจะส่งผลต่อการซ้ือ
รถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี เพ่ือให้ผูป้ระกอบการนาํผลการศึกษามาพฒันาให้ตรงกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และใชก้าํหนดแผนกลยทุธ์ในทางการตลาดให้กบัผูป้ระกอบการไดไ้ปประยกุตใ์ชต่้อไป
ในอนาคต   
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดั

ปทุมธานี   
2.2. เพ่ือศึกษาปัจจยัทศันคติท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดั

ปทุมธานี 
2.3 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์องผูบ้ริโภค

ในจงัหวดัปทุมธานี 
2.4 เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 
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3. สมมตฐิานของการวจิัย 
3.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีต่างกนั 
3.2 ปัจจัยทัศนคติ ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านอารมณ์ความรู้สึก ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

รถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 
3.3 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริม

การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
4.1 ผลงานวิจยัน้ีสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบธุรกิจรถจกัยานยนตบ๊ิ์กไบค ์ในการส่งเสริม

และพฒันาเคร่ืองมือทางการตลาดให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชร้ถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์มากยิ่งข้ึนและสามารถ
ขยายธุรกิจไดใ้นอนาคต 

4.2 ผลงานวิจยัน้ีสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางให้กบัผูป้ระกอบการธุรกิจรถจกัยานยนต์บ๊ิกไบค์ ในการ
กาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือให้มีความน่าสนใจและดึงดูดกลุ่มลูกคา้ให้ผูใ้ช้รถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์เกิดการ
ตดัสินใจและความพึงพอใจต่อรถจกัยานยนตบ๊ิ์กไบคม์ากยิง่ข้ึน 

4.3 ผลการวจิยัน้ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้งานวจิยั รวมถึงเป็นแนวทางใหก้บัผูท่ี้สนใจศึกษางานวจิยั
เก่ียวกบัเร่ืองการตดัสินใจซ้ือรถจกัยานยนตบ๊ิ์กไบคต่์อไป 
 

5. การดาํเนินการวจิัย 
5.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  5.1.1) ประชากรทีใ่ช้ในการวจิัย 
                     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ประชากรท่ีใชร้ถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์นจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึง
ไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 
  5.1.2) กลุ่มตวัอย่าง  

 เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดตวัอย่าง
สามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran (1953)โดยกาํหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 โดยไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 
 

5.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
              ในการวิจัยคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด โดยแต่ละชุดจะ
ประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัทศันคติ 
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 
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5.3 ความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 

ไดมี้การทดสอบความเช่ือมัน่ ดงัน้ี 
 3.3.1 ความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีปรับแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปทาํการทดสอบกบั
กลุ่มท่ีใชร้ถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค์ในจงัหวดัปทุมธานี เพ่ือตรวจสอบว่าคาํถามสามารถส่ือความหมายตรงตามความ
ตอ้งการและเหมาะสมหรือไม่ จากนั้นจึงนาํมาทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha) โดยใชเ้กณฑย์อมรับท่ีค่ามากกวา่ 0.7 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา และฐิตา วานิชยบ์ญัชา, 2558, น. 159) 
 
5.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 
400 คน และดาํเนินการโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้เคยใชร้ถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์นจงัหวดัปทุมธานี ใชก้ารแจก
แบบสอบถามดว้ยตนเอง จากนั้นนาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาจาํนวน400ชุด เพ่ือทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลตาม
ขั้นตอนต่อไป 
 
5.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 นาํขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง มาวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมสถิติสาํเร็จรูป โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผูว้ิจยัใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายผลการศึกษา
เร่ืองต่อไปน้ี 
      1.1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  อาชีพ สถานภาพ ท่ีเป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรการวดัแบบนามบญัญติั 
(Norminal Scale) ขอ้มูลดา้นอายุ ระดบัการศึกษา และรายได ้เป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรการวดัแบบเรียงลาํดบั (Ordinal 
Scale) ทั้งน้ีผูว้ิจยัตอ้งการบรรยายเพ่ือใหท้ราบถึงจาํนวนตวัอยา่งจาํแนกตามคุณสมบติัเท่านั้น โดยใช ้ค่าความถ่ี และ
ค่าร้อยละ  

                1.2) ปัจจยัทศันคติ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นอารมณ์ความรู้สึก เป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรการ
วดัแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) เน่ืองจากผูว้ิจยัไดก้าํหนดค่าคะแนนให้แต่ละระดบั ทั้งน้ีผูว้ิจยัตอ้งการทราบ
ค่าเฉล่ียคะแนนของแต่ละระดบัความคิดเห็นของตวัอย่างและอนัดบัการวิเคราะห์ของตวัอย่างสถิติท่ีใช้จึงไดแ้ก่ 
ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและจดัลาํดบัความสาํคญั 

             1.3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี/ช่อง
ทางการจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรวดัอนัตรภาค (Interval Scale) เน่ืองจากผูว้ิจัยได้
กาํหนดค่าคะแนนให้แต่ละระดบั ทั้งน้ี ผูว้ิจยัตอ้งการทราบค่าเฉล่ียคะแนนของแต่ละระดบัความคิดเห็นของตวัอยา่ง
และอันดับการวิเคราะห์ของตัวอย่างสถิติท่ีใช้จึงได้แก่ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและจัดลาํดับ
ความสาํคญั 
 2) สถิติเชิงอา้งอิง ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติเชิงอา้งอิง สาํหรับการอธิบายผลการศึกษาของตวัอยา่งในเร่ืองต่อไปน้ี 
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  2.1) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง ในลกัษณะของการส่งผลต่อกนัระหว่างตวัแปรอิสระ
หลายตวั ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ สถานภาพ และอาชีพ ท่ีเป็นตวัแปรอิสระท่ีใชม้าตรวดันามบญัญติั (Norminal 
Scale) กบัการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค ์ซ่ึงเป็นตวัแปรตามท่ีใชม้าตรวดัอนัตรภาคชั้น (Interval Scale)   
  2.2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง ในลกัษณะของการส่งผลต่อกนัระหว่างตวัแปรอิสระ
หลายตวั ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล เช่น อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน ท่ีเป็นตวัแปรอิสระท่ีใชม้าตรวดั
เรียงลาํดบั (Ordinal Scale) กบัการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค ์ซ่ึงเป็นตวัแปรตามท่ีใชม้าตรวดัอนัตรภาคชั้น 
(Interval Scale) 
  2.3) การวิเคราะห์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัทศันคติไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นอารมณ์ความรู้สึก 
เป็นตวัแปรอิสระท่ีใช้มาตรวดัอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) กบัตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือรถจักยานยนต์
บ๊ิกไบค ์ซ่ึงใชม้าตรวดัอนัตรภาค (Interval Scale) และเพ่ือทดสอบถึงความแตกต่างท่ีตวัแปรอิสระดงักล่าวแต่ละตวัมี
ต่อตวัแปรตาม  

           2.4) การวิเคราะห์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ ดา้น
ราคา ดา้นสถานท่ี/ช่องทางการจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นตวัแปรอิสระท่ีใช้มาตรวดัอนัตรภาคชั้น 
(Interval Scale) กบัตวัแปรตาม คือการตดัสินใจซ้ือรถจกัยานยนตบ๊ิ์กไบค ์ซ่ึงใชม้าตรวดัอนัตรภาค (Interval Scale) 
และเพ่ือทดสอบถึงความแตกต่างท่ีตวัแปรอิสระดงักล่าวแต่ละตวัมีต่อตวัแปรตาม 
 

6. ผลการวจิัย 
ส่วนที ่1 ผลการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 261 คน (ร้อยละ 65.25) อาย ุ18-28 ปี  จาํนวน 312 คน (ร้อย
ละ 78.00) มีสถานภาพโสด จาํนวน 350 คน (ร้อยละ 87.25) ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 374 คน (ร้อยละ 86.75) อาชีพ
ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 125 คน (ร้อยละ 31.25) ระดบัของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท จาํนวน 156 คน 
(ร้อยละ 39.00) 

ส่วนที ่2 ผลการทดสอบปัจจัยทศันคต ิ
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทศันคติ โดยภาพรวม พบว่าปัจจยัทศันคติส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์

บ๊ิกไบค ์ในจงัหวดัปทุมธานีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x = 3.95, S.D. = 0.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นความรู้
ความเขา้ใจอยู่ในระดบัมาก (x = 3.95, S.D. = 0.70) และดา้นอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในระดบัมาก (x = 3.93, S.D. = 0.71) 
โดยรายละเอียดแต่ละดา้นมีดงัน้ี 

1) ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัทศันคติ ดา้นความรู้ความเขา้ใจโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก (x = 3.95, S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบว่าการใส่อุปกรณ์
ป้องกนัช่วยลดการบาดเจ็บจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคไ์ด ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x = 4.32, S.D. = 0.75) และ
นอ้ยท่ีสุดผูต้อบแบบสอบถามทราบและเขา้ใจวธีิการบาํรุงรักษารถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค ์(x = 3.70, S.D. = 0.86) 
 2) ดา้นอารมณ์ความรู้สึก ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัทศันคติ ดา้นอารมณ์ความรู้สึกโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(x = 3.93, S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้สึกช่ืนชอบการออกแบบรูปทรง
ของรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x = 4.04, S.D. = 0.80) และน้อยท่ีสุดผูต้อบแบบสอบถามรู้สึกว่า
รถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคเ์ป็นส่วนหน่ึงในชีวติของท่าน (x = 3.81, S.D. = 0.91) 
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ส่วนที ่3 ผลการทดสอบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x = 4.05, S.D. = 0.61) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายอยูใ่นระดบัมาก (x = 4.20, S.D. = 0.73) รองลงมาคือดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมาก (x = 4.12, S.D. = 0.75) ดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมาก (x = 3.98, S.D. = 0.64) และ
ดา้นราคาอยูใ่นระดบัมาก (x = 3.89, S.D. = 0.73) โดยรายละเอียดแต่ละดา้นมีดงัน้ี 

1) ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x = 4.00, S.D. = 0.64) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้สึกช่ืนชอบรูปทรงของรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(x = 4.09, S.D. = 0.73) และนอ้ยท่ีสุดผูต้อบแบบสอบถามรู้สึกช่ืนชอบการประหยดันํ้ามนัของรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค ์(x = 
3.77, S.D. = 0.74) 

2) ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นราคาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x = 3.90, S.D. = 0.74) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้สึกวา่ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x 
= 4.05, S.D. = 0.77) และนอ้ยท่ีสุดผูต้อบแบบสอบถามรู้สึกวา่ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาเคร่ืองยนตแ์ละซ่อมแซมนอ้ย 
(x = 3.77, S.D. = 0.79)  

3) ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x = 4.20, S.D. = 0.73) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้สึกวา่การคน้หาขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(x = 4.29, S.D. = 0.81) และนอ้ยท่ีสุดผูต้อบแบบสอบถามรู้สึกวา่ขนาดของโชวรู์มและศูนยบ์ริการท่ีมีขนาดใหญ่ (x = 
4.09, S.D. = 0.83) 

4) ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x = 4.12, S.D. = 0.76) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้สึกวา่การจดัทาํโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น วทิย ุ
โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ ไดอ้ยา่งสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x = 4.22, S.D. = 0.78) และนอ้ยท่ีสุดผูต้อบ
แบบสอบถามรู้สึกวา่การกาํหนดระยะเวลาในการผอ่นชาํระท่ีนานข้ึน (x = 4.05, S.D. = 0.91)  

ส่วนที ่4 ผลการทดสอบการตดัสินใจซ้ือ   
การตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค ์ในจงัหวดัปทุมธานี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x = 4.10, S.D. = 

0.79) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความช่ืนชอบรถจกัรยานยนตป์ระเภทน้ีเป็นการ
ส่วนตวัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x = 4.23, S.D. = 0.79) และนอ้ยท่ีสุดมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการของพนกังาน (x 
= 4.04, S.D. = 0.87) ตามลาํดบั 
 
ตารางท่ี 1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ 
สถิติท่ีใชใ้นการ

ทดสอบสมมติฐาน 
ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ t-Test 0.898 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-Test 0.000* ยอมรับ 
สถานภาพ t-Test 0.878 ปฏิเสธ 
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ตวัแปรอิสระ 
สถิติท่ีใชใ้นการ

ทดสอบสมมติฐาน 
ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบสมมติฐาน 

อาชีพ F-Test 0.004* ยอมรับ 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.000* ยอมรับ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.000* ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัทศันคติ 
ดา้นความรู้ความเขา้ใจ MRA 0.000* ยอมรับ 
ดา้นอารมณ์ความรู้สึก MRA 0.000* ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ MRA 0.000* ยอมรับ 
ดา้นราคา MRA 0.000* ยอมรับ 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย MRA 0.000* ยอมรับ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA 0.161 ปฏิเสธ 

 
 

7. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุ แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์ของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดัปทุมธานีต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะอายท่ีุต่างกนัจะมีความตอ้งการท่ีแตกต่าง
กนั ดงัผลวิจยัพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-28 ปี (ร้อยละ 78.00) มีความช่ืนชอบและตดัสินใจเลือกซ้ือ
มากท่ีสุด รองลงมาเป็นช่วงอายุระหว่าง 29-30 ปี (ร้อยละ 19.00) ฉะนั้น จึงเห็นไดว้่าช่วงอายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ความช่ืนชอบรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์ของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์ในแต่ละรุ่นแตกต่างกนั 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสามารถ พ่ึงทรัพย ์(2550) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัอ่างทอง” พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดั อ่างทองต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค์ของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูมี้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา
แตกต่างกนั การรับรู้ขอ้มูลในการซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค ์แตกต่างกนั โดยจากผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบั
ปริญญาตรีมีพฤติกรรมการให้ความสนใจและตดัสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์มากท่ีสุด ดงัสอดคลอ้งกับ
แนวความคิดของพรทิพย ์วรกิจโภคาทร (2550 ) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของผูซ้ื้อสินคา้ซ่ึงแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัไป ซ่ึง
พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคมีผลต่อการซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนัดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สามารถ พ่ึงทรัพย ์(2550) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
อ่างทองศึกษาจากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดั อ่างทอง เม่ือจาํแนกตามอายุและอาชีพแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาชีพ แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์องผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัปทุมธานีต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ทั้งน้ีเพราะในแต่ละสาขาอาชีพมีเวลาท่ีใชใ้นการขบัข่ีไม่
เหมือนกนั ดงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของคาํนาย อภิปรัชญาสกุล (2558) กล่าววา่ ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) 
เป็นหน่ึงในส่วนท่ีมีผลต่อบทบาทการซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการในการใช้
สินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงันั้นนกัการตลาดตอ้งสามารถออกแบบผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของบุคคลท่ีอยูใ่นแต่ละสาขาอาชีพได ้นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สามารถ พ่ึงทรัพย ์(2550) ศึกษาเร่ือง 
“ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัอ่างทอง” พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั อ่างทอง
ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉล่ียท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ทั้งน้ีเพราะรายไดข้องผูบ้ริโภคแต่ละคนไม่เท่ากนั 
ซ่ึงผูบ้ริโภคบางคนรายไดต่้างกนัจึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์ในแต่ละรุ่น ดงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของงานวิจยัของ สามารถ พ่ึงทรัพย ์(2550) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัอ่างทอง” พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดั อ่างทองต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
              ปัจจยัทศันคติ ดา้นอารมณ์ความรู้สึกส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์องผูบ้ริโภคใจจงัหวดั
ปทุมธานีมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาจากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่รู้สึกช่ืนชอบการออกแบบรูปทรงของรถจกัรยานยนต์
บิ๊กไบคม์ีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะความช่ืนชอบส่วนตวัของผูบ้ริโภค ทั้งในดา้นรูปทรง ขนาดของ
เคร่ืองและการออกแบบท่ีทนัสมยัสวยงามจึงเกิดอารมณ์และความรู้สึกต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค์
สอดคลอ้งกบัแนวความคิด Schiffman and Kanuk (1994, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539) ซ่ึงกล่าวถึงความรู้สึก 
(Affect Component) ไวว้า่ส่วนของความรู้สึก เป็นส่วนประกอบท่ีแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ (Emotion) หรือความรู้สึก 
(Feeling) ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อความคิดหรือจากส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยท่ีสภาพอารมณ์จะสามารถเพ่ิมประสบการณ์ทั้ ง
ทางด้านบวกและด้านลบของผูบ้ริโภค ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อด้านจิตใจในการ
ประเมินผลถึงทัศนคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงอีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ ลลิตแจ่มเลิศ (2557) 
ทาํการศึกษาเก่ียวกบั “ทศันคติและค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์องผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบวา่ดา้นอารมณ์ความรู้สึกส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์อง
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
             ปัจจยัทศันคติ ดา้นความรู้ความเขา้ใจส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์องผูบ้ริโภคใจจงัหวดั
ปทุมธานีเป็นอนัดบัสอง เม่ือพิจารณาจากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่ารถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์มีนํ้ าหนักตวัมากและมี
ขนาดตั้งแต่ 150 กก.ข้ึนไป ไม่เหมือนรถเลก็ทัว่ ๆ ไปท่ีนํ้าหนกัอยูท่ี่ 90-120 กก.(หรือมากกวา่นิดหน่อย)  ส่ิงท่ีเกิดข้ึน
สาํหรับมือใหม่ คือการลม้ จากการเล้ียววงแคบ แบบกลบัรถกลางซอย หรือเล้ียวออกจากซอย แมก้ระทัง่ เวลาเอาเขา้ท่ี
จอด ถา้เผลอหกัแฮนดสุ์ด รถเอียง แลว้ยนัไม่อยู ่จะลม้ไดง่้าย รถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค ์ยิง่ซีซีสูง ยิง่แรง ทั้งแรงบิดและ
แรงมา้ กาํลงัเคร่ืองยนตจ์ะสูง การควบคุมคนัเร่งเป็นปัจจยัสาํคญั ในการขบัข่ีมาก ดงันั้น เม่ือพิจารณาจากการวเิคราะห์
ขอ้มูลพบวา่ผูบ้ริโภคทราบวา่การใส่อุปกรณ์ป้องกนัช่วยลดการบาดเจบ็จากการขบัข่ีรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค ์มีค่าเฉล่ีย
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มากท่ีสุด และทราบและเขา้ใจวิธีการบาํรุงรักษารถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค ์มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
กบัแนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) อา้งถึง Schiffman and Kanuk (1994) ซ่ึง กล่าวถึงส่วนของความเขา้ใจ 
(Cognition Component) หมายถึง  ส่วนท่ีแสดงถึงความรู้  (Knowledge) การรับรู้  (Perception) และความเช่ือถือ 
(Beliefs) โดยท่ีผูบ้ริโภคมีต่อความคิดหรือ ส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงไดรั้บจากการผสมผสานระหว่างประสบการณ์โดยตรง
ของผูบ้ริโภคหรือจากขอ้มูล ข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรวรรณ ลลิตแจ่ม
เลิศ (2557) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบั “ทศันคติและค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์อง
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่าด้านความรู้ความเข้าใจ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
รถจกัรยานยนต ์บ๊ิกไบคข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด  ด้านราคา  เ ป็นปัจจัย ท่ีสําคัญอันดับต้น  ๆ  ในการตัดสินใจซ้ือ
รถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคเ์ม่ือพิจารณาจากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพผูบ้ริโภค
เห็นชอบในราคาท่ีตอ้งจ่ายเพ่ือให้ไดคุ้ณภาพท่ีคุม้ค่ากบัราคาท่ีตอ้งเสียไปเพ่ือความมัน่ใจของผูบ้ริโภคมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด และค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเคร่ืองยนต์และซ่อมแซมน้อยมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ทั้ งน้ีเพราะราคาของ
รถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์นแต่ละรุ่นแตกต่างกนัทั้งเร่ืองขนาดของซีซีรูปทรงและขนาดของเคร่ืองยนตย์ิ่งเคร่ืองยนตมี์
ขนาดใหญ่ราคาก็จะสูงข้ึนผูบ้ริโภคจึงมองเร่ืองราคาเป็นส่ิงท่ีสําคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ (2552: 80-81) จาํนวนท่ีตอ้งจ่ายเพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ/์บริการ หรือเป็นคุณค่าทั้งหมดท่ีลูกคา้รับรู้เพ่ือใหไ้ดผ้ล
ประโยชน์จากการใช้ผลิตภณัฑ์/บริการคุม้กบัเงินท่ีจ่ายไป และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กุลธร ทองหุ้ม (2552) 
“ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจซ้ือ รถจักรยานยนต์เกียร์อตัโนมัติของลูกคา้ในจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา” ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตเ์กียร์
อตัโนมติัในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาแตกต่างกนั ทั้งทางดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้น
ส่งเสริมทางการตลาด ดา้นสถานท่ีสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นพนกังานใหบ้ริการและดา้นกระบวนการใหบ้ริการ
แตกต่างกนั 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด ช่องทางการในจดัจาํหน่าย เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอนัดบัท่ีสองในการตดัสินใจ
ซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค ์เม่ือพิจารณาจากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่มีการคน้หาขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด และขนาดของโชวรู์มและศูนยบ์ริการท่ีมีขนาดใหญ่เพ่ือรองรับในการใชบ้ริการของผูบ้ริโภคมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
ทั้ งน้ีเพราะสถานท่ีหรือช่องทางในการจดัจาํหน่ายท่ีผูบ้ริโภคสามารถเลือกดูรูปทรงรูปแบบของรถจักรยานยนต์
บ๊ิกไบค์ และศึกษาขอ้มูลของรถจกัรยายนต์บ๊ิกไบค์โดยทางเวปไซต์ต่าง ๆ ท่ีเขา้ถึงขอ้งมูลไดอ้ย่างรวดเร็ว ทาํให้
ผูบ้ริโภคสามารถเปรียบเทียบขอ้มูลของราคาของแต่ละรุ่นท่ีผูบ้ริโภคสนใจไดอ้ยา่งสะดวกสบายในการคน้หาขอ้มูล
สอดคล้องกับผลการวิจัยของกุลธร ทองหุ้ม (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจซ้ือ 
รถจกัรยานยนตเ์กียร์อตัโนมติัของลูกคา้ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมและการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตเ์กียร์อตัโนมติั
ของลูกคา้ในจงัหวดั พระนครศรีอยธุยาต่างกนั 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสามในการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์
บ๊ิกไบคจ์ากการวิเคราะห์ขอ้มูลมีรูปแบบของแต่ละรุ่นรูปทรงและขนาดซีซีให้ผูบ้ริโภคไดเ้ลือกซ้ือ โดย เม่ือพิจารณา
จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่ารูปทรงของรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และการประหยดันํ้ ามนัของ
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รถจกัรยานยนตบิ์๊กไบคม์ีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุด ทั้งน้ีเพราะรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์เป็นรถท่ีแสดงถึง ความมีรสนิยม 
ความช่ืนชอบ มีความทนัสมยัของเคร่ืองยนตมี์ความแขง็แรง ทนทาน มีคุณภาพ และการออกแบบรูปทรงและตรายี่หอ้
ให้เป็นท่ีรู้จกัแก่ผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปัทมพ์งษ ์ขาํเกิด (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือรถจกัรยานยนตย์ีห่้อฮอนดา้ใน เขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้น 
ผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้ ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 
 จากการศึกษาและวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นแนวทางในการทาํการวิจยัคร้ังต่อไป
ดงัน้ี     

1) ผูว้ิจยัเสนอแนะให้ทาํการศึกษาวิจยัในเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบเจาะลึกในรายละเอียดของแต่
ละรุ่นเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนข้ึน 

2) ควรศึกษาถึงความพึงพอใจ ความคาดหวงั ปัญหาและความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือให้การ ตอบสนองต่อ
ความตอ้งการดา้นต่างๆ เพ่ือนาํไปพฒันาปรับปรุงดา้นการออกแบบและขั้นตอนการผลิตท่ีมี มาตรฐานยิง่ข้ึน 

3) ควรมีการศึกษาวิจยัร่วมของหน่วยงานและองคก์รต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการป้องกนัอุบติัเหตุจราจรเพ่ือให้
เกิดการขบัเคล่ือนในการแกปั้ญหาในเชิงบูรณาการ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันารูปแบบในการป้องกนัอุบติัเหตุทาง
จราจรในภาพรวมต่อไป 
 
8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ปทุมธานีต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

ปัจจยัทศันคติท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัทศันคติส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ของผูบ้ริโภคใจจังหวดั
ปทุมธานีอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือทาํการทดสอบสมมติฐานเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความรู้ความ
เขา้ใจ และดา้นอารมณ์ความรู้สึกส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์องผูบ้ริโภคใจจงัหวดัปทุมธานี
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 42.8 และดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รถจกัรยานยนต์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีมากท่ีสุด คือ ดา้นอารมณ์ความรู้สึก (β = 0.515) และดา้นความรู้
ความเขา้ใจ (β = 0.188) 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ปทุมธานี ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มี
อาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 65.0  และดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ปทุมธานีมากท่ีสุด คือ ดา้นราคา (β =  0.350) รองลงมาคือสถานท่ีจดัจาํหน่าย (β =  0.278) และน้อยท่ีสุดคือ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์(β =  0.228) 
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จากการศึกษา เร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ของผูบ้ริโภคในจังหวดั
ปทุมธานี  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
         1)  การวจิยัทศันคติ พบวา่  

1.1) ดา้นอารมณ์ความรู้สึกส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ของผูบ้ริโภคในจังหวดั
ปทุมธานีมากท่ีสุด ผูผ้ลิตตอ้งทาํการออกแบบรูปทรงให้เขา้กบัผูบ้ริโภคเพ่ือเพ่ิมความรู้สึกในการขบัข่ีทาํให้ผูบ้ริโภค
รู้สึกถึงความลงตวัระหวา่งผูบ้ริโภคกบัตวัรถจกัรยานยนตท์าํใหผู้บ้ริโภครู้สึกดูดีในเวลาการขบัข่ี  

1.2) ดา้นความรู้ความเขา้ใจเป็นส่วนหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคให้ความใส่ใจอยูเ่สมอ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั
ช่วยลดการบาดเจ็บจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคเ์ป็นส่วนหน่ึงท่ีสาํคญัมากในการขบัข่ี อุปกรณ์ป้องกนัตอ้งมี
ลกัษณะท่ีแข็งแรงทนทุกสภาพอากาศ การผลิตออกแบบอุปกรณ์ท่ีแข็งแรงทนทานนํ้ าหนกัเบาเพื่อป้องกนัอนัตราย
และเพ่ิมความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภคในขณะขบัข่ีการออกแบบชุดป้องกนัในการขบัข่ีในราคาท่ีเหมาะสมและทาํการ
อบรมบุคคลพนกังานในเชิงลึกเพ่ือท่ีจะบาํรุงรักษารถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์ห้อยู่กบัผูบ้ริโภคไดน้านข้ึนโดยการทาํ
คู่มือเชค็ระยะเม่ือถึงระยะท่ีกาํหนดท่ีจะตอ้งเขา้บาํรุงรักษา   

2) การวจิยัส่วนประสมการตลาด พบวา่  
 2.1) ดา้นราคา ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาเคร่ืองยนตแ์ละซ่อมแซมนอ้ย ผูบ้ริโภคคาํนึงถึงเร่ืองเน่ืองจากค่า
ซ่อมบาํรุงมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูงดงันั้นทางโชวรู์มรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์ควรทาํตารางราคาอะไหล่แต่ละช้ินเพ่ือ
ประเมินราคาเปรียบเทียบราคาใหเ้ป็นทางเลือกของผูบ้ริโภคท่ีมีงบประมาณนอ้ย 

   2.2) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ขนาดของโชวรู์มและศูนยบ์ริการท่ีมีขนาดใหญ่เพ่ือรองรับในการใช้
บริการของผูบ้ริโภคไม่ทัว่ถึง บางโชวรู์มก็ไม่มีท่ีสําหรับทดลองขบัข่ีรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคเ์น่ืองจากบางโชวรู์มมี
พ้ืนท่ีจาํกดัไม่สามารถใหบ้ริการทดลองขบัข่ีได ้โชวรู์มควรจดัสถานท่ีใหผู้บ้ริโภคทดลองขบัข่ีท่ีโชวรู์มใหญ่ฟรีโดยมี
รถบริการรับส่งเผือ่ใหใ้หผู้บ้ริโภคมีความเช่ือมัน่และมัน่ใจในการใชบ้ริการ 
 2.3) ดา้นผลิตภณัฑ์ จาํเป็นอยา่งยิ่งบริษทัผูป้ระกอบการจะตอ้งทาํการพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ ให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด โดยไม่ตอ้งให้ผูบ้ริโภคตอ้งไปทาํการดดัแปลงกบัผูป้ระกอบการ
ภายนอกในภายหลงั ซ่ึงการทาํเช่นน้ีจดัเป็นการเพ่ิมมูลค่า (Value added) ใหก้บัผลิตภณัฑไ์ดอี้กดว้ย 
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แรงจูงใจในการทาํงานทีส่่งผลต่อความผูกพนักบัองค์การ 
ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวทิยาลยัรังสิต 

WORK MOTIVATION INFLUENCING AN ORGANIZATIONAL COMMITMENT  
OF SUPPORT STAFF AT RANGSIT UNIVERSITY 

ปาริฉัตร สุรเดช1 และ ดร.กฤษฎา มูฮัมหมดั 2 
1นกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

2อาจารยท่ี์ปรึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความ

ผูกพนักบัองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลยัรังสิต (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานท่ี
ประกอบไปดว้ย ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยคํ้ าจุน ท่ีส่งผลต่อความผูกพนักบัองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน ใน
มหาวิทยาลยัรังสิต ประชากรในการศึกษา คือ บุคลากรสายสนับสนุน ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลยัรังสิต ปี
การศึกษา 2559 จาํนวน 1,509 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 350 คน และ
ทดสอบสมมติฐานสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนาโดยการแจกแจงความถ่ีค่าสถิติ ร้อยละค่าคะแนน
เฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานสําหรับสถิติเชิงอนุมานคือ Independent Samples t-Test, One Way ANOVA (F-test) 
LSD และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56.86) มีอายุ 41 – 50 ปี 
(ร้อยละ 34.00) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 51.43) มีระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีหรือตํ่ากว่า (ร้อยละ 69.14) มี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท (ร้อยละ 45.14) มีระยะเวลาในการทาํงาน 1–5 ปี (ร้อยละ 32.57) การ
วิเคราะห์ปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ (1) ปัจจยัจูงใจ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน รองลงมา คือ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ และดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน 
ส่งผลต่อความผูกพนักบัองคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุน ในมหาวิทยาลยัรังสิตอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (2) ปัจจยัค ํ้าจุน ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพ่ือน
ร่วมงาน รองลงมา คือ ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน และดา้นเงินเดือน ผลตอบแทน และสวสัดิการส่งผลต่อความ
ผกูพนักบัองคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุน ในมหาวทิยาลยัรังสิตอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
คาํสําคญั: ปัจจยัจูงใจ, ปัจจยัค ํ้าจุน, ความผกูพนักบัองคก์าร, แรงจูงใจในการทาํงาน 
 

Abstract 
The objectives of this study were to study: (1) Personal characteristics that affect organizational commitment 

of support staff at Rangsit University, and (2)  The work motivation factors includes motivation factors and maintenance 
factors that affect organizational commitment of support staffs at Rangsit University. The population in the study is 
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1,509 people supporting staffs that work at Rangsit University in academic year 2559. The samples consisted of 350 
participants and statistics used are frequencies, percentages, means and standard deviations and inferential statistics, 
including the independent samples t-test, One Way ANOVA, LSD and Multiple regression analysis. 

The findings were briefly stated as follows:  most of the respondents were female (56.86%) and were in the 
age range of 41-50 years (39.2%), almost half of them were single (51.43%). The monthly incomes was between 
10,001 – 20,000 baht (45.14%), more than half graduated with a Bachelor’s degree or lower (69.14%), and has been 
working for 1-5 years (32.57%). 

An analysis of job motivation factors that influenced organizational engagement found that most motivating 
factor was the achievements. The second was a recognition and an advancement in career which have an effect with 
the organizational commitment of support staffs at Rangsit University, with the statistical significance of 0.05. The 
maintenance factor that has the most average was interpersonal relation with superior, subordinate and peers. The 
second was job security, salaries and benefits which affected with the organizational commitment of the support staffs 
at Rangsit University, with the statistical significance of 0.05. 
Keywords: : Motivation Factors, Maintenance Factors, Organizational Commitment, Work Motivation 
 
บทนํา 

มหาวิทยาลยัรังสิต ถือเป็นสถาบนัเอกชนท่ีเป็นท่ียอมรับในการจดัลาํดบั สถาบนัการศึกษาตวัอยา่งองคก์าร
จึงตอ้งสร้างวิสัยทศัน์ และความสมบรูณ์แบบทางการศึกษาให้มีความน่าเช่ือถือ ดงันั้นบุคลากรและองคก์ารจึงถือว่า
เป็นตวัสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารจดัการศึกษา ไปสู่เป้าหมายตามแผนพฒันาการศึกษาควบคู่กนัใหน้กัศึกษาหรือ บุคคลและ
องค์การอ่ืน ๆ เห็นถึงการเติบโตเป็นคนท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ และสามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
และการท่ีคณะอาจารยทุ์กคนหรือบุคลากรสายสนบัสนุน ทาํงานให้กบัองคก์ารอยา่งเตม็ท่ี จะเป็นผลดีทั้งกบัองคก์าร
และบุคลากร โดยเป็นตวัช้ีนาํใหเ้ห็นวา่บุคลากรตั้งใจจะทาํงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร ทั้งน้ีกต็อ้งข้ึนอยูก่บั
สภาพแรงจูงใจ ทั้ งภายในและภายนอกควบคู่กนั เพราะเม่ือบุคคลมีแรงจูงใจในการทาํงานกบัองค์การแลว้ ก็จะ
ปฏิบติังานอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถและมีความกระตือรือร้นในการทาํงาน ขยนัหมัน่เพียรท่ีจะปฏิบติังานใหส้าํเร็จ 
ในความผูกพนัต่อองค์การครอบคลุม และสําคญัอยา่งกบัทั้งบุคลากรและองค์การ เหตุน้ีจึงถือไดว้่าความผูกพนัต่อ
องคก์ารเป็นกุญแจสาํคญัท่ีจะคอยผูกมดับุคลากรใหท้าํงาน และอยูร่วมกบัองคก์ารไปนาน ๆ ความผกูพนัต่อองคก์าร 
มีความมัน่คงมากกวา่ความพึงพอใจในงาน ซ่ึงจะค่อย ๆ พฒันาไปอยา่งชา้ ๆ แต่จะอยูอ่ยา่งมัน่คง 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความผูกพนักบัองคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุน ใน
มหาวทิยาลยัรังสิต 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานท่ีประกอบไปดว้ย ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัคํ้าจุนท่ีส่งผลต่อความ
ผกูพนักบัองคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุน ในมหาวทิยาลยัรังสิต 
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สมมตฐิานการวิจัย 
1. คุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความผูกพนักบัองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน ใน

มหาวทิยาลยัรังสิตแตกต่างกนั 
2. ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการทาํงานท่ีประกอบไปดว้ย ปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุนท่ีส่งผลต่อความผกูพนักบั

องคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุน ในมหาวทิยาลยัรังสิต  
 
ขอบเขตของการวจิัย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรสายสนับสนุน ท่ีปฏิบติังานอยู่ในมหาวิทยาลยัรังสิต ปี

การศึกษา 2559 ทั้งหมด 35 หน่วยงาน จาํนวน 1,509 คน  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรสายสนบัสนุน ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นมหาวิทยาลยัรังสิต ปี

การศึกษา 2559 จาํนวน 350 คน โดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ในการคาํนวณ 
2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาตวัแปร 2 ตวัแปร คือ 
 2.1 ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษาสูงสุด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและระยะเวลาในการทาํงาน   
- ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน ท่ีส่งผลต่อความผกูพนักบัองคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุน 

ในมหาวทิยาลยัรังสิต ประกอบไปดว้ย  
- ปัจจยัจูงใจ แบ่งออกเป็น ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน  

ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
 - ปัจจัยคํ้ าจุน แบ่งออกเป็น ดา้นเงินเดือน ผลตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นความมัน่คงในการ

ทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน 
 2.2 ตวัแปรตาม คือ ความผกูพนักบัองคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุน ในมหาวทิยาลยัรังสิต 

 
 
  



การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี ๑๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 277 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนพฒันากลยุทธ์ แรงจูงใจในการทาํงานให้บุคลากรมีความผูกพนักบั

องคก์ารมากยิง่ข้ึน 
2.เพ่ือใชใ้นการฝึกอบรมพฒันาส่งเสริมบุคลากร ทั้งเร่ืองสภาพแวดลอ้มในการทาํงานและสามารถท่ีจะ

ป้องกนัการเกิดความปัญหาความไม่พึงพอใจในการทาํงานเพ่ือลดปัญหาขอ้เสียขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนใน
องคก์าร 

3. ผลการวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจศึกษางานวจิยัเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารต่อไป  
 
 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 

ความผกูพนักบัองคก์ารของบุคลากรสาย
สนบัสนุน ในมหาวทิยาลยัรังสิต 

 
 

 
 
 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษาสูงสุด 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
- ระยะเวลาในการทาํงาน 

แรงจูงใจในการทาํงาน 
ปัจจยัจูงใจ 

- ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน 
- ดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน 
- ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

ปัจจยัค ํ้าจุน 
- ดา้นเงินเดือน ผลตอบแทนและสวสัดิการ 

- ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน 

- ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน 
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แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความผูกพนัองค์การ 

สรรคช์ยั กิติยานนัท์ (2553) เห็นว่าความผูกพนัต่อองคก์ารเป็นปรากฏการณ์ท่ีเป็นผลมาจากความสัมพนัธ์
หรือปฏิกิริยาระหวา่งบุคคลกบัองคก์ารในรูปของการลงทุนทางกายภาพและสติปัญญาในช่วงระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงจะทาํ
ให้เกิดความรู้สึกไม่เต็มใจท่ีจะละท้ิงองค์การเพ่ือเพ่ิมรายได ้สถานภาพ ความเป็นอิสระทางอาชีพ หรือการมีเพ่ือน
ร่วมงานมากข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่ก็ตามจากความหายของความผูกพนัต่อองค์การดงักล่าว สรุป ไดว้่า ความผูกพนัต่อ
องค์การ หมายถึง ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีมีต่อองค์การในทางท่ีดีและตอ้งการท่ีจะอยู่กบัองค์การ ให้
ยาวนานท่ีสุด โดยไม่คิดท่ีจะลาออกจากองคก์ารไป ซ่ึงแสดงออกมาในลกัษณะของความผกูพนั ดา้นจิตใจ ดา้นการคง
อยูก่บัองคก์ารและดา้นบรรทดัฐาน 

บรูซบุคคาแนน (Bruce Buchanan, 1974) ความผูกพนัต่อองคก์าร หมายถึง ลกัษณะสามประการ ประการ
แรก คือ ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับองค์การ (Identification) โดยเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงาน ยอมรับค่านิยม 
วัตถุประสงค์ขององค์การ  และถือเสมือนว่าเป็นของตน  ประการท่ีสอง  คือ  การเข้ามีส่วนร่วมในองค์การ 
(Involvement) โดยเป็นการเขา้มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์ารตามบทบาทของตนอยา่งเตม็ท่ี และประการสุดทา้ย 
คือ การจงรักภกัดีต่อองคก์าร (Loyalty) 
 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจในการทาํงาน 

ทฤษฏีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบอร์กไดเ้สนอทฤษฏีองคป์ระกอบคู่ (Herzberg’s Two Factor Theory) ซ่ึงสรุปวา่
มีปัจจยัสาํคญั 2 ประการ ท่ีสัมพนัธ์กบัความชอบหรือไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคล กล่าวคือ 

1) ปัจจยัจูงใจ (Motivation factor) ปัจจยัจูงใจเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรงเพ่ือจูงใจให้คนชอบและ
รักงานปฏิบติั เป็นการกระตุน้ให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองคก์ารให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน เพราะปัจจยัท่ีสามารถจอบสนองความตอ้งการภายในบุคคลดว้ยกนั ไดแ้ก่   

1.1) ความสําเร็จในการทาํงานของบุคคล หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถทาํงานไดเ้สร็จส้ินและ
ประสบความสาํเร็จอยา่งดี เป็นความสามารถในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ การรู้จกัป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือผลงาน
สาํเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปล้ืมในผลสาํเร็จของงานนั้น  

1.2) การไดรั้บการยอมรับนบัถือ หมายถึง การไดรั้บการนบัถือไม่วา่จากผูบ้งัคบับญัชา การยอมรับ
น้ีอาจจะอยูใ่นการยกยอ่งชมเชยแสดงความยินดี การให้กาํลงัใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีส่อ ให้เห็นถึงการยอมรับ
ในความสามารถ เม่ือไดท้าํงานอยา่งหน่ึงอยา่งใดบรรลุสาํเร็จ การยอมรับนบัถือจะแฝงอยูก่บัความสาํเร็จในงานดว้ย 

1.3) ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์า้
ทายใหต้อ้งลงมือทาํ หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะสามารถกระทาํไดต้ั้งแต่ตน้จนจบโดยลาํพงัแต่ผูเ้ดียว 

1.4) ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบงาน
ใหม่ ๆ และมีอาํนาจในการรับผดิชอบไดอ้ยา่งดี ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 

1.5) ความกา้วหนา้ หมายถึง ไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งสูงข้ึนของบุคคลในองคก์าร การมีโอกาสได้
ศึกษาเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติมหรือไดรั้บการฝึกอบรม 
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2) ปัจจยัค ํ้าจุน (Maintenance Factor) ปัจจยัค ํ้าจุน หรือเรียกวา่ ปัจจยัสุขอนามยั หมายถึง ปัจจยัท่ีจะคํ้าจุนให้
แรงจูงใจในการทาํงานของบุคคลมีอยูต่ลอดเวลาถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในองคก์าร บุคคล
องคก์ารจะเกิดความไม่ชอบงานข้ึน และปัจจยัท่ีมาจากภายนอกบุคคล ไดแ้ก่ 

2.1) เงินเดือน ผลตอบแทน และสวสัดิการ หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนใน
หน่วยงานนั้น ๆ เป็นท่ีพอใจของบุคลากรการทาํงาน 

2.2) โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหน้าในอนาคต นอกจาก หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บการแต่งตั้ง
เล่ือนตาํแหน่งภายในหน่วยงานแลว้ ยงัหมายถึงสถานการณ์ท่ีบุคคลสามารถไดรั้บความกา้วหนา้ในทกัษะวิชาชีพดว้ย
  2.3) ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบั เพ่ือร่วมงาน หมายถึง การติดต่อไปไม่วา่เป็นกิริยา 
หรือวาจาท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถทาํงานร่วมกนัมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัเป็นอยา่ง 

2.4) สถานะของอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนับถือของสังคมท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรี
  2.5) นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจดัการและการบริหารองค์การการติดต่อส่ือสาร
ภายในองคก์าร 

2.6) สภาพการทาํงาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสงเสียง อากาศ ชั่วโมงการ
ทาํงาน รวมทั้งลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ อีกดว้ย 

2.7) ความเป็นอยูส่่วนตวั หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีอนัเป็นผลท่ีไดรั้บจากงานในหนา้ท่ีของ
เขาไม่มีความสุขและพอใจกบัการทาํงานในแห่งใหม่ 

2.8) ความมัน่คงในการทาํงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คงในการทาํงาน 
ความยัง่ยนืของอาชีพ หรือความมัน่คงขององคก์าร 
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
พูลศักด์ิ สมบรูณ์ (2550) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของนายทหารชั้ นผู ้น้อยที

ปฏิบติังานอยูใ่นมณฑลทหารบกท่ี 22 อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 194 คนผล
การศึกษาพบวา่ ปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานของนายทหารชั้นผูน้อ้ยท่ีปฏิบติังานอยูใ่นมณฑลทหารบกท่ี 22 อาํเภอวา
รินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ
ดา้นลกัษณะงาน ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน การ
ไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความยติุธรรมในการปฏิบติังาน ปัจจยัท่ีมีผลนอ้ยท่ีสุด คือค่าตอบแทนและสวสัดิการ ระดบั
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของนายทหารชั้นผูน้อ้ยท่ีปฏิบติังานอยูใ่นมณฑลทหารบกท่ี 22 อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดั
อุบลราชธานี พบว่า ส่วนใหญ่มีแรงจูงในการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง โดยแรงจูงใจในดา้นความทุ่มเทจะมี
แรงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความทา้ทาย ความร่วมมือและนอ้ยท่ีสุด คือ ความพยายามซ่ึงอยู่ใน
ระดบัปานกลางผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของนายทหารชั้นผูน้อ้ยท่ี
ปฏิบติังานอยูใ่นมณฑลทหารบกท่ี 22 อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี คือ ระดบัชั้นยศ ลกัษณะงาน โอกาส
ความกา้วหนา้ในงาน ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา การไดรั้บการยอมรับนบัถือ การไดรั้บความยติุธรรม ส่วนปัจจยั
ท่ีไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของนายทหารชั้นผูน้อ้ยท่ีปฏิบติังานอยูใ่นมณฑลทหารบกท่ี 22 อาํเภอวารินชาํ
ราบ จงัหวดัอุบลราชธานี ไดแ้ก่ อายุ ระดบัตาํแหน่งอตัราเงินเดือน สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังาน ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
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กานต์รวี จันทร์เจือมาศ (2551) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การ บริษทั 
อุตสาหกรรมแอคมิค จาํกดั ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยั 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
และเพ่ือนร่วมงาน เงินเดือน ผลตอบแทน ความมัน่คงในการทาํงาน ลกัษณะงาน สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มี
อิทธิพลกบัความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารในระดบัมาก 

ธญัทิพย ์ภิญโญชยัอนนัต ์(2553) ไดศึ้กษาเร่ืองแรงจูงใจการทาํงานของบุคลากรในองคก์ารและระดบัความ
ผูกพนัต่อองคก์าร กรณีศึกษา บริษทั สกลนคร โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์ จาํกดั เพ่ือทราบถึงแรงจูงใจในการทาํงาน
ของบุคลากรในองคก์ารและศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรในองคก์าร ผลการศึกษาพบวา่ ประชากร
มีแรงจูงใจในการทาํงานอยูใ่นระดบัสูง เม่ือแบ่งแรงจูงใจในการทาํงา พบวา่ ปัจจยัแรงจูงใจ ดา้นความสาํเร็จในการ
ทาํงาน เป็นปัจจยัท่ีใหพ้นกังานมีแรงจูงใจในการทาํงานมาก และมีความผกูพนักบัองคก์าร 
 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรสายสนับสนุน ท่ีปฏิบติังานอยู่ในมหาวิทยาลยัรังสิต ปี

การศึกษา 2559  ทั้งหมด 35 หน่วยงาน จาํนวน 1,509 คน ซ่ึงกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั เท่ากบั 350 คน 
ดว้ยการใชสู้ตรยามาเน่ในการคาํนวณ โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
จากการนาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มเป้าหมายท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 คน เพ่ือนาํผลท่ีไดห้าความ
เช่ือมัน่ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าเท่ากบั 0.970 ซ่ึงถือวา่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงการศึกษาคร้ัง
น้ี ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ และทดสอบสมมติฐานการวจิยัโดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์
ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ผูว้ิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาสําหรับการ
อธิบายผลการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 

- คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูก้รอกแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา
สูงสุด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและระยะเวลาในการทาํงาน ท่ีเป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรการวดัแบบนามบญัญติั เน่ืองจากไม่
สามารถวดัเป็นมูลค่าได ้และอาย ุท่ีเป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรการวดัแบบเรียงลาํดบั ซ่ึงผูว้ิจยัตอ้งการบรรยายเพ่ือให้ทราบ
ถึงปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา ดงันั้น สถิติท่ีเหมาะสม คือ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และ
ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 

  - นําขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี 2 และ 3 วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นโดยรวม รายดา้นและรายขอ้ 

2. การวเิคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic Analysis) เพ่ือใชท้ดสอบสมมติฐานการศึกษา ดงัน้ี 
- การวิเคราะห์สถิติท่ีใช้การทดสอบค่า Independent Samples t-Test เพ่ือทดสอบความแตกต่าง

ระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มและกลุ่มตวัอย่างทั้งสองเป็นอิสระจากกนั และค่า F-Test หรือสถิติท่ีใช้
ทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากกว่าสองกลุ่ม นํามาเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีการของ LSD (Least Square 
Difference)  

- การวิเคราะห์แรงจูงใจในการทาํงานท่ีส่งผลต่อความผกูพนักบัองคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุน 
ในมหาวทิยาลยัรังสิต จะทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิจยัขอ้มูลทัว่ไป สรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 199 คน (ร้อยละ 
56.86) มีอาย ุ41 – 50 ปี จาํนวน 119 คน (ร้อยละ 34.00) มีสถานภาพโสด จาํนวน 180 คน (ร้อยละ 51.43)                       มี
ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีหรือตํ่ากว่า จาํนวน 242 คน (ร้อยละ 69.14) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 
บาท จาํนวน 158 คน (ร้อยละ 45.14 )มีระยะเวลาในการทาํงาน 1–5 ปี จาํนวน 114 คน (ร้อยละ 32.57) 
 
การทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 คุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความผูกพนักบัองค์การของบุคลากรสาย
สนบัสนุน ในมหาวทิยาลยัรังสิตแตกต่างกนั คุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษาสูงสุด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและระยะเวลาในการทาํงาน  

ผลการศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีผลต่อ
ความผูกพนักบัองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลยัรังสิต แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับและสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้

ในขณะท่ีดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาในการทาํงานท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อ
ความผูกพนักบัองค์การของบุคลากรสายสนบัสนุน ในมหาวิทยาลยัรังสิตอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ดงันั้นจึงปฏิเสธและไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการทาํงานท่ีประกอบไปดว้ย ปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุน ส่งผลต่อ
ความผกูพนักบัองคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุน ในมหาวทิยาลยัรังสิต ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัจูงใจ 
แบ่งออกเป็น ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือและ
ปัจจยัคํ้าจุน แบ่งออกเป็น ดา้นเงินเดือน ผลตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์
กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ส่งผลต่อความผกูพนักบัองคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุน ใน
มหาวทิยาลยัรังสิตอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับและสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้

ซ่ึงปัจจัยด้านท่ีส่งผลมากท่ีสุดคือ ด้านความสําเร็จในการทาํงาน รองลงมา คือ ด้านความสัมพนัธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงานตามลาํดบั โดยมี
อาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 45.0 (R2 = 0.450)  
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ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใชใ้น      

การทดสอบ
สมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับ ปฏิเสธ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความผกูพนักบัองคก์ารของบุคลากรสาย
สนบัสนุน ในมหาวทิยาลยัรังสิต แตกต่างกนั 

เพศ 
อาย ุ
สถานภาพ 
ระดบัการศึกษาสูงสุด 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ระยะเวลาในการทาํงาน 

t-TEST 
F-TEST 
F-TEST 
t-TEST 
F-TEST 
F-TEST 

 
 
 
 

ยอมรับ 

ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 

 
ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการทาํงานท่ีประกอบไปดว้ย ปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุน ส่งผลต่อความ
ผกูพนักบัองคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุน ในมหาวทิยาลยัรังสิต 
ปัจจยัจูงใจ 
ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน 
ดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน 
ดา้นไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

MRA 
MRA 
MRA 

ยอมรับ 
ยอมรับ 
ยอมรับ 

 
 

ปัจจยัค ํ้าจุน 
ดา้นเงินเดือน ผลตอบแทน และสวสัดิการ 
ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน                     
ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา        
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน 

MRA 
MRA 
MRA 

ยอมรับ 
ยอมรับ 
ยอมรับ 

 

 
การอภิปรายผล 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 คุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความผูกพนักบัองค์การของบุคลากรสาย
สนบัสนุน ในมหาวทิยาลยัรังสิตแตกต่างกนั ผลการวจิยัพบวา่ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนักบัองคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุน ในมหาวิทยาลยั
รังสิตแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 อาจเน่ืองมาจาก บุคลากรไดรั้บเงินเดือนท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท่ี 
และความรู้ ความสามารถ ซ่ึงผูบ้ริหารขององคก์ารจะเลง็เห็นถึงความสามารถของบุคลากรในองคก์าร และมีนโยบายใน
การข้ึนเงินเดือนอยา่งยติุธรรมและมีความชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของนรินทร์ จนัทน์หอม และ สิทธิชยั ตนัศรี
สกุล (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานพนกังานธนาคารออมสิน สาขาในสังกดัธนาคารออม
สินเขตกาฬสินธ์ุ เม่ือทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานธนาคารออมสินท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัจะแรงจูงใจในการ
ทาํงานท่ีต่างกนั และมีความตอ้งการดา้นผลตอบแทนเงินเดือนท่ีต่างกนั โดยเพศหญิงมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากกวา่
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เพศชาย พนกังานธนาคารออมสินท่ีมีอาย ุระดบั การศึกษา บทบาทหนา้ท่ี และประสบการณ์ในการทาํงาน ต่างกนัมีระดบั
แรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั พนกังานธนาคารออมสิน สาขาในสังกดัธนาคารออมสินเขตกาฬสินธ์ุท่ีมีเพศ
รายไดต่้อเดือนต่างกนัมีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวม ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 0.05 และยงั
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ อญัชลี มนัตะรักษแ์ละสุรางค ์ณรงคศ์กัด์ิสกลุ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานของพนกังานผลการวิจยัพบว่า พนกังานท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการทาํงานท่ีประกอบไปดว้ย ปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุน ส่งผลต่อ
ความผกูพนักบัองคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุน ในมหาวทิยาลยัรังสิตผูว้จิยัอภิปรายผลตามค่านํ้าหนกัดงัน้ี 

 1) ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน 
 2) ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน 
 3) ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน 
 4) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
 5) ดา้นเงินเดือน ผลตอบแทน และสวสัดิการ 
 6) ดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน 
ปัจจยัจูงใจส่งผลต่อความผกูพนักบัองคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุน ในมหาวทิยาลยัรังสิต ผลการวจิยัพบวา่  

ดา้นความสําเร็จในการทาํงานส่งผลต่อความผูกพนักบัองคก์ารของบุคลากร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า
การท่ีบุคลากรขององค์การได้รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างดีและประสบความสําเร็จและจะเป็นผลดีกบั
ความสาํเร็จขององคก์ารมากข้ึนรวมถึงประสบการณ์ในการทาํงานสามารถทาํใหบุ้คลากรแกไ้ขปัญหาต่าง  ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
องคก์ารไดเ้ป็นอยา่งดี 

ดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงานส่งผลต่อความผกูพนักบัองคก์ารของบุคลากร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่
หากมีการส่งเสริมใหบุ้คลากรไดรั้บการฝึกอบรม และมีนโยบายในการวางแผนพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพอยูเ่สมอ ทาํ
ใหบุ้คลากรมีกาํลงัใจในการปฏิบติังานและมองเห็นอนาคตของตนเอง จะทาํใหพ้นกังานมีความพึงพอใจและจะใชค้วามรู้ 
ทกัษะ การวางแผนและฝึกอบรม เป็นตวัส่งเสริมให้มีการพฒันาความกา้วหนา้ในการทาํงานมากข้ึนและมีความรู้สึกวา่
องคก์ารใหก้ารสนบัสนุน จึงมีความผกูพนัต่อองคก์ารมากยิง่ข้ึน 

ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือส่งผลต่อความผกูพนักบัองคก์ารของบุคลากร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่
การท่ีบุคลากรขององคก์ารไดรั้บการยอมรับนบัถือมากอีกทั้งยงัไดรั้บการยอมรับและความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชา 
เพ่ือนร่วมงานแลว้ก็จะทาํให้บุคลากรมีความผูกพนัต่อองคก์ารมาก ซ่ึงถา้บุคลากรรู้สึกว่าไดท้าํงานท่ีไม่มีความสําคญั 
ไม่ไดรั้บการยอมรันนบัถือในองคก์าร ความผูกพนัต่อองคก์ารก็จะลดลงไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีความตอ้งการ (Need 
Hierarchy Theory) ของมาสโลว์ (Maslow, 1970) ซ่ึงแบ่งความตอ้งการของมนุษย  ์ออกเป็น 5 ลาํดับขั้น ได้แก่ ความ
ตอ้งการทางดา้นร่างกาย ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั  ความตอ้งการทางดา้นสังคมและความรัก ความตอ้งการ
ช่ือเสียงเกียรติยศและความตอ้งการท่ีไดรั้บความสําเร็จในชีวิตและความปรารถนาของตนเอง อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของธญัทิพย ์ภิญโญชยัอนนัต ์(2553)ไดศึ้กษาเร่ืองแรงจูงใจการทาํงานของบุคลากรในองคก์ารและระดบัความ
ผูกพนัต่อองคก์ารพบว่าแรงจูงใจในการทาํงานของบุคลากร ปัจจยัจูงใจ ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน เป็นปัจจยัท่ีให้
พนกังานมีแรงจูงใจในการทาํงานมาก และมีความผูกพนักบัองคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พูลศกัด์ิ สมบรูณ์ 
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(2550) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของนายทหารชั้นผูน้อ้ยทีปฏิบติังานอยูใ่นมณฑลทหารบกท่ี 22 
อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานีพบวา่ ดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงานเป็นปัจจยัท่ีมีผลมาก เพ่ือบอกใหเ้ขา้ใจถึง
พนักงานท่ีมีความพึงพอใจในงานมาก ย่อมปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มกาํลงั เพราะตอ้งการแสดงความสามารถให้เป็น
ประจกัษแ์ก่ผูบ้งัคบับญัชาและผูบ้ริหาร เพ่ือให้เกิดความกา้วหนา้ยิ่งข้ึนไปและสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของธีระ เหลือง
นทีเทพ และสุทธินันท์ พรหมสุวรรณ (2554) ไดศึ้กษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรโรงเรียนพาณิชยการ 
จาํแนกในการปฏิบติังานของบุคลากรโรงเรียนพาณิชยการภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้น
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูร่้วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ความสาํเร็จในการทาํงาน อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํงาน การจดัเวลาทาํงาน ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ นโยบายและ
การบริหารงานมีแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัค ํ้าจุน ส่งผลต่อความผูกพนักบัองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลยัรังสิต ผลการวิจยั
พบวา่  

ดา้นเงินเดือน ผลตอบแทน และสวสัดิการส่งผลต่อความผกูพนักบัองคก์ารของบุคลากร ทั้งน้ีอาจเกิด
จากการท่ีพนกังานขององคก์ารไดเ้งินเดือน ผลตอบแทน และสวสัดิการท่ีเหมาะสม ยติุธรรม และเป็นท่ีน่าพอใจ ก็จะมี
ความผูกพนัต่อองค์การมากและปัจจุบนับุคลากรมีความพึงพอใจกบัสวสัดิการเช่น ค่ารักษาพยาบาลเบ้ียประกนัภยั ท่ี
ไดรั้บจากองคก์ารซ่ึงเป็นส่วนสร้างความผกูพนักบับุคลากรต่อองคก์ารมากข้ึน 

ดา้นความมัน่คงในการทาํงานส่งผลต่อความผูกพนักบัองค์การของบุคลากร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า
บุคลากรเลง็เห็นวา่องคก์ารมีความมัน่คงและยัง่ยนืในอาชีพการทาํงานมากเม่ือเทียบกบัองคก์ารอ่ืนๆ 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงานส่งผลต่อความผูกพนักบั
องคก์ารของบุคลากร อาจเกิดจากการไดค้วามร่วมมือในเร่ืองงาน และมีการประสานงานจากผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัตบั
บญัชาและเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดีและยงัมีมิตรภาพและสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของมทันา วงัถนอมศกัด์ิ (2550)ไดท้าํการศึกษาเร่ืองรูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู ซ่ึงพบว่า ผูบ้งัคบับญัชา
ควรมีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเร่ิม เป็นแบบอยา่งท่ีดี มีความยติุธรรม ซ่ือสัตย ์ผูบ้งัคบับญัชาส่งเสริมใหบุ้คลากร
การปฏิบติังานเตม็ความสามารถ ให้การสนบัสนุน ช่วยเหลือบุคลากรในการพฒันาตนเองและให้โอกาสบุคลากรแกไ้ข
ขอ้ผิดพลาด ให้อิสระในการปฏิบติังาน มอบหมายงานเหมาะกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร มีความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งบุคลากรกบัผูบ้งัคบับญัชา รับฟังความคิดเห็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีเป้าหมายในการทาํงานท่ีชดัเจน ดา้นบุคลากร
ทัว่ไปหรือเพ่ือนร่วมงานร่วมงาน ตอ้งมีเอาใจใส่ผูร่้วมงานซ่ือสัตยไ์วใ้จได ้มีการส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม ร่วมมือกนั
ปฏิบติังานและทาํกิจกรรมต่าง ๆ กบัเพ่ือนร่วมและบุคลากรอ่ืน บรรยากาศการทาํงานเป็นกนัเอง ผูร่้วมงานมีความรู้
ความสามารถ รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีบุคลากรมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงาน มีวฒันธรรมองคก์ารท่ีดีให้เกียรติกนั 
และยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ธีระ เหลืองนทีเทพ และสุทธินนัท ์พรหมสุวรรณ (2554) ไดศึ้กษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรโรงเรียนพาณิชยการ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการทาํงาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูร่้วมงานและผูบ้งัคบับญัชา มีแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 

จากผลการศึกษา “แรงจูงใจในการทาํงานท่ีส่งผลต่อความผกูพนักบัองคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุน ใน
มหาวทิยาลยัรังสิต” โดยรวมแลว้ปัจจยัต่าง ๆ นั้นส่งผลต่อความผกูพนักบัองคก์ารของบุคลากรอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้น
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จึงควรส่งเสริม สนบัสนุนทั้งปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุนในทุกดา้นอยา่งต่อเน่ือง เพราะมีผลทางบวกกบัระดบัความ
ผกูพนักบัองคก์ารของบุคลากร ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวสามารถนาํมาเป็นขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานในการกระตุ้
นบุคลากรใหเ้กิดพฤติกรรมการทาํงานตามท่ีองคก์ารตอ้งการนาํมา ซ่ึงการบรรลุเป้าหมายขององคก์าร ไดด้งัน้ี 
             ปัจจยัจูงใจ ในการทาํงานของบุคลากร โดยรวมส่งผลอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสามารถทาํการจูงใจใหบุ้คลากรชอบ
และรักในงานท่ีปฏิบติั เพ่ือเป็นการกระตุน้ให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การให้ปฏิบติังานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีประเดน็ท่ีน่าพิจารณาคือ 
  1. ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ผลการศึกษาพบวา่ งานท่ีปฏิบติัรับผิดชอบจะทาํใหบุ้คลากรประ
ความสาํเร็จไดเ้ป็นอยา่งดีส่งผลมากท่ีสุด ดงันั้นมหาวิทยาลยัจึงควรให้ความสาํคญักบับุคลากรในการทาํงาน ทั้งเร่ือง
ความสามารถ ความคิดเห็นเพ่ือจะสามารถทาํใหบุ้คลากรมีความตั้งใจทาํงานอยา่งตั้งใจเพ่ือใหง้านประสบผลสาํเร็จได ้
รวมถึงการแกไ้ขปัญหาและป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนได ้ทาํให้พนักงานรู้สึกพอใจในผลงานของตนเองเช่น การ
มอบหมายโครงงาน หรืองานตามหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ แลว้บุคลากรสามารถรับผิดชอบ ทาํให้เกิดผลงานไดบ้รรลุผล
สาํเร็จ มหาวิทยาลยัควรมีการยกยอ่ง ชมเชย หรือการประกาศเกียรติคุณเพ่ือใหพ้นกังานไดเ้กิดความภาคภูมิใจในงาน 
และสร้างแรงบนัดาลใจให้กบับุคลากรหน่วยงานอ่ืน ๆ ให้เห็นถึงความสาํเร็จในการทาํงาน โดยอาจประกาศในงาน
ประชุมบุคลากร เป็นตน้ 
  2. ดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงานเน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่มีความคุน้เคยและเขา้ใจกบังานท่ี
ตนเองไดรั้บมอบหมาย ดงันั้นในประเด็นน้ี ทางมหาวิทยาลยัควรมีนโยบายในการวางแผนพฒันาความกา้วหน้าใน
อาชีพการทาํงาน ซ่ึงจะทาํให้บุคลากรมีกาํลงัใจในการปฏิบติังานและมองเห็นอนาคตการทาํงาน จะทาํให้พนกังานมี
ความพึงพอใจและจะใชค้วามรู้ ทกัษะ การวางแผนและฝึกอบรม เป็นตวัส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้มีการพฒันา
ความกา้วหนา้ในการทาํงานมากข้ึนและมีผลกบัระดบัความผกูพนัองคก์ารมากเพิ่มข้ึนไปอีก 
  3. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือในองคก์าร การท่ีบุคลากรไดรั้บการยอมรับและความไวว้างใจ
จากผูบ้งัคบับญัชา ประเด็นน้ีจะทาํให้บุคลากรส่วนมากจะให้ความสําคญักบัเร่ืองการไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชย จาก
องค์การ ช่วยเพ่ิมความผูกพนัในการทาํงานกับองค์การมากข้ึนในอนาคต เช่น เม่ือบุคลากรทาํงานได้บรรลุผล 
ผูบ้งัคบับญัชาอาจมีการช่ืนชม และใหก้าํลงัใจ หรือแมแ้ต่การทาํงานท่ีผิดพลาด กส็ามารถใหก้าํลงัใจในการทาํงานซ่ึง
กันและกัน ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดกาํลงัใจท่ีดีในการทาํงาน พนักงานมีแรงผลกัดันในการแก้ไข และทาํให้งานเกิด
ความสําเร็จ การท่ีผูบ้งัคบับญัชาแสดงออกซ่ึงการยอมรับนบัถือน้ี จะทาํให้บุคลากรเกิดความเช่ือมัน่ รู้สึกเป็นส่วน
หน่ึงของทีมงานต่อไป   
 ปัจจยัค ํ้าจุน ในการทาํงานของบุคลากร โดยรวมส่งผลอยูใ่นระดบัมากซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวผูว้จิยัขอเสนอ
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพื่อใหเ้กิดความผกูพนัท่ีดีกบัองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง โดยมีประเดน็ท่ีน่าพิจารณาคือ  
  4. ด้านเงินเดือน ผลตอบแทนและสวสัดิการผลการศึกษาพบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจกับ
สวสัดิการท่ีไดรั้บอยูใ่นปัจจุบนัเช่น ค่ารักษาพยาบาลเบ้ียประกนัภยัและพอใจเงินเดือนท่ีเหมาะสมกบัความสามารถ
กบัการทาํงานของบุคลากร แต่บุคลากรส่วนใหญ่ยงัเห็นว่าเงินเดือนท่ีไดรั้บต่อเดือนยงัไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายใน
ปัจจุบนั ดงันั้น มหาวิทยาลยัอาจทาํการสาํรวจค่าจา้งเงินเดือน และสวสัดิการ เพ่ือนาํขอ้มูลมาทาํการเปรียบเทียบอตัรา
เงินเดือน ผลตอบแทน และสวสัดิการกบัมหาวิทยาลยัเอกชนอ่ืน หากตาํแหน่งงานใดท่ีมีอตัราเงินเดือน สวสัดิการท่ี
เหมาะสมจะถือเป็นจุดแขง็ท่ีมหาวิทยาลยัตอ้งรักษาไว ้และหากพบวา่ตาํแหน่งงานใดท่ีมีอตัราเงินเดือน สวสัดิการท่ีสู้
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มหาวิทยาลยัเอกชนอ่ืนไม่ได้ อาจทาํการปรับโครงสร้างตามความเหมาะสม เพ่ือสามารถสร้างแรงดึงดูดใจให้
พนกังานเกิดความรู้สึกผกูพนักบัองคก์ารมากข้ึนต่อไปในระยะยาว 
  5. ดา้นความมัน่คงในการทาํงานผลการศึกษาพบว่าองค์การมีความมัน่คงในการทาํงานมากกว่า
องคก์ารอ่ืนๆ ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดดงันั้น ส่ิงท่ีมหาวิทยาลยัมีในเร่ืองของความมัน่คงในการทาํงานต่าง ๆ จึงควรรักษา
เอาไว ้ไม่ทาํการปรับลดไป เช่น การกาํหนดอายใุนการเกษียณอาย ุการมีสัญญาจา้งท่ีกาํหนดระยะเวลาอยา่งชดัเจนและ
เป็นธรรม การสมคัรกองทุนสาํรองเล้ียงชีพเพ่ือช่วยใหเ้กิดความมัน่คงเม่ือออกจากงานและการเกษียณ  ซ่ึงหากพนกังานมี
ความผกูพนัต่อมหาวทิยาลยัทาํงานต่อไปในระยะเวลาท่ียาวนาน จะยิง่ทาํใหมี้เงินเกบ็ เงินออมเพิ่มข้ึนไปเร่ือย ๆ  และมีการ
ปรับอตัราเปอร์เซ็นตต์ามอายงุานท่ีช่วยใหบุ้คลากรรู้สึกมัน่คง และทาํงานต่อไปในระยะยาว 
  6. ด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้ ังคับบัญชา ผูใ้ต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน อาจจัดให้มีการ
นนัทนาการ ออกดูงานสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรแต่ละคณะ หรือจดัประชุม แสดงความคิดเห็นการทาํงาน 
สัมมนาระหว่างผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือเพ่ิมความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัให้มาก
ยิง่ข้ึน  
ข้อเสนอแนะในงานวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร เช่น คุณภาพชีวิตในการ
ทาํงาน ไดแ้ก่ ในเร่ืองของวฒันธรรมองค์การ สิทธิของพนกังาน ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน และ
โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของตนเอง ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงองคก์ารใหเ้จริญกา้วหนา้ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อีกทั้งยงัสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาสอดคลอ้งกบัเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

2. ควรศึกษาเก่ียวกบั ปัจจัยดา้นอ่ืน เช่นดา้นลกัษณะงาน ดา้นสถานภาพในการทาํงาน และดา้นวิธีการ
ปกครองของผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ ท่ีส่งผลกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในความ
ผกูพนัของบุคลากรต่อองคก์ารมากข้ึน  
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นงานท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อนโรงเรียนเขตอาํเภอเมือง สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี (2) เพ่ือ
ศึกษาปัจจยัดา้นการจดัการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนโรงเรียนเขตอาํเภอเมือง สังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีประชากรในการศึกษา คือ ครูผูส้อนของโรงเรียนในเขตอาํเภอ
เมือง สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 636 คน เก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 300 คน และทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหุคูณ 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 76.00) มีอายมุากกวา่ 40 
ปีข้ึนไป (ร้อยละ 66.30) มีระดบัวฒิุการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 67.00) และมีประสบการณ์ในการทาํงาน
มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 68.00)การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน พบวา่ ปัจจยัดา้น
งาน ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นโครงสร้างของงาน รองลงมา คือ ดา้นลกัษณะของงาน และดา้นความห่างไกล
ของบา้นและท่ีทาํงาน ส่วนปัจจยัดา้นการจดัการ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นความรับผิดชอบงาน รองลงมา คือ 
ดา้นความมัน่คงในงาน และดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  
1) ปัจจยัดา้นงาน ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความห่างไกลของบา้นและท่ีทาํงาน และดา้นโครงสร้าง

ของงาน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนโรงเรียนเขตอาํเภอเมือง สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีอาํนาจพยากรณ์ร้อยละ 30.0  

2) ปัจจัยด้านการจัดการ ได้แก่ ความมั่นคงในการทํางาน ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน ด้าน
ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน และดา้นความรับผิดชอบงาน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน
โรงเรียนเขตอาํเภอเมือง สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยมีอาํนาจพยากรณ์ร้อยละ 50.3 
คาํสําคญั:ปัจจยัดา้นงาน, ปัจจยัดา้นการจดัการ, ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู 
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Abstract 
The purposes of this study are 1) to study the work factors affecting the satisfaction in performing of the 

teachers in Mueang District under Suphanburi primary educational service area office, and (2) to study the 
management factors affecting the satisfaction in performing as teachers in Mueang District, under Suphanburi 
primary educational service area office. The population in this study is 636 teachers in Mueng District, under 
Suphanburi primary educational service area office for the year 2016. Surveying is the method used in this study by 
collecting the information from 300 questionnaires. Hypothesis test used is multiple regression analysis. 

According to descriptive statistics analysis, the results of the study show that 76% of people who responded 
to the survey are female. 66.3% of the survey responder are adults aged over 40 years old. A high percentage (67%) 
of survey responder has a bachelor's degree, and 68% of the population have at least ten years experiences in teaching. 
The analysis of preference in performing shows that for work factors, the factor that have the most impact to 
performing preference is work structure. The following factors are types of work and the distance between work place 
and their resident, respectively. In management factors, the factor that has the most impact to preference in performing 
is work responsibility, following by work stability and relationship with colleague, respectively. 
 The results of hypothesis test shows 
 1) For work factors such as types of work, distance between work place, and resident and work structure, 
affect the preference in performing as teacher with statistical significance level 0.05. The power of prediction is 30.0. 
 2) For management factors such as work stability, the progress in position, relationship with colleague, 
and work stability, affect the preference in performing as teacher with statistical significance level 0.05. The power 
of prediction is 50.3.  
Keywords: Job Factor, Management Factor, Satisfaction 
 
บทนํา 

ครูถือวา่เป็นบุคคลสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารจดัการศึกษาไปสู่เป้าหมายตามแผนพฒันาการศึกษาไดเ้พราะครูเป็น
ผูว้างรากฐานใหแ้ก่เยาวชนใหเ้ติบโตเป็นคนท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ และสามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
การท่ีผูป้ฏิบติังานหรือครูผูส้อนทาํงานให้องคก์ารอย่างเต็มท่ีเพ่ือให้การดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงคข์ององค์การ
มากท่ีสุดข้ึนอยูก่บัสภาพความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน  

ทั้งน้ีเพราะเม่ือบุคคลมีความพึงพอใจในงานแลว้ ก็จะปฏิบติังานอย่างเต็มกาํลงัความสามารถและมีความ
กระตือรือร้นในการทาํงาน ขยนัหมัน่เพียรท่ีจะปฏิบติังานใหส้าํเร็จ เดวสิ และนิวสตรอม (Davis and Newstrom, 1985, 
p.109) ไดก้ล่าวไวว้่า ความพึงพอใจในงานของบุคลากรในองคก์ารท่ีมีผลต่อความสําเร็จของงานจะรวมถึงความสุข
ของผูท้าํงานดว้ย แต่ในทางกลบักนัองคก์ารใดกต็ามหากผูป้ฏิบติังานไม่มีความพึงพอใจในการทาํงาน กจ็ะเป็นสาเหตุ
หน่ึงท่ีทาํให้ผลงานและประสิทธิภาพของงานอยู่ในระดบัตํ่า การท่ีบุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการทาํงานไดน้ั้น
ตอ้งมีการจูงใจเพ่ือให้บุคคลมีความพยายามในการทาํงานก่อน เม่ือบุคคลไดรั้บการตอบสนองและไดผ้ลประโยชน์
ตอบแทนทั้ งดา้นวตัถุและทางด้านจิตใจ และสามารถตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐานตามเป้าหมายของตนเอง 
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หลังจากปฏิบัติงานแล้วจึงเกิดความพึงพอใจในงานท่ีทาํ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าความพึงพอใจในงานนั้ นมีผลต่อการ
ปฏิบติังานในหน่วยงานหรือแมแ้ต่โรงเรียน ดงันั้นการยกระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนในโรงเรียนให้สูงข้ึน
สามารถเป็นตวัช้ีวดัถึงการมีคุณภาพชีวติท่ีดีในการทาํงาน และยงัสามารถส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นงานท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนโรงเรียนเขตอาํเภอเมือง 
สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการจดัการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนโรงเรียนเขต
อาํเภอเมือง สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
 

สมมตฐิานการวิจัย 
1. ปัจจยัดา้นงาน ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความห่างไกลของบา้นและท่ีทาํงาน และดา้นโครสร้าง

ของงาน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนโรงเรียนเขตอาํเภอเมือง สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
 2. ปัจจยัดา้นการจดัการ ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน ดา้นความ
สัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน และดา้นความรับผิดชอบงาน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน
โรงเรียนเขตอาํเภอเมือง สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูผูส้อนของโรงเรียนในเขตอาํเภอเมือง สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีปีการศึกษา 2559 ทั้งหมด 58 โรงเรียนจาํนวน 636 คน 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูผูส้อนของโรงเรียนในเขตอาํเภอเมือง สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 300 คน โดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) 
ในการคาํนวณ 

2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาตวัแปร 2 ตวัแปร คือ 

 2.1 ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน
โรงเรียนเขตอาํเภอเมือง สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีประกอบดว้ย 
  - ปัจจยัดา้นงาน ไดแ้ก่ลกัษณะของงาน,ความห่างไกลของบา้นและท่ีทาํงาน  โครงสร้างของงาน 
  - ปัจจัยด้านการจัดการ  ได้แก่  ความมั่นคงในการทํางาน   ความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน  
ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน   ความรับผดิชอบงาน 
  2.2 ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนโรงเรียนเขตอาํเภอเมือง สังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานเพ่ือใชใ้นการออกแบบและพฒันากลยทุธ์

ดา้นงานและดา้นการจดัการเพื่อเพ่ิมระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
2. เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงานของครูผูส้อนโรงเรียนเขตอาํเภอเมือง 

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี ซ่ึงจะส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานให้ดี
ยิง่ข้ึน 
 
แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

 สุภาณี จินดาหลวง (2550) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังานหมายถึง ความรู้สึก หรือ
ทศันคติท่ีผูป้ฏิบติังานมีต่องานเป็นไปในทางบวก หรือความสุขของผูป้ฏิบติังานท่ีเกิดจากการ ทาํงานหรือการไดรั้บ
การตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ จากนโยบายของผูบ้ริหารได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการมีความ
สะดวกสบายและบรรยากาศเอ้ือต่อการทาํงาน ทาํให้ผูป้ฏิบติังานมีความมุ่งมัน่ เกิดความกระตือรือร้น มีขวญัและ
กาํลงัใจดี ทุ่มเทเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาใหก้บัการทาํงาน ส่งผลใหง้านขององคก์ารประสบผลสาํเร็จ 
 สเตราส์และเซลล์เลส (1980) ไดใ้ห้ความหมายว่า เม่ือความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานไดรั้บการตอบสนองและ
ผูป้ฏิบติังานไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนทั้งดา้นวตัถุและจิตใจ ผูป้ฏิบติังานจะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานมี
ความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายข้ึนใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 

ตวัแปรอิสระ 

ตวัแปรตาม 

ปัจจยัดา้นงาน 
- ลกัษณะของงาน 
- ความห่างไกลของ

บา้นและท่ีทาํงาน 
- โครงสร้างของงาน 

ปัจจยัดา้นการจดัการ 
- ความมัน่คงในการ

ทาํงาน 
- ความกา้วหนา้ใน

ตาํแหน่งงาน 
- ความสัมพนัธ์กบั

เพ่ือนร่วมงาน 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ครูผูส้อนโรงเรียนเขตอาํเภอเมือง  
สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
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แนวคดิเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

Thomas Willard  Harrell (1972) กล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานไวด้งัน้ี ความพึง
พอใจในการปฏิบติังานมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่างๆ และปัจจยัเหล่าน้ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือช้ีบ่งถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงมีปัจจยัอยู ่3 ปัจจยั คือ 

1) ปัจจยัดา้นบุคคล (Personal Factors) หมายถึง คุณลกัษณะส่วนตวัของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน มีดงัน้ี 
1.1) ประสบการณ์ในการทาํงานมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจงานของบุคคลท่ีทาํงานนานจนมี

ความรู้เช่ียวชาญในงานมากข้ึนทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ 
1.2) เพศ นั้นอาจจะไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานก็ตาม แต่ก็ข้ึนอยู่กบั

ลกัษณะงานท่ีดว้ยว่าเป็นงานลกัษณะใด รวมทั้งเก่ียวขอ้งกบัระดบัความทะเยอทะยาน และความตอ้งการทางดา้น
การเงิน เพศหญิงมีความอดทนท่ีจะทาํงานท่ีตอ้งใชฝี้มือและงานท่ีตอ้งการความละเอียดอ่อนมากกวา่ผูช้าย 
  1.3) จํานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ กลุ่มท่ีทาํงานด้วยกันมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน งานซ่ึงตอ้งการความสามารถหลายอยา่งประกอบกนั ตอ้งมีสมาชิกท่ีมีทกัษะในงานหลายดา้นและความ
ปรองดองกนัของสมาชิกในการทาํงาน กมี็ส่วนท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จในการทาํงาน 
  1.4) อาย ุแมจ้ะมีผลต่อการทาํงานไม่เด่นชดั แต่อายกุ็เก่ียวขอ้งกบัระยะเวลาและประสบการณ์ใน
การทาํงาน ผูท่ี้มีอายุมากมกัจะมีประสบการณ์ในการทาํงานนานดว้ย แต่ก็ข้ึนอยูก่บัลกัษณะงานและสถานการณ์ใน
การทาํงานดว้ย 
  1.5) เวลาในการทาํงาน งานท่ีทาํในเวลาปกติจะสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากกว่าท่ี
ตอ้งทาํใหเ้วลาท่ีบุคคลอ่ืนไม่ตอ้งทาํงาน เพราะเก่ียวกบัการพกัผอ่นและการสังสรรคก์บัผูอ่ื้นดว้ย 
  1.6) เชาวน์ปัญญา ปัญหาเร่ืองเชาวน์ปัญญากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานข้ึนอยู่กับ
สถานการณ์และลกัษณะงานท่ีทาํ ในบางลกัษณะไม่พบความแตกต่างระหว่างเชาวน์ปัญญากบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน แต่ในลกัษณะงานบางอยา่ง พบวา่มีความแตกต่างกนั พนกังานในโรงเรียนท่ีมีเชาวน์ปัญญาในระดบัสูงแต่
ทาํงานท่ีเป็นงานประจาํ พบวา่มกัจะมีความเบ่ือหน่ายงานไดง่้าย และมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อการทาํงานในโรงเรียน เพราะ
เป็นงานท่ีไม่ทา้ทายและไม่เหมาะกบัความสามารถของตน 
  1.7) การศึกษา สาํหรับการศึกษากบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานนั้นมีผลต่อการวิจยัไม่เด่นชดั
นกั จากงานวิจยับางเล่มพบวา่ การศึกษาไม่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แต่มกัจะ
ข้ึนอยูก่บังานท่ีทาํวา่ง่ายหรือเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของบุคคลนั้นหรือไม่ 
  1.8) บุคลิกภาพ ปัญหาเร่ืองบุคลิกภาพกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานนั้นอยู่ท่ีเคร่ืองมือวดั
บุคลิกภาพ เน่ืองจากเคร่ืองมือน้ีมีความไม่เท่ียงตรง อยา่งไรก็ตามบุคลิกภาพท่ีเห็นไดช้ดัเจนก็คือ คนท่ีมีอาการของ
โรคประสาท มกัจะไม่พอใจในการทาํงานมากกวา่คนปกติ ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน
เป็นเหตุใหเ้กิดโรคประสาทได ้เพราะตอ้งเครียดกบัภาวะของความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน 
  1.9) ระดบัเงินเดือน มีส่วนในการสร้างความพึงพอในใจการปฏิบติังาน เงินเดือนท่ีมากพอแก่การ
ดาํรงชีพตามสถานภาพ ทาํให้บุคคลไม่ตอ้งด้ินรนมากหนกัท่ีจะไปทาํงานเพ่ิมนอกเวลาทาํงาน และเงินเดือนสูงจึงมี
ความพึงพอใจในการทาํงานสูงกวา่ผูท่ี้มีเงินเดือนตํ่า 
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  2) ปัจจยัดา้นงาน (Factors in the Job) หมายถึง ลกัษณะของงานหรือองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติังานของพนกังาน 
   2.1) ลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ความน่าสนใจของงาน ความทา้ทายของงาน ความแปลกของงาน โอกาส
ท่ีจะไดเ้รียนรู้และศึกษางาน โอกาสท่ีจะทาํให้งานนั้นสําเร็จการรับรู้หน้าท่ีรับผิดชอบ การควบคุมการทาํงานและ
วิธีการทาํงาน การท่ีผูท้าํงานมีความรู้สึกต่องานท่ีทาํอยู่ว่า เป็นงานท่ีสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ทา้ทาย เป็นตน้ ส่ิง
เหล่าน้ีทาํใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีความตอ้งการท่ีจะปฏิบติังานนั้นๆ และเกิดความผกูพนั
ต่องาน 
  2.2) ทกัษะในการทาํงาน ความชาํนาญในงานท่ีทาํ มกัจะตอ้งพิจารณาควบคู่ไปกบัลกัษณะของ
งาน ฐานะของอาชีพ ความรับผดิชอบ เงินเดือนท่ีไดรั้บตอ้งพิจารณาไปดว้ยกนั จึงจะเกิดความพึงพอใจในงาน 
  2.3) ฐานะทางวิชาชีพ ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับความอิสระในงาน ความภาคภูมิใจในงาน
ประกอบดว้ยฐานอาชีพ นอกจากจะข้ึนอยูก่บับุคคลนั้นเป็นผูพิ้จารณาตดัสินดว้ยในแต่ละสังคม แต่ละหน่วยงานให้
ความสาํคญัของฐานะทางวชิาชีพแตกต่างกนัไป ระยะเวลาท่ีผา่นไปคิดเห็นเก่ียวกบัฐานะทางวชิาชีพกเ็ปล่ียนไปดว้ย 
  2.4) ขนาดของหน่วยงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในหน่วยงานขนาดเล็กจะดีกว่า
หน่วยงานขนาดใหญ่ เน่ืองจากหน่วยงานขนาดเล็กพนกังานมีโอกาสรู้จกักนั ทาํงานคุน้เคยกนัไดง่้ายกว่าหน่วยงาน
ใหญ่ ทาํใหพ้นกังานมีความรู้สึกเป็นกนัเองและร่วมมือช่วยเหลือกนั ขวญัในการทาํงานดี ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจใน
การปฏิบติังาน 
  2.5) ความห่างไกลของบา้นและท่ีทาํงาน การท่ีบา้นอยูห่่างไกลจากท่ีทาํงาน การเดินทางไม่สะดวก 
ตอ้งต่ืนแต่เชา้มืด รถติดและเหน่ือยจากการเดินทาง มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน คนท่ีเป็นคนจงัหวดัหน่ึง 
แต่ตอ้งไปทาํงานในอีกจงัหวดัหน่ึง สภาพทอ้งถ่ิน ความเป็นอยูภ่าษาไม่คุน้เคย ทาํใหเ้กิดความไม่คุน้เคยในการทาํงาน 
เน่ืองจากการปรับตวัและการสร้างความคุน้เคยตอ้งใชเ้วลานาน 
  2.6) สภาพภูมิศาสตร์ ในแต่ละท้องถ่ิน แต่ละพ้ืนท่ีมีส่วนสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน คนงานในเมืองใหญ่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้อยว่าคนงานในเมืองเล็กทั้ งน้ี เน่ืองจาก
ความคุ้นเคย ความใกล้ชิดระหว่างคนงานในเมืองเล็กท่ีมีความกว่าในเมืองใหญ่ ทาํให้เกิดความอบอุ่นและมี
ความสัมพนัธ์กนั 
  2.7) โครงสร้างของงาน หมายถึงความชดัเจนของงานท่ีสามารถอธิบายช้ีแจงเป้าหมายของงาน 
รายละเอียดของงาน ตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน หากโครงสร้างของงานชัดเจนย่อมสะดวกกว่าแก่
ผูป้ฏิบติังาน สามารถป้องกนัมิใหเ้กิดความบิดพล้ิวในการทาํงานนอกจากน้ียงัพบวา่งานใดมีโครงสร้างอยา่งไร และรู้
วา่จะทาํอยา่งไร และดาํเนินการอยา่งไรและสามารถควบคุมไดง่้ายข้ึน 

3) ปัจจยัดา้นการจดัการ (Factors Controllable by Management) หมายถึง ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีใชใ้นการบริหาร
เพ่ือความประสบความสาํเร็จบรรลุตามเป้าหมาย 

3.1) ความมัน่คงในงาน ส่วนใหญ่ พบวา่พนกังานมีความตอ้งการท่ีมีความแน่นอนมัน่คง แมว้า่ใน
ปัจจุบนับุคคลจะสนใจในงานน้อยลงก็ตาม แต่บริษทัท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารงาน เช่น บริษทัญ่ีปุ่นยงั
คิดถึงความมัน่คงของงาน คือมีการจ้างงานตลอดชีวิต (Life Long Employment) จากการสํารวจโดยการสอบถาม
เก่ียวกบัความตอ้งการความมัน่คงของงาน ปรากฏว่า ร้อยละ 80 ตอ้งการงานท่ีมีความมัน่ตง พนักงานบริษทัและ
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โรงงานตอ้งการจะอยูท่าํงานถึงวยัเกษียณ แมว้า่เขาจะมีเงินมากพอท่ีจะเล้ียงตวัเองในวยัชรากต็าม กย็งัยนิดีจะอยูจ่นถึง
ทาํงานไม่ไหว ความมัน่คงในงานถือเป็นสวสัดิการอยา่งหน่ึง โดยเฉพาะในวนัท่ีพน้จากการทาํงานแลว้ และเป็นความ
ตอ้งการของพนกังาน ไดแ้ก่ ความในใจในงานท่ีตนเองถนดัและมีความสามารถไม่ทาํงานท่ีหนกัและมากจนเกินไป 
งานท่ีทาํใหค้วามกา้วหนา้และไดรั้บรางวลัตอบแทนจากความตั้งใจทาํงาน 

3.2) รายรับ ฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการของบริษทัเช่ือมัน่วา่ รายรับท่ีดีของพนกังานจะเยยีวยาโรค
ไม่พอใจในงานได้ การสํารวจส่วนใหญ่พบว่า รายรับมาทีหลังความมั่นคงในการทาํงานลักษณะของงานและ
ความกา้วหน้าของงาน แต่ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัท่ีค่าครองชีพสูงรายรับอาจจะเป็นความสําคญัอนัดับแรก
นกัวิชาการท่ีเปล่ียนงานเน่ืองจากรายรับของหน่วยงานอีกแห่งหน่ึงดีกวา่ ผูเ้ช่ียวชาญจากหน่วยงานของรัฐลาออกไปสู่
ภาคเอกชนกเ็พราะรายรับท่ีดีกวา่ 
  3.3) ผลประโยชน์ เช่นเดียวกับรายรับ ฝ่ายบริหารของบริษัทและโรงงานเห็นว่าการได้รับ
ผลประโยชน์เป็นส่ิงชดเชยและสร้างความพึงพอใจในงานไดแ้ต่จากการศึกษาซ่ึงก็พบเช่นเดียวกบัรายรับ พนกังาน
บางส่วนอาจให้ความสนใจนอ้ยกวา่ความมัน่คงในงานและความกา้วหนา้ในการทาํงาน ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะวา่การ
จ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าประกันสังคม และประกันชีวิตต่างๆ ถูกจัดอยู่ในด้านความมั่นคงและ
สวสัดิการในการทาํงาน 

3.4) โอกาสกา้วหนา้ โอกาสท่ีจะมีความกา้วหนา้การทาํงานมีความสาํคญัสาํหรับอาชีพหลายอาชีพ 
เช่น การขาย เสมียนพนกังานและบุคคลท่ีใชฝี้มือและความชาํนาญงานมีความสําคญันอ้ยสําหรับบุคคลท่ีไม่ตอ้งใช้
ความชาํนาญแต่มีการศึกษาสูงและอยูใ่นตาํแหน่งสูง จากการศึกษา พบวา่คนสูงวยัให้ความสนใจกบัโอกาสกา้วหนา้
ในงานนอ้ยวา่คนท่ีอ่อนวยัอาจเป็นเพราะวา่คนสูงวยัไดผ้า่นโอกาสความกา้วหนา้มาแลว้ 

3.5) อาํนาจตามตาํแหน่งหนา้ท่ี หมายถึง อาํนาจท่ีหน่วยงานมอบให้ตามตาํแหน่งเพ่ือควบคุมสั่ง
การผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูร่้วมงานใหป้ฏิบติังานท่ีมอบหมายใหส้าํเร็จงานบางอยา่งมีอาํนาจตามตาํแหน่งท่ีเด่นชดักจ็าํ
ทาํใหผู้ท้าํงานปฏิบติังานไดง่้ายและสะดวกอาํนาจตามตาํแหน่งหนา้ท่ีจึงมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

3.7)สัมพนัธภาพกบัเพ่ือนร่วมงานเป็นส่วนหน่ึงท่ีจดัเขา้ไปในปัจจยัท่ีเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเพ่ือนร่วมงานทาํใหค้นเรามีความสุขในท่ีทาํงานสัมพนัธภาพระหวา่งเพ่ือนจึงเป็น
ความสาํคญัและเป็นปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

3.8) ความรับผิดชอบงาน พนกังานท่ีมีขวญัดีจะมีความรับผิดชอบในงานสูง ความพอใจในการ
ทาํงานมีความสัมพนัธ์ระหวา่งความรับผิดชอบร่วมกบัปัจจยัอ่ืน เช่น อาย ุประสบการณ์ เงินเดือน และตาํแหน่งดว้ย 

3.9) การนิเทศงาน สาํหรับพนกังาน การนิเทศงานคือการช้ีแนะในการทาํงานจากหน่วยงาน ดงันั้น 
ความรู้สึกต่อผูนิ้เทศก็มกัจะเนน้ความรู้สึกท่ีมีต่อหน่วยงานและองคก์ารดว้ยจากการศึกษากรณีฮอร์ธอร์นพบว่าขวญั
และเจตคติของพนักงานข้ึนอยู่กบัความสัมพนัธ์กบัผูนิ้เทศงานการสร้างความเขา้ใจท่ีดีระหว่าง ผูนิ้เทศงานและ
พนกังานจะเกิดบรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน 

3.10) การส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชาการศึกษาหลายแห่งพบวา่พนกังานมีความตอ้งการท่ีจะรู้วา่การ
ทาํงานของตนเป็นอย่างไร จะปรับปรุงการทาํงานของตนเองอย่างไรข่าวสารจากบริษัทหน่วยงานต่างๆ จึงมี
ความหมายและความสําคญัสําหรับผูป้ฏิบติังานว่างานของตนกา้วหน้าต่อไปหรือไม่ซ่ึงพนักงานมกัจะไดข้่าวของ
หน่วยงานนอ้ยกวา่ท่ีตอ้งการ 
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3.11) ความศรัทธาในตวัผูบ้ริหารพนักงานท่ีช่ืนชมความสามารถของผูบ้ริหารจะมีขวญัและ
กาํลงัใจในการทาํงานเป็นผลใหเ้กิดกาํลงัใจในการทาํงานดว้ยความศรัทธาในความสามารถและความตั้งใจท่ีผูบ้ริหาร
มีต่อหน่วยงาน ทาํใหพ้นกังานทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานในหน่วยงานดว้ย 

3.12) ความเขา้ใจกนัระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนกังานความเขา้ใจดีต่อกนัทาํให้พนกังานเกิดความพึง
พอใจในการปฏิบติังานจากการสาํรวจของ National Industrial Conference Board พบวา่ ผูบ้ริหารและหัวหนา้มีความ
เขา้ใจตรงกนัวา่รายรับเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัท่ีสุดแต่สาํหรับพนกังานเองกลบัมองวา่ความมัน่คงกา้วหนา้ในงานเป็นเร่ืองท่ี
สาํคญัท่ีสุด 
 
งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ประวทิย ์ตน้สมบูรณ์ (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการ
พลเรือนสามญัในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี” โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการพลเรือนสามญัในสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี 
ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นงานจาํแนกตามลกัษณะของงาน 
เงินเดือน และผลประโยชน์ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรีใน
ระดบัสูง และพบวา่ปัจจยัดา้นการจดัการจาํแนกตามสภาพการทาํงาน ความมัน่คง และโอกาสกา้วหนา้ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรีในระดบัสูง 
 กรวิกา ดวงปัญญารัตน์ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร
สายบริการ มหาวิทยาลยัพะเยา” โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานและเพ่ือ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลยั
พะเยา  ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสายบริการ มหาวทิยาลยัพะเยา
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ 
มหาวิทยาลยัพะเยา อยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัความสัมพนัธ์จากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 
ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง
งาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ และดา้นเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ตอบแทน ตามลาํดบั และผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนบัสนุน 
มหาวทิยาลยัพะเยา จาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประเภทของบุคลากร และประสบการณ์การทาํงานท่ีแตกต่าง
กนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูผูส้อนของโรงเรียนในเขตอาํเภอเมือง สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีปีการศึกษา 2559 ทั้งหมด 58 โรงเรียนจาํนวน 636 คน ซ่ึงกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการวิจยั เท่ากบั 300 คน ดว้ยการใชสู้ตรยามาเน่ในการคาํนวณ โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากการนาํแบบสอบถามไปทดลองใช้กบักลุ่มเป้าหมายท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง
จํานวน 30 คน เพ่ือนําผลท่ีได้หาความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค(Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ 0.871 ซ่ึงถือว่า
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แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และ
ทดสอบสมมติฐานการวจิยัโดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ผูว้ิจัยไดใ้ช้สถิติเชิงพรรณนาสําหรับการอธิบายผล
การศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 

     - ดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูก้รอกแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน ท่ีเป็น
ขอ้มูลท่ีใชม้าตรการวดัแบบนามบญัญติั เน่ืองจากไม่สามารถวดัเป็นมูลค่าได ้และอาย ุท่ีเป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรการวดั
แบบเรียงลาํดบั ซ่ึงผูว้จิยัตอ้งการบรรยายเพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา ดงันั้น สถิติ
ท่ีเหมาะสม คือค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าร้อยละ (Percentage) 

     - นาํขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี 2 และ 3 วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เป็นรายขอ้ รายดา้น และโดยรวม 

2. การวเิคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือใชท้ดสอบสมมติฐานการศึกษา ดงัน้ี 
     - การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนโรงเรียนเขตอาํเภอเมือง 

สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีจะทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิจยัขอ้มูลทัว่ไป สรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 228 คน (ร้อยละ 76) 
มีอายมุากกวา่ 40 ปีข้ึนไป จาํนวน 199 คน (ร้อยละ 66.30) มีระดบัวฒิุการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จาํนวน 201 คน 
(ร้อยละ 67) มีประสบการณ์ในการทาํงานมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป จาํนวน 204 คน (ร้อยละ 68) 
 

การทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัดา้นงาน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนโรงเรียนเขตอาํเภอ

เมือง สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นงาน 
ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความห่างไกลของบา้นและท่ีทาํงาน และดา้นโครงสร้างของงาน ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนโรงเรียนเขตอาํเภอเมือง สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ซ่ึงปัจจยัดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุดคือ ดา้นลกัษณะของงาน รองลงมา คือ ดา้นความห่างไกลของบา้นและท่ี
ทาํงาน และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นโครงสร้างของงาน ตามลาํดบั โดยมีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 30.3 (R2 = 0.303) 
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สมมติฐาน สถิติ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัดา้นงานไดแ้ก่ ลกัษณะของงาน ความห่างไกลของบา้นและท่ีทาํงาน และโครงสร้าง
ของงาน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนโรงเรียนเขตอาํเภอเมือง สังกดัสาํนกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
สมมติฐานขอ้ท่ี 1.1 ปัจจยัดา้นลกัษณะของงาน MRA ยอมรับ 
สมมติฐานขอ้ท่ี 1.2 ปัจจยัดา้นความห่างไกลของ
บา้นและท่ีทาํงาน 

MRA ยอมรับ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.3 ปัจจยัดา้นโครงสร้างของงาน MRA ยอมรับ 
 
สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัดา้นการจดัการส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนโรงเรียนเขต

อาํเภอเมือง สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้น
การจัดการ ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่งงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือน
ร่วมงาน และดา้นความรับผดิชอบงาน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนโรงเรียนเขตอาํเภอเมือง 
สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ซ่ึงปัจจยัดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุดคือ ดา้นความรับผดิชอบงาน รองลงมา คือ ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน 
และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ตามลาํดบั โดยมีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 50.3  
(R2 = 0.503)  
 

สมมติฐาน สถิติ ผลการทดสอบ 
สมมติฐานข้อท่ี 2ปัจจัยด้านการจัดการได้แก่ ความมั่นคงในการทาํงาน ความก้าวหน้าในตาํแหน่งงาน
ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและความรับผิดชอบงานส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน
โรงเรียนเขตอาํเภอเมือง สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
สมมติฐานขอ้ท่ี 2.1 ปัจจยัดา้นความมัน่คงในการ
ทาํงาน 

MRA ยอมรับ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2.2ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ใน
ตาํแหน่งงาน 

MRA ยอมรับ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2.3 ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบั
เพ่ือนร่วมงาน 

MRA ยอมรับ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2.4 ปัจจยัดา้นความรับผดิชอบงาน MRA ยอมรับ 
 
การอภิปรายผล 
 ปัจจัยด้านงานท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนโรงเรียนเขตอาํเภอเมืองสังกดั
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจยัพบว่า “ดา้นลกัษณะของงาน” ส่งผลต่อความพึง
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พอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน เพราะงานท่ีรับผิดชอบนั้นตรงกบัความรู้ความสามารถมีโอกาสไดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถท่ีเรียนมาอยา่งเตม็ท่ี รวมทั้งงานท่ีรับผิดชอบนั้นทาํให้มีประสบการณ์เพ่ิมข้ึนและมีระเบียบวิธีปฏิบติัท่ี
ชดัเจนและแน่นอน “ดา้นความห่างไกลของบา้นและท่ีทาํงาน” ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน 
เพราะครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความสะดวกในการเดินทางมาทาํงานรวมถึงรู้สึกคุน้เคยกบัสภาพทอ้งถ่ินในสถานท่ีทาํงาน 
“ดา้นโครงสร้างของงาน” ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน เพราะงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้าํ
นั้นมีการช้ีแจงเป้าหมายของงานและรายละเอียดของงานอย่าชดัเจน และยงัมีนโยบายการปฏิบติัท่ีชดัเจนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประวิทย ์ตน้สมบูรณ์ (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการพลเรือนสามญัในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี พบวา่ ปัจจยัดา้นงาน
จาํแนกตามลกัษณะของงานส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานในระดบัสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุ
พรรณี แกว้เจริญ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร ในสังกดัสาํนกัทางหลวงชนบท 
ท่ี 18 (กระบ่ี) พบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะของงานเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ Thomas Willard Harrell (1972) ดา้นความห่างไกลของบา้นและท่ีทาํงานวา่การท่ีบา้นอยูห่่างไกลจาก
ท่ีทาํงาน การเดินทางไม่สะดวก รถติดและเหน่ือยจากการเดินทางมาทาํงาน สภาพทอ้งถ่ิน ความเป็นอยู ่มีผลต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบติังาน รวมถึงดา้นโครงสร้างของงานวา่หากโครงสร้างของงานชดัเจนยอ่มสะดวกแก่ผูป้ฏิบติังาน
และสามารถควบคุมไดง่้ายข้ึน 

ปัจจยัดา้นการจดัการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนโรงเรียนเขตอาํเภอเมือง สังกดั
สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจยัพบว่า “ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน” ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน เพราะครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความมัน่ใจในตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานว่ามี
ความมัน่คงและจะไม่ถูกลงโทษทางวินยัของโรงเรียนโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็น
ในท่ีประชุมไดอ้ยา่งเต็มท่ีโดยปราศจากการเพ่งเลง็ของผูบ้ริหารหรือเพ่ือนร่วมงาน “ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง
งาน” ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน เพราะโรงเรียนมีหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการทาํงาน
อยา่งยติุธรรมและยงัมีการพิจารณาเล่ือนขั้นอยา่งยุติธรรม นอกจากน้ีครูผูส้อนมีโอกาสไดเ้พ่ิมพูนประสบการณ์และ
ทกัษะการปฏิบติังานในโรงเรียนน้ีรวมทั้งมีโอกาสเขา้ร่วมประชุมสัมมนาท่ีจดัข้ึนตามโอกาสอนัควรอยูเ่สมอ “ดา้น
ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน” ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน เพราะครูผูส้อนส่วนใหญ่
รู้สึกดีท่ีมีเพ่ือนร่วมงานท่ีมีนํ้ าใจ อธัยาศยัดีรวมทั้งภูมิใจท่ีไดมี้โอกาสช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน และรู้สึกยินดีให้ความ
ร่วมมือและช่วยเหลือในการทาํงานแทนเพ่ือนร่วมงานในบางโอกาส “ดา้นความรับผิดชอบงาน” ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน เพราะมีความพอในการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายและมีความตั้งใจท่ีจะ
ปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายของงาน รวมถึงรู้สึกยนิท่ีไดมี้โอกาสตดัสินใจทาํงานดว้ยตนเอง ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ นรารัตน์ นิยมไทย (2556)ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู
ท่ีปฏิบติังานในโรงเรียน ในอาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน 
และดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภกิตต ์กิจประพฤทธ์ิกุล (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั แบงคอก รีซอร์ส เซ็นเตอร์ จาํกดั พบวา่ ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อความพึงพอใจ ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นความมัน่คงในงาน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเกษสุนีย ์สาย
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แกว้ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์กบั
ผูร่้วมงานและความกา้วหนา้ในตาํแหน่งการงาน 
 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 
จากผลการศึกษา “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนโรงเรียนเขตอาํเภอเมือง 

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี” โดยรวมแลว้ปัจจยั  ต่าง ๆ นั้นส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้นจึงควรส่งเสริม สนบัสนุนทั้งปัจจยัดา้นงานและปัจจยัดา้นการจดัการในทุกดา้น
อยา่งต่อเน่ือง เพราะมีผลทางบวกกบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวสามารถนาํมาเป็น
ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานในการบริหารงานการศึกษาระดบัประถมศึกษาไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นงานโดยรวมส่งผลอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสามารถทาํการพฒันาและเนน้ใหดี้ยิง่ข้ึน โดยมีประเดน็ท่ี
น่าพิจารณาคือ  

1.1 ดา้นลกัษณะของงาน ผลการศึกษาพบว่า งานท่ีรับผิดชอบตรงกบัความรู้ความสามารถและมี
โอกาสใชค้วามรู้และความสามารถอยา่งเต็มท่ีในการปฏิบติังานส่งผลมากท่ีสุด ดงันั้น สถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งจึงควรเนน้การศึกษาวิเคราะห์ความสามารถของครูผูส้อนก่อนมอบหมายงานและควรมอบหมายงานให้ตรง
กบัความรู้ความสามารถ เพ่ือเป็นผลดีต่อการทาํงานและส่งผลต่อความพึงพอใจท่ีมากข้ึน เป็นตน้ว่า มอบหมายให้
ครูผูส้อนทาํงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามท่ีถนดัและตามระดบัชั้นท่ีเหมาะสม 

1.2 ดา้นความห่างไกลของบา้นและท่ีทาํงาน เน่ืองจากครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความคุน้กบัทอ้งถ่ิน
และมีความสะดวกในการเดินทางมาทาํงาน ดงันั้นในประเดน็น้ีจึงควรรักษาบุคลากรท่ีมีท่ีพกัอาศยัอยูใ่กลก้บัโรงเรียน
ให้คงอยูเ่น่ืองจากบุคลากรเหล่าน้ีสามารถทาํงานไดอ้ยา่งเตม็เวลาทาํงานและสามารถทุ่มเทในการทาํงานไดอ้ยา่งเตม็
ประสิทธิภาพ และมีการส่งเสริมโดยการใหร้างวลัใหก้บัครูผูส้อนท่ีเดินทางมาทาํงานตรงเวลาอยา่งสมํ่าเสมอ  

1.3 ดา้นโครงสร้างของงานนั้นสถานศึกษาต่าง ๆ ควรมุ่งเนน้จดัทาํโครงสร้างของงานให้เป็นดงั
ตวัช้ีวดัท่ีมีความชดัเจนหรือผูบ้ริหารควรให้ครูผูส้อนมีส่วนร่วมรับรู้ข่าวสารนโยบายใหม่ ๆ ของโรงเรียนและมี
โอกาสร่วมกาํหนดเป้าหมายของแต่ละปีการศึกษา เพ่ือทาํใหค้รูผูส้อนนั้นเกิดความรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะทาํใหค้วามพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 

2. ปัจจยัดา้นการจดัการโดยรวมส่งผลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวผูว้จิยัขอเสนอขอ้คิดเห็น
และขอ้เสนอแนะเพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง โดยมีประเดน็ท่ีน่าพิจารณาคือ  

2.1 ด้านความมั่นคงในการทาํงาน ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความมั่นใจใน
ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานว่ามีความมัน่คงและจะไม่ถูกลงโทษทางวินยัของโรงเรียนโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ดงันั้น
ผูบ้ริหารควรทาํการส่งเสริมช่ืนชมหรือให้รางวลักบัครูผูส้อนท่ีสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มท่ีเพ่ือช่วยเสริมสร้าง
ความมัน่ใจและความประทบัใจใหม้ากยิง่ข้ึนจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 

2.2 ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน โดยทางสถานศึกษาควรสนบัสนุนใหบุ้คคลากรไดเ้พ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถในสายงานของตนใหม้ากท่ีสุด เช่น การประชุมเชิงปฏิบติัเพ่ือเป็นการสร้างทกัษะการปฏิบติังาน 
รวมทั้งควรส่งเสริมใหผู้ท่ี้มีความสามารถใหมี้โอกาสกา้วหนา้มากท่ีสุดเพ่ือเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจใหดี้ยิง่ข้ึน  
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2.3 ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานอาจจดัใหมี้การนนัทนาการระหวา่งกลุ่มสาระวิชาระหวา่ง
ชั้น การพบปะสังสรรคติ์ดต่อสัมพนัธ์อยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือเพ่ิมความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัใหม้ากยิง่ข้ึน  

2.4 ดา้นความรับผดิชอบงานผูบ้ริหารควรมอบอาํนาจในการรับผิดชอบใหค้รูผูส้อนอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือ
ครูผูส้อนนั้นจะไดมี้การวางแผนขั้นตอนการปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานท่ีมากข้ึนตามมาอีกดว้ย 
 
ข้อเสนอแนะในงานวจิัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรทาํการศึกษาเพ่ือประเมินความพึงพอใจในการปฏิบติังานอย่างเป็นระยะ ๆ เพ่ือกระตุน้ให้เกิดการ
ปรับปรุงและพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
 2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการเกบ็ขอ้มูลเฉพาะครูผูส้อน อาจมีการเพ่ิมประชากรในการศึกษาเช่น ผูบ้ริหาร และ
หวัหนา้งานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือสามารถนาํผลท่ีไดม้าพฒันาความพึงพอในการปฏิบติังานต่อไป 
 3.ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรทาํการวจิยัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นรายเขตการศึกษาเพ่ือทราบปัญหาเฉพาะของแต่ละเขตการศึกษาตามโครงสร้างใหม่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูป 
ของผู้เลีย้งสุนัขในเขตจังหวดัปทุมธานี 

FACTORS AFFECTING A CUSTOMER PURCHASE DECISION 
ON INSTANT DOG FOOD IN PATHUMTHANI 

อธิป พวงดี 1 และ ดร.พชัร์หทยั จารุทวผีลนุกูล 2 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต (kuu_hatecrew_deathroll@hotmail.com)  

2 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต (pashatai.c@rsu.ac.th) 

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

บทคัดย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีเป็นการศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนขัสาํเร็จรูปของผู ้

เล้ียงสุนขัในเขตจงัหวดัปทุมธานี  ทั้งน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหารสุนขัสาํเร็จรูปของผูเ้ล้ียงสุนขัในเขตจงัหวดัปทุมธานี  (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสุนขั
สําเร็จรูปของผูเ้ล้ียงสุนขัในเขตจงัหวดัปทุมธานี และ (3) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูปของผูเ้ล้ียงสุนัขในเขตจังหวดัปทุมธานี  กลุ่มตวัอย่างท่ีไดจ้ากการใชสู้ตร 
Yamane จาํนวน 400 คน สุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็นดว้ยวธีิการสุ่มแบบเจาะจง ขอ้มูลท่ีไดน้าํมาวเิคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างดว้ย t – Test , 
One Way ANOVA และ Multiple Regression Analysis 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอาย ุ20 – 25 ปี  มีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี ประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000  บาท และส่วนใหญ่ซ้ืออาหารจากแหล่ง
จาํหน่ายอาหารสัตว ์ดงันั้นผูป้ระกอบธุรกิจท่ีดาํเนินการเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑอ์าหารสุนขัสาํเร็จรูป สามารถนาํขอ้มูล
ดงักล่าวไปทาํการตลาด และทาํโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือทาํใหเ้กิดการขายท่ีง่ายและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนขัสาํเร็จรูป
ของผูเ้ล้ียงสุนขัในเขตจงัหวดัปทุมธานีแตกต่างกนัผลการทดสอบและวิเคราะห์ขอ้มูลของสมมติฐานในทางสถิติ พบวา่ 
ปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูปของผูเ้ล้ียงสุนัขในเขตจังหวดั
ปทุมธานีแตกต่างกนัผลการทดสอบและวิเคราะห์ขอ้มูลของสมมติฐานในทางสถิต พบวา่ รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนขัสําเร็จรูปของผูเ้ล้ียงสุนขัในเขตจงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนขั
สาํเร็จรูปของผูเ้ล้ียงสุนขัในเขตจงัหวดัปทุมธานี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนขัสาํเร็จรูปของผูเ้ล้ียงสุนขัใน
เขตจงัหวดัปทุมธานีจากผลการทดสอบและวิเคราะห์ขอ้มูลของสมมติฐานในทางสถิติ พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนขัสาํเร็จรูปของผูเ้ล้ียงสุนขัในเขตจงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีอาํนาจ
ในการพยากรณ์ร้อยละ 23.3  
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คาํสําคญั: ส่วนประสมทางการตลาด,อาหารสุนขัสาํเร็จรูป, พฤติกรรมการเลือกซ้ือ 
 

ABSTRACT 
This independent study is to study on the factors affecting the customer purchase decision on instant dog 

food in Pathumthani. The purpose are 1) to study dog owner’s personal factors affecting decision to buy dog food in 
Pathumthani province, 2) to study dog owner’s purchase behavior affecting decision to buy dog food in Pathumthani 
province, and 3) to study marketing mix affecting dog owner’s decision to buy dog food in Pathumthani province. 
The samples were 400 people according to the calculation based on Yamane formula. The samples were selected by 
nonprobability sampling using purposive sampling. Data were analyzed by statistics, i.e. percentage, frequency, 
mean, standard deviation, and the differences were compared by t – test, one way ANOVA and  multiple regression 
analysis. 
 Results showed that most of questionnaire respondents were female, age of 20-15 years and graduated with 
a bachelor’s degree. They were students with monthly income of 10,001 – 20,000 Baht. Most of them bought dog 
foods from the animal feed center. Therefore, the business operators related to dog food can utilize such information 
for appropriate marketing and advertising activities in order to be able to sell the products easier and faster. 
 Results of hypothesis test showed that different personal factors affected the dog owners’ decision to buy 
dog food in Pathumthani province differently.  The test results and data analysis of the hypothesis statistically showed 
that different personal factors affected the dog owners’ decision to buy dog food in Pathumthani province differently. 
It also showed that different income affected the dog owners’ decision to buy dog food in Pathumthani province 
differently at the significant level of 0.05. In addition, different gender, age, educational level, and career affected the 
dog owners’ decision to buy dog food in Pathumthani province indifferently at the significant level of 0.05. 

Marketing mix affected the dog owners’ decision to buy dog food in Pathumthani province. Results of 
hypothesis test showed that marketing mix, i.e. products, price, places and promotions affected the dog owners’ 
decision to buy dog food in Pathumthani province at the significant level of 0.05 with the prediction power of 23.3%. 
Keywords:  Marketing Mix, Dog Food, Purchase Behavior 
 
1. บทนํา 

ปัจจุบนัผูเ้ล้ียงสุนขัส่วนใหญ่เห็นวา่สุนขัมิไดเ้ป็นเพียงสัตวท่ี์เล้ียงไวส้าํหรับเฝ้าบา้นเท่านั้น แต่สุนขัเป็นสัตว์
สังคมท่ีมีบทบาทต่อสมาชิกในครัวเรือน ความรักความผูกพนัของส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงมีชีวิตดว้ยกนั บางครอบครัวสุนขั
ไดรั้บการยกสถานะข้ึนเป็นสมาชิกส่วนหน่ึงของครอบครัว และมีผูส้นใจการเล้ียงสุนัขในประเทศไทยรวมตวักนั
จดัตั้งสมาคมข้ึน โดยมีความปรารถนาท่ีจะส่งเสริมบาํรุงและอาํนวยประโยชน์ใหแ้ก่ผูเ้ล้ียงสุนขัเหมือนกบัต่างประเทศ 
ใชช่ื้อสมาคมว่า “สมาคมผูนิ้ยมสุนขัแห่งประเทศไทย” และไดจ้ดทะเบียนตั้งสมาคมเม่ือปี พ.ศ. 2498 ซ่ึงนบัว่าเป็น
การวางรากฐานการเล้ียงสุนัขข้ึนในประเทศไทยเป็นแห่งแรก และตั้งใจท่ีจะให้เป็นประโยชน์แก่ผูเ้ล้ียงสุนัขใน
ประเทศไทยไดเ้ช่นเดียวกนักบัต่างประเทศ ( ปรีชา เพญ็เจริญรุ่ง, 2559, น. 1)  
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บริษทัผูผ้ลิตอาหารสุนขัสาํเร็จรูปไดพ้ยายามเพ่ิมองคค์วามรู้ ผลิตภณัฑ ์การลงทุน การแข่งขนั ทางการตลาด 
โดยผ่านทางการส่ือสารการตลาดมากข้ึน แต่ก็ยงัคงความมีคุณภาพและราคาท่ีผูบ้ริโภคสามารถซ้ือได ้แต่อยา่งไรก็
ตามโดยส่วนใหญ่ผูเ้ล้ียงจะซ้ือผลิตภณัฑใ์นตราสินคา้ท่ีตน เคยทดลองซ้ือมาใช ้เกิดเป็นความเช่ือมัน่ การนึกถึง และ
เกิดการซ้ือซํ้ า อย่างต่อเน่ืองตลอดมา ทั้ งน้ี เพราะผูบ้ริโภคมีทัศนคติว่าตราสินค้าท่ีตนได้ตัดสินใจเลือกนั้ น มี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นการรับรู้ของผูเ้ล้ียงสุนขัทุกดา้น  เช่น  เร่ืองสุขภาพแขง็แรงและไม่มีโรค เร่ืองผิวหนงัและขน 
มีความเงางาม เร่ืองสุขภาพจิตดี และอารมณ์ดี รวมถึงร่าเริง ท้งัน้ีเร่ืองการขบัถ่ายไม่มีกล่ินเหม็น นอกจากน้ียงัเช่ือว่า มี
ความสัมพนัธ์ กบัปัจจยัดา้นการเรียนรู้ของสุนขัทุกดา้น เช่น อาหารมีให้เลือกเหมาะสมกบัวยัและ พนัธ์ุของสุนัขท่ี
เล้ียง เป็นตน้ โดยเม่ือเกิดทศันคติท่ีดีแลว้ การเปล่ียนแปลงจึงเกิดข้ึนไดค้่อนขา้งยากและกลายเป็นความภกัดีในท่ีสุด 
ทั้งน้ีโอกาสการเติบโตทางธุรกิจอาหารสุนขัยงัขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้มีผูผ้ลิตรายใหม่ ๆ เขา้มาแข่งขนัในตลาด
มากข้ึน ส่ิงท่ีตามมาคือ ผูบ้ริโภคมีทางเลือกท่ีหลากหลาย ทาํใหค้วามภกัดีในตราสินคา้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นอาจลดลง 
ดงัน้นั ผูผ้ลิตแต่ละรายจึงตอ้งพยายามศึกษาพฤติกรรม และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ืออาหารสาํเร็จรูปสาํหรับสุนขั
มากข้ึน ซ่ึงบริษทัผูป้ระกอบธุรกิจเหล่าน้ีไดพ้ยายาม เพราะมีผลต่อยอดการจาํหน่ายและการเป็นผูน้าํในตลาดอาหาร
สุนขัได ้ซ่ึงจากการศึกษาวรรณกรรมส่วนใหญ่ท่ีเป็นงานวิจยัเก่ียวกบัอาหารสุนขัสาํเร็จรูป จะมองเพียงดา้นปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูป แต่ยงัไม่มีการศึกษาท่ีแสดงถึงราคาท่ีผูบ้ริโภคยินดีจะซ้ืออาหารสุนัข
สําเร็จรูป โดยเฉพาะอาหารสุนขัสําเร็จรูปแบบแห่ง (ชนิดเม็ด) ทั้งน้ี เพราะลกัษณะอาหารสุนขัสําเร็จรูปในรูปแบบ
ดงักล่าว เป็นท่ีนิยมของผูเ้ล้ียงโดยทัว่ไป ( กทัลี ศรีมณฑล, 2552, น. 79-80) 

จากปรากฏการณ์ดงักล่าว ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษาตวัแปรในแต่ละตวั เพ่ือวเิคราะห์ถึงการตดัสินใจของผู ้
เล้ียงสุนขัในการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนขัสําเร็จรูป ซ่ึงวิธีการน้ีจะทาํให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือท่ี
ยนิดีจะซ้ืออาหารสุนขัสาํเร็จรูปมากท่ีสุดและช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถนาํผลมาประกอบการตดัสินใจลงทุน และ
สามารถตดัสินใจไดว้่าควรกาํหนดส่วนประสมทางการตลาดของอาหารสุนัขสําเร็จรูป ในรูปแบบใด ให้มีความ
เหมาะสม ซ่ึงในอนาคตผูผ้ลิตท่ีมีศกัยภาพในการผลิตท่ีเพียงพอ อาจตดัสินใจรวมตวักนั เพ่ือกาํหนด เพ่ือใชเ้ป็นกล
ยทุธ์ในการกาํหนดตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดเพื่อลดการแข่งขนัในดา้นต่าง ๆ ต่อไป  
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนขัสําเร็จรูปของผูเ้ล้ียงสุนขัในเขต
จงัหวดัปทุมธานี 

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจยัพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสุนขัสาํเร็จรูปของผูเ้ล้ียงสุนขัในเขตจงัหวดัปทุมธานี 
2.3 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนขัสําเร็จรูปของผู ้

เล้ียงสุนขัในเขตจงัหวดัปทุมธานี 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 
3.1 ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูเ้ล้ียงสุนขัในเขตจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ี
แน่นอนเกบ็ตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 
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3.2 วธีิการสุ่มตวัอยา่งและขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี เป็นผูเ้ล้ียงสุนขัในเขตจงัหวดัปทุมธานี สามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบ

ขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran โดยกาํหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 
5  และเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน โดยเกบ็ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
              การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยโดยการสํารวจ (Survey)  ใช้แบบสอบถามในการ เก็บข้อมูล โดยการแจก
แบบสอบถามดว้ยตนเอง  และให้ทีมงานช่วยในการเก็บแบบสอบถาม  ซ่ึงไดมี้การให้ความรู้แก่ทีมงานในเร่ือง
แบบสอบถาม เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงวตัถุประสงคใ์นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 
3.4 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 
 1) ศึกษาจากตาํรา เอกสาร บทความ หลกัทฤษฎีหลกัการและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อกาํหนดขอบเขตของการ
วจิยัและสร้างเคร่ืองมือวจิยัใหค้รอบคลุมจุดมุ่งหมายของการวจิยั 
 2) นาํขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแบบสอบถาม 
 3) ปรับปรุงรูปแบบของแบบสอบถามแลว้นาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั เพ่ือแกไ้ขปรับปรุงเพ่ิมเติม 
เพ่ือใหไ้ดแ้บบสอบถามท่ีมีประสิทธิภาพ 
 4) นาํเสนอแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพ่ือไปเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
3.5 ลกัษณะของแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสุนขัสาํเร็จรูป 
 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ิออาหารสุนขั 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนขั 
3.6 ความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

ในส่วนการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนขัของผูเ้ล้ียง
สุนขัในเขตจงัหวดัปทุมธานี ไดมี้การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ดงัน้ี 
 1) ความเช่ือมั่น (Reliability) ผูว้ิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทาํการ
ทดสอบจาํนวน 30 ชุด กบักลุ่มประชากรท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือตรวจสอบวา่คาํถามสามารถส่ือ
ความหมายตรงตามความตอ้งการตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม่มีความยากง่ายเพียงใด จากนั้นจึงมาทดสอบความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยวธีิของครอนบาค (Cronbach’ Alpha) โดยใชเ้กณฑย์อมรับท่ีค่ามากกวา่ 0.7 (กลัยา       วา
นิชยบ์ญัชา และฐิตา วานิชยบ์ญัชา, 2558, น.159) 
3.7 การจดัทาํขอ้มูลและการวเิคราะห์ผล 
 หลงัการรวบรวมแบบสอบถามท่ีได ้ ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามทั้งหมดมาดาํเนินการดงัน้ี 
  1) การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผูว้ิจยัตรวจสอบดูความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามและทาํการ
แยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 
 2) นาํแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลงรหัสเพ่ือประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรม
สาํเร็จรูป 
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3.8 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 
การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป วเิคราะห์โดยใชส้ถิติดงัน้ี 
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ในการวเิคราะห์

ปัจจยัส่วนบุคคล  พฤติกรรมการเลือกซ้ือ และค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) ระดบั
ความคิดเห็น และระดบัการวเิคราะห์ของตวัอยา่ง ในการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด และตวัแปรตาม 

2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตามใน
สมมติฐานต่าง ๆ โดยใช้การวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Independent Sample t-Test, F-Test และ Multiple Regression 
Analysis ดว้ยวธีิ Enter 

3) มาตราเรียงอนัดบั (Ordinal Scale) จดัลาํดบัหรือตาํแหน่งของส่ิงต่าง ๆ การจดัลาํดบับอกทิศทางของความ
มากนอ้ยกวา่แต่ไม่สามารถบอกความละเอียดของความแตกต่างกนัไดอ้ยา่งแทจ้ริงในการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด 

 

4. ผลการวจิัย 
  ส่วนท่ี 1 ผลการทดสอบปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 226 คน (ร้อยละ 56.50) อาย ุ20 – 25 ปี  จาํนวน 279 คน (ร้อยละ 69.80) มี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 339 คน (ร้อยละ 84.75) มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 324 คน (ร้อยละ 81.00) 
มีรายได ้10,001 – 20,000  บาท จาํนวน 232 คน (ร้อยละ 58.00)  
ส่วนท่ี 2 ผลการทดสอบปัจจยัดา้นพฤติกรรม 

 ส่วนใหญ่มีความรู้ปานกลาง 288  คน (ร้อยละ 72.00)  ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทางส่ือวิทยโุทรทศัน์ จาํนวน 174 
คน (ร้อยละ 43.50) มีวตัถุประสงคท่ี์เลือกสดวกสบาย จาํนวน 161 คน (ร้อยละ 40.25)  โดยตดัสินใจท่ีหาซ้ือไดง่้าย
จาํนวน 147 คน (ร้อยละ 36.75) เลือกใช ้Pedigree  จาํนวน 130 คน (ร้อยละ 32.50) โดยเลือกซ้ืออาหารสุนขัขนาด 4 – 6 
กิโลกรัม จาํนวน 204 คน (ร้อยละ 51.00) ซ้ือจากแหล่งจาํหน่ายร้านจาํหน่ายอาหารสัตว ์จาํนวน 193 คน (ร้อยละ 48.25) 
มีความถ่ีในการซ้ือเดือนละ 2 คร้ัง จาํนวน 195 คน (ร้อยละ 48.75)   
ส่วนท่ี 3 ผลการทดสอบปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

1) ดา้นผลิตภณัฑ ์ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัอาหารสุนขัสาํเร็จรูปตอ้งมีสารอาหารท่ีจาํเป็นครบทุกหมู่มาก
ท่ีสุด (x = 4.20) 

2) ดา้นราคา ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัราคาอาหารสุนขัสาํเร็จรูปตอ้งมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมากท่ีสุด 
(x = 4.08) 

3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัช่องทางจดัจาํหน่ายอาหารสุนขัสาํเร็จรูปตอ้งมี
ความหลากหลายของช่องทางจดัจาํหน่ายสะดวกสบายซ้ือไดทุ้กท่ี  (x = 3.99) 

4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัการส่งเสริมการตลาดตอ้งมีการใชส่ื้อโฆษณาท่ี
เช่ือถือได ้(x = 3.98)  
ส่วนท่ี 4 ผลการทดสอบปัจจยัดา้นการตดัสินใจเลือกบริโภค 

ดา้นการตดัสินใจเลือกบริโภค ส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัช่องทางจัดจาํหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อาหารสุนขั  (x = 4.11) 
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ส่วนท่ี 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ 
สถิติท่ีใชใ้นการ

ทดสอบสมมติฐาน 
ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ t-Test   0.571 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-Test  0.468 ปฏิเสธ 
ระดบัการศึกษา F-Test  0.553 ปฏิเสธ 
อาชีพ F-Test  0.730 ปฏิเสธ 
รายได ้ F-Test  0.042* ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ MRA 0.000* ยอมรับ 
ดา้นราคา MRA 0.026* ยอมรับ 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย MRA 0.000* ยอมรับ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA 0.000* ยอมรับ 

 
จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ รายได ้ยอมรับสมมติฐาน ส่วนเพศ อาย ุระดบั

การศึกษา และอาชีพ ปฏิเสธสมมติฐาน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ยอมรับสมมติฐาน 
   
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษา เร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนขัสาํเร็จรูปของผูเ้ล้ียงสุนขัในเขตจงัหวดัปทุมธานี สามารถ
อภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

5.1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนขัสาํเร็จรูปของผูเ้ล้ียงสุนขัในเขต
จงัหวดัปทุมธานีแตกต่างกนั ผลการทดสอบและวิเคราะห์ขอ้มูลของสมมติฐานในทางสถิติ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนขัสาํเร็จรูปของผูเ้ล้ียงสุนขัในเขตจงัหวดั
ปทุมธานีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการเล้ียงสุนขัในปัจจุบนั กลุ่มผูเ้ล้ียง
สุนัขให้ความสําคญักบัสุนัขเสมือนสมาชิกในบา้น การนิยมเล้ียงพนัธ์ุต่าง ๆ ตามความชอบของผูเ้ล้ียงสุนัขย่อม
แตกต่างกนั สุนัขบางพนัธ์ุมีราคาแพง การดูแลตอ้งมีความพิเศษ ไม่ว่าการบาํรุงดว้ยอาหารท่ีมีคุณภาพดี การพาไป
ตรวจสุขภาพ ฯลฯ ดงันั้น รายไดข้องผูเ้ล้ียงสุนัขก็มีส่วนสําคญัในการเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปสุนัขสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของกรทิพย ์นาคสุวรรณ (2549) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบั “ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหาร
สาํเร็จรูปสุนขัในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่ รายไดท่ี้แตกต่างกนัของผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมในการเลือก
ซ้ืออาหารสาํเร็จรูปสุนขัแตกต่างกนั 
 5.2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนขัสาํเร็จรูปของผูเ้ล้ียงสุนขัใน
เขตจงัหวดัปทุมธานี จากผลการทดสอบและวิเคราะห์ขอ้มูลของสมมติฐานในทางสถิติ พบว่าปัจจัยส่วนประสม
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การตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนขัสาํเร็จรูปของผูเ้ล้ียงสุนขัในเขตจงัหวดัปทุมธานีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 สามารถ
อภิปรายตามค่านํ้าหนกัของการวเิคราะห์สถิติ Multiple Regression ไดด้งัน้ี 

              1) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนขัสาํเร็จรูปของผูเ้ล้ียง
สุนัขในเขตจังหวดัปทุมธานีเป็นอนัดบัแรก โดยมีขอ้บ่งช้ีท่ีสําคญัคือ “ความหลากหลายของช่องทางจัดจาํหน่าย
สะดวกสบายซ้ือไดทุ้กท่ี” ทั้งน้ีอาจเป็นเน่ืองจากสังคมทุกวนัน้ี ผูค้นทาํงานอยา่งรีบเร่ง และเส้นทางจราจรมกัจะติดขดั 
ทาํให้การเดินทางเพ่ือหาซ้ืออาหารสุนขัตอ้งใชเ้วลามากข้ึน ความหลากหลายของช่องทางจดัจาํหน่ายสะดวกสบายซ้ือ
ไดทุ้กท่ี แหล่งใกลบ้า้น แหล่งใกลท่ี้ทาํงาน ไม่ว่าจะร้านเกี่ยวกบัสัตวเ์ล้ียง คลินิกดูแลสัตวซ่ึ์งเพิ่มมากข้ึน หรือ
ร้านคา้ 24 ชัว่โมง เช่น 7-eleven หรือการสั่งซ้ือออนไลน์ กท็าํใหผู้เ้ล้ียงสุนขัตอ้งการความสะดวกในการหาซ้ืออาหาร
สุนัขสําเร็จ ช่วยลดเวลาการเดินทางไดม้ากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรรษยาพร ทวีกุล (2549) การศึกษา
เก่ียวกบั “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัสาํเร็จรูปของผูเ้ล้ียงสุนขัในเขตอาํเภอ
เมืองจังหวัดเชียงใหม่” พบว่า ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีผลต่อการตัดสินซ้ือมากกว่าด้านอ่ืน ๆ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามทราบขอ้มูลจากทางโทรทศัน์มากท่ีสุด และนิยมเล้ียงดว้ยอาหารสาํเร็จรูปชนิดเม็ด ยีห่อ้ท่ีนิยมคือเพด็ดิ 
กรี โดยซ้ือจากแหล่งใกลบ้า้น และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฐายินี เอ๊ียบทอง (2550) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดท่ีมีต่อการซ้ืออาหารสุนขัสาํเร็จรูปในจงัหวดัลาํพูน” พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเลือกร้านคา้ท่ีมีความสะดวก
ต่อการเดินทาง นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเบญจมาภา กะลมัพะนนัท ์(2554) ศึกษาเร่ือง“ทศันคติผูเ้ล้ียง
สุนขัในเขตอาํเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑ์อาหารสุนัขสําเร็จรูป” ท่ีพบว่าผลิตภณัฑ์อาหารสุนขัสําเร็จรูป
สามารถซ้ือไดท้ัว่ไป เช่น หา้งสรรพสินคา้ ร้าน Pet Shop เป็นตน้ 

             2) ดา้นผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนขัสําเร็จรูปของผูเ้ล้ียงสุนขัในเขต
จงัหวดัปทุมธานีเป็นอนัดบัท่ีสอง โดยมีขอ้บ่งช้ีท่ีสาํคญัคือ “มีสารอาหารท่ีจาํเป็นครบทุกหมู่” ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะความ
รักความใส่ใจของผูเ้ล้ียงสุนขัในทุกวนัน้ี ใหค้วามสาํคญักบัการดูแลใหสุ้นขัมีสุขภาพดี ขนสวย ดงันั้นการใหอ้าหารท่ี
ดี มีคุณภาพ มีสารอาหารท่ีจาํเป็นครบทุกหมู่จึงมีส่วนสาํคญัในการเล้ียงดู ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฐายนีิ เอ๊ียบท
อง (2550) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการซ้ืออาหารสุนขัสาํเร็จรูปในจงัหวดัลาํพูน” พบวา่ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์เป็นปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมยรุา เป้ียอุดร (2549) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบั “พฤติกรรมการซ้ืออาหารสุนขัสาํเร็จรูปของ
ประชาชนผูเ้ล้ียงสุนขัในจงัหวดัสระบุรี” พบว่าให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ในระดบั
มากท่ีสุด โดยผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายควรมีการวิจยัและพฒันาคุณภาพของวตัถุดิบ รวมถึงวิธีการผลิตท่ีจะคงคุณค่ามี
ประโยชน์เหมาะสมสําหรับสุนขัแต่ละสายพนัธ์ุ รวมถึงรูปร่างลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ความหลากหลายของรสชาติ
ผลิตภณัฑ์ เพ่ือเป็นการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของวราภรณ์  อํ่าศรีเวียง (2550) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัทางการตลาดในการเลือกซ้ือ อาหาร สุนขัสาํเร็จรูปในเขตเทศบาล
อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง” พบว่า ปัจจยัทางการตลาดในการซ้ืออาหารสุนัขสําเร็จรูปของผูเ้ล้ียงสุนขัในระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์คือมีสารอาหารท่ีจาํเป็นครบทุกหมวดหหมู่ มีอาหารทุกสูตรซ่ึงเหมาะกบัสุนขัแต่ละวยั 

        3) ดา้นส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนขัสาํเร็จรูปของผูเ้ล้ียงสุนขัใน
เขตจงัหวดัปทุมธานีเป็นอนัดบัท่ีสาม โดยมีขอ้บ่งช้ีท่ีสําคญัคือ “การใชส่ื้อโฆษณาท่ีเช่ือถือได”้ ทั้งน้ีเน่ืองจากการ
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ส่งเสริมการตลาดจะช่วยให้กระตุน้ความสนใจของผูเ้ล้ียงสุนัขมากข้ึน สร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข
สําเร็จรูปว่ามีคุณสมบัติอย่างไร มีสารอาหารสําคญัอะไรบ้าง การส่งเสริมการตลาดโดยใช้ส่ือโฆษณาต่าง ๆ ท่ี
น่าเช่ือถือไดก้็สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูเ้ล้ียงสุนัขไดง่้ายข้ึน เช่น ส่ือโฆษณาท่ีผ่านทางโทรทศัน์ วิทยุ หรือส่ือ
โฆษณาออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือกระตุน้การรับรู้และการตดัสินใจซ้ือ และเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้าก
ท่ีสุด ดงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรรษยาพร ทวกีลุ (2549) ศึกษาเก่ียวกบั “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัสาํเร็จรูปของผูเ้ล้ียงสุนขัในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่” พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ทราบขอ้มูลจากทางโทรทศัน์มากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเบญจมาภา กะลมัพะนนัท์ (2554) ศึกษาเร่ือง
“ทศันคติผูเ้ล้ียงสุนัขในเขตอาํเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑ์อาหารสุนัขสําเร็จรูป” พบว่า ดา้นการส่งเสริม
การตลาด โดยใชโ้ฆษณาท่ีแสดงถึงสุขภาพของสุนขัท่ีดีข้ึนจากการใชผ้ลิตภณัฑอ์าหารสุนขัสาํเร็จรูป ช่วยสร้างความ
น่าเช่ือถือของยีห่อ้สินคา้ได ้ 

         4) ดา้นราคาส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนขัสาํเร็จรูปของผูเ้ล้ียงสุนขัในเขตจงัหวดั
ปทุมธานีเป็นอนัดบัสุดทา้ย โดยมีขอ้บ่งช้ีท่ีสาํคญัคือ “ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ” ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการใส่ใจในการ
เล้ียงสุนขัของผูเ้ล้ียงสุนขันั้น มองท่ีคุณภาพของอาหารสุนขัสาํเร็จรูปท่ีให้คุณค่าต่อสุขภาพของสุนขันั้น อาหารสุนขั
สาํเร็จรูปมีสารอาหารครบหมู่ และมีคุณภาพดี ซ่ึงผูเ้ล้ียงสุนขัมีความตอ้งการและสามารถซ้ือใหก้บัสุนขัของตนเองได ้
กถื็อวา่เป็นราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และปริมาณอาหารท่ีบรรจุเพื่อจาํหน่ายเหมาะสมกบัราคา และความตอ้งการ
ที่หลากหลายของผูเ้ล้ียงสุนขั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวราภรณ์  อํ่าศรีเวียง (2550) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัทาง
การตลาดในการเลือกซ้ือ อาหาร สุนขัสาํเร็จรูปในเขตเทศบาลอาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง” พบวา่ปัจจยัทางการตลาด 
ดา้นราคาในการซ้ืออาหารสุนขัสาํเร็จรูปของผูเ้ล้ียงสุนขัในระดบัมาก โดยราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของอาหาร ราคา
เหมาะสมกบัปริมาณของอาหาร และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเบญจมาภา กะลมัพะนนัท ์(2554) ศึกษาเร่ือง“ทศันคติ
ผูเ้ล้ียงสุนัขในเขตอาํเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑ์อาหารสุนัขสําเร็จรูป” พบว่าราคาของผลิตภณัฑ์อาหาร
สุนขัมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ 

จากขอ้คน้พบขา้งตน้ ผูป้ระกอบการควรนาํประเด็นไปใชป้ระโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์และเป็น
ขอ้มูลท่ีจาํเป็นในการกาํหนดทิศทาง กลยทุธ์ิ และแผนของการดาํเนินงานของกิจการ เพ่ือใหเ้กิดผลของการดาํเนินการ
ท่ีมีประสิทธิภาพไปในแนวทางท่ีดี 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนขัสาํเร็จรูปของผูเ้ล้ียงสุนขัในเขตจงัหวดั

ปทุมธานี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
6.1 จากการศึกษาด้านขอ้มูลทั่วไป พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 – 25 ปี  

การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000  บาท  และส่วนใหญ่
ซ้ืออาหารจากแหล่งจาํหน่ายอาหารสัตว์ ดังนั้นผูป้ระกอบธุรกิจท่ีดาํเนินการเก่ียวขอ้งกับผลิตภณัฑ์อาหารสุนัข
สาํเร็จรูป สามารถนาํขอ้มูลดงักล่าวไปทาํการตลาด และทาํโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือทาํใหเ้กิดการขายท่ี
ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน หรือ อาจจะนาํไปใชเ้พ่ือวางแผนพยากรณ์ความตอ้งการในอนาคต ซ่ึงผลจากการกาํหนด
กลุ่มเป้าหมายน้ี จะช่วยให้ผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารสุนัขสําเร็จรูป องค์กร หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
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สามารถท่ีจะวางแผนกลยทุธ์สาํหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนและช่วยใหก้ลยทุธ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อนัจะทาํให้
สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกเป้าหมายท่ีมีความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารสุนขัสาํเร็จรูปไดอ้ยา่งตรงกลุ่มเป้าหมาย 

6.2 จากการศึกษาส่วนประสมการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสม
การตลาดท่ีส่งผลต่อการตเัสินใจซ้ืออาหารสุนขัสาํเร็จรูปของผูเ้ล้ียงสุนขัในเขตจงัหวดัปทุมธานี โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เรียง
ตามลาํดบัดงัน้ี ดา้นการช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นส่งเสริมการตลาดเป็นอนัดบั 2 ดา้น
ผลิตภณัฑ์เป็นอันดับ 3 และในด้านราคาเป็นอันดับสุดท้าย ดังนั้น ผูป้ระกอบการและบริษัทผูผ้ลิตอาหารสุนัข
สาํเร็จรูปควรจะร่วมกนัปรับปรุงกลยทุธ์ในเร่ืองของราคา และเนน้ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของ ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย 
เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความพึงพอใจไดต้รงตาม ความตอ้งการของลูกคา้ ดงัต่อไปน้ี 

1)  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในเร่ืองของทาํเลท่ีตั้งเป็นสําคญั ดงันั้น 
ผูป้ระกอบการควรมีการวางแผนกลยทุธ์ในเร่ืองการวางทาํเลท่ีตั้งของสถานท่ีจดัจาํหน่ายใกลแ้หล่งชุมชน มีสามารถ
เดินทางไดส้ะดวก และสถานท่ีจอดรถเพ่ือรองรับลูกคา้ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

2) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัในเร่ืองของสินคา้ตวัอยา่งและมีการบริการ
ขอ้มูลเพ่ิมเติมทางโทรศพัท์ (Call Center) ดงันั้น ผูป้ระกอบการและผูผ้ลิตควรมุ่งเน้นในเร่ืองของการจดัให้มีการ
นาํเสนอสินคา้อยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือให้ลูกคา้สามารถจดจาํสินคา้ได ้และมีการบริการขอ้มูลเพ่ิมเติมทางโทรศพัท ์(Call 
Center) เพ่ือเป็นการรับฟังขอ้เสนอแนะและคาํติชมจากลูกคา้ สาํหรับการนาํไปพฒันาสินคา้ในคร้ังต่อๆ ไป 

3) ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของคุณภาพของสินคา้ดงันั้น ผูป้ระกอบการและ
ผูผ้ลิตควรมุ่งเน้นในเร่ืองของคุณภาพสินคา้และกระบวนการผลิตสินคา้ เพ่ือให้ไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพดีตรงตามท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการ และเป็นท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจใน การเลือกซ้ือของลูกคา้ 

4) ดา้นราคาสินคา้ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในเร่ืองของคุณภาพสินคา้และปริมาณท่ีเหมาะสมกบั
ราคาสินคา้ ผูป้ระกอบการและผูผ้ลิตควรมีมาตรฐานในการควบคุม ด้านราคาสินคา้เพ่ือให้เกิดความคุม้ค่าและ
เหมาะสมกบัตวัสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งจ่าย 
 6.3 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

              1) ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขั โดยใชต้วั
แปรอ่ืนๆ ท่ีคาดว่าเป็นปัจจยัสําคญัเพ่ิมเติม เช่น คุณค่าของผลิตภณัฑ์ คุณภาพการบริการ เป็นตน้ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ี
ครบถว้นและเป็นประโยชน์อนัจะนาํมาซ่ึงผลการวจิยัเพ่ือการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดต่อไป 
                             2) ควรมีการติดตาม และประเมินผลการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนขัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือสังเกตุการ
ตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุนขัของผูใ้ชบ้ริการท่ีเปล่ียนแปลงไป และนาํมาปรับปรุงวิธีการวิจยัใหมี้คุณภาพและแม่นยาํ
มากข้ึน 
                             3) ควรมีการศึกษาถึงความแตกต่างของผลิตภณัฑอ์าหารสุนขัสาํเร็จรูป แต่ละยี่ห้อ เพ่ือให้ทราบถึง
ความแตกต่างในการเลือกของผูบ้ริโภคว่าเลือกยี่ห้อนั้นๆ เพราะเหตุใดถึงแหล่งท่ีซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค เช่น ร้าน
จาํหน่ายอาหารสัตว ์โรงพยาบาลสัตว ์หา้งสรรพสินคา้ หรือมินิมาร์ท เพ่ือใหท้ราบถึงสถานท่ีในการจดัจาํหน่ายท่ีเป็น
ท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค และทราบถึงแนวทางในการวางตาํแหน่งการขายสินคา้ทาํการศึกษาถึงสาเหตุในการตดัสินใจ
เลือกใชอ้าหารสุนขัสาํเร็จรูปในการเล้ียงสุนขั เม่ือเปรียบเทียบกบัการเล้ียงดว้ยอาหารปรุงสุก 
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             4) การศึกษาในคร้ังน้ี มุ่งเนน้ท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมืองปทุมธานีเท่านั้น ดงันั้นจึงควรศึกษา
ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นต่างอาํเภอ และต่างจงัหวดั เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลวิจยัไปปรับปรุง หรือพฒันสาํหรับผูป้ระกอบการจาํหน่าย
อาหารสาํเร็จรูปของสัตวเ์ล้ียงควรศึกษาเก่ียวกบักลยทุธ์การตลาดของผูป้ระกอบการจาํหน่ายอาหารสาเร็จรูปของสัตว์
เล้ียง 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือยีห้่อซัมซุงของผู้บริโภค ในเขตจังหวดัปทุมธานี 
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CONSUMERS IN PATHUM THANI  PROVINCE 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือยี่ห้อซัมซุงของผูบ้ริโภคใน

เขตจงัหวดัปทุมธานี” มีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยี่ห้อ
ซัมซุงของผูบ้ริโภคในเขตจังหวดัปทุมธานี (2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือยี่ห้อซัมซุงของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัปทุมธานี และ (3) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยี่ห้อซัมซุงของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัปทุมธานี ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี
เป็นผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในเขตจังหวดัปทุมธานีจาํนวน 1,116,964 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีไดจ้ากการใช้สูตร Yamane 
จาํนวน 400 คน สุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็นโดยการสุ่มแบบเจาะจง ขอ้มูลท่ีไดน้าํมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
สถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างดว้ย t – Test, One Way 
ANOVA และ Multiple Regression Analysis 

ผลการวิจยั พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจาํนวน 217 คน อาย ุ20 – 25 ปี จาํนวน 174 คน 
มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 216 คน มีอาชีพพนกังานบริษทัจาํนวน 149 คน มีรายได ้10,001 – 20,000 จาํนวน 
165 คน และผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ซมัซุงของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัปทุมธานีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (2) ปัจจยัพฤติกรรมการเลือกซ้ือไดแ้ก่ หน่วยความจาํของโทรศพัท์ และสถานท่ีเลือกซ้ือ มีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ซมัซุงของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัปทุมธานีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั0.05 และ (3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ดา้นราคา (β= 0.516) รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ (β= 
0.396) และน้อยท่ีสุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด (β= 0.123) ตามลาํดับ มีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 62.4 
(Adjusted  R2 = 0.624)  
คาํสําคญั: การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมผูบ้ริโภค ส่วนประสมการตลาด 

 
ABSTRACT 

 The objectives of the independent study "The factors influencing the decision to buy a Samsung mobile 
phone brands of consumer in Pathum Thani province" were (1) to study the factors influencing the decision to buy 
mobile phones, Samsung brand of consumers in Pathum Thani province, (2) to study the buying behavior affecting 
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the decision to buy Samsung mobile phone brands of consumer in Pathum Thani Province, and (3) to study the 
marketing mix factors influencing the decision to buy Samsung mobile phone of consumers in Pathum Thani 
province. The population of this research is consumers living in Pathum Thani Province, the 1,116,964 people. Data 
by using the formula Yamane of 400 people were sampled by purposive sampling. Data were analyzed by statistics 
using percentage, frequency, mean, standard deviation, and compared the difference with t-test, one way ANOVA, 
and multiple regression analysis.    

The results showed that most of the respondents were male (217 people), age 20 - 25 years (174 people), 
with bachelor degree (216 people.), having professional employees(149 people) and earn 10,001 - 20,000 baht (165 
people.) For results of hypothesis testing, it was found that (1) personal factors; sex, age, occupation, and average 
income per month have varying effects on the decision to purchase mobile phones, Samsung brand of consumers in 
Pathum Thani province, at significant level of 0.05, (2) the buying behaviors, including memory of the phone and 
places have varying effects on the decision to purchase mobile phones, Samsung brand of consumers in Pathum Thani 
province, at significant level of 0.05, and (3) marketing mix factors including the price (β = 0.516) followed by the 
product (β = 0.396) and the smallest is the promotion. (β = 0.123), have the predictive power 62.4 (Adjusted R2 = 
0.624).  
Keywords:  Decision Making to Buy, Consumer Behavior, Marketing Mix   
 
1. บทนํา 

ในยคุปัจจุบนัโลกไดมี้การเปล่ียนแปลงไปมากข้ึน มีการพฒันาท่ีกา้วกระโดดอยา่งรวดเร็ว เป็นโลกแห่งการ
ส่ือสารท่ีไร้พรมแดน ซ่ึงนอกจากอินเตอร์เน็ตแลว้ โทรศพัท์มือถือเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีมีอิทธิพลและมีความสําคญัเป็น
อย่างมากในดําเนินชีวิตประจําว ันของทุกคน จากข้อมูลของwww.mediaartsdesign.org ท่ีกล่าวถึงเร่ือง Social 
Networks จะเห็นไดว้า่ในอดีต การส่ือสารผา่นทางเทคโนโลยีโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีเพียงบางกลุ่มเท่านั้นท่ีมีโอกาสใช ้
เพราะเหตุผลทางดา้นราคาของเคร่ือง และการให้บริการของเครือข่าย เป็นตน้ แต่ในปัจจุบนัแทบทุกคน ทุกอาชีพ
สามารถเขา้ถึงและไดใ้ชง้านกนัอยา่งกวา้งขวาง เพราะผูใ้ห้บริการระบบต่าง ๆ และองคก์รบริษทัผูผ้ลิตและจาํหน่าย
เคร่ืองโทรศพัทมื์อถือไดห้ากลยทุธ์ใหม่ ๆ เพ่ือทาํการแข่งขนักนัให้ไดเ้ป็นผูน้าํอนัดบัหน่ึงของโลกและของประเทศ 
และการขยายตวัของธุรกิจทางดา้นการส่ือสารโทรคมนาคม ทั้งของโลกและของประเทศไทยมีการขยายตวัอย่าง
รวดเร็ว สําหรับประเทศไทยในปัจจุบนัสภาวะการแข่งขนัของโทรศพัท์มือถือท่ีแข่งขนักนัอย่างดุเดือดเขม้ขน้และ
อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือจะครอบครองการเป็นเจา้แห่งผูค้รองตลาดโทรศพัทมื์อถือในประเทศไทย  
 การพฒันาเทคโนโลยดีา้นการส่ือสารท่ีมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ส่งผลใหเ้กิด
การแข่งขนัทางการตลาดสูง และความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการเลือกสินคา้และบริการท่ีสูงตามไปดว้ย การแข่งขนั
ในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโทรศพัทมื์อถือ ทั้งการแข่งขนัในรูปแบบเครือข่ายสัญญาณ รูปลกัษณ์โทรศพัท ์ราคา การ
ส่งเสริมการตลาด รวมถึงการปฏิบติัการทาํงานของโทรศพัท์มือถือ และจากการสืบคน้ขอ้มูลดา้นส่วนแบ่งทางการ
ตลาดโลกจาก www.slate.com จะเห็นไดว้า่ผูบ้ริโภคนั้นหันมาใชโ้ทรศพัท์มือถือยี่ห้อซัมซุงเพ่ิมข้ึนมากกว่าเม่ือก่อน 
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อาจเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงคร้ังสําคญัของซัมซุงท่ีหันมาใชร้ะบบปฏิบติัการแอนดรอยจากผูผ้ลิตและพฒันา 
google ทาํใหโ้ทรศพัทมื์อถือของซมัซุงมีประสิทธิภาพทดัเทียมค่ายคู่แข่งอยา่งแอปเป้ิล  

ขอ้มูลตวัเลขส่วนแบ่งทางการตลาดจาก www.fosspatents.com ของซัมซุงมีอตัราท่ีโตเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว
และต่อเน่ือง ในขณะท่ีส่วนแบ่งการตลาดของอนัดบัหน่ึงอยา่งแอปเป้ิลนั้น มีแนวโนม้ท่ีลดลงและค่อนขา้งท่ีจะคงท่ี 
ไม่เพ่ิมข้ึน ทั้ งในส่วนของมูลค่า และจาํนวนเคร่ือง นอกจากน้ี www.marketingoops.com ได้ทาํการสํารวจส่วนแบ่ง
การตลาดโทรศพัทมื์อถือ พบวา่แนวโนม้ยอดขายโทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ซมัซุงมีแนวโนม้ในทางท่ีดีข้ึนและยงัมีอีกส่ิงหน่ึง
ท่ีเป็นอีกองค์ประกอบสําคญัก็คือ 4Ps หรือท่ีเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า Marketing mix เรียกไดว้่าซัมซุงมีจุดแข็งในดา้นน้ี
อยา่งมาก กล่าวคือ ตั้งแต่ดา้นผลิตภณัฑซ์ัมซุงใชก้ลยทุธ์ผลิตภณัฑส์มยัใหม่ นวตักรรมทางผลิตภณัฑ ์การขยายไลน์
ของผลิตภณัฑ์ การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัผลิตภณัฑ์ และการทาํตลาดโดยใชผ้ลิตภณัฑ์ มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองจน
กลายมาเป็นผูน้าํระดบับน ๆ เยีย่งในปัจจุบนั รวมทั้งดา้นอ่ืน ๆ ท่ีทางซมัซุงกย็งัสามารถทาํไดดี้เช่นกนั 

จากความสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้ เป็นจุดท่ีทาํใหผู้ว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาวา่จากแนวโนม้ส่วนแบ่งตลาดของซัม
ซุงท่ียงัคงโตเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือยี่ห้อซัมซุงในเขต
จงัหวดัปทุมธานี ภายใตส้ภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรง มีการแข่งขนัทั้งดา้นราคา คุณภาพ รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ 
ทางดา้นเทคโนโลยีต่าง ๆ และในระยะหลงัท่ีทางบริษทัซัมซุงประสบปัญหาเหตุการณ์ท่ีแบตเตอร่ีท่ีบรรจุอยูภ่ายใน
เคร่ืองโทรศพัท์มือถือเกิดระเบิดทาํให้เกิดการสูญเสียความเช่ือมัน่ต่อความปลอดภยัในการใชง้าน ทั้งน้ี เพ่ือนาํผล
การศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงพัฒนาการเข้าถึงผูบ้ริโภคโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงของ
ผูป้ระกอบการ เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดต้รงความตอ้งการมากยิง่ข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
    1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ซมัซุงของผูบ้ริโภคในเขต

จงัหวดัปทุมธานี 
    2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ซมัซุงของผูบ้ริโภคใน

เขตจงัหวดัปทุมธานี 
    3. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ซมัซุงของ

ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัปทุมธานี 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 3.1.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในเขตจังหวดัปทุมธานีจาํนวน 1,116,964 คน 
(ขอ้มูลระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง, 2559) 
 3.1.2 กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งคร้ังน้ี ไดจ้ากการคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 
400 คน โดยการคาํนวณใชสู้ตรของ Yamane (1967) กลุ่มตวัอยา่งท่ีคาํนวณได ้400 คนท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
โดยมีความผดิพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ทั้งน้ี ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็นโดยการสุ่มแบบเจาะจง 
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    3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
    ในการวิจัยคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม จาํนวน 400 ชุด โดยแต่ละชุดจะ
ประกอบดว้ย 5 ส่วน คือ 
    ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

   ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ 
    ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

   ส่วนท่ี 4 ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ซมัซุง 
   ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามใหเ้ขียนขอ้เสนอแนะ 

    3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากร จาํนวน 1,116,964 

คน โดยเลือกเกบ็แบบเจาะจงจาํนวน 400 ตวัอยา่ง และดาํเนินการโดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ี
อาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดัปทุมธานีท่ีเคยใชโ้ทรศพัทมื์อถือยีห่้อซัมซุงแลว้นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาตรวจสอบ
และคดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามฉบบัท่ีสมบูรณ์เพ่ือทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนต่อไป 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
               นาํขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง มาวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมสถิติสาํเร็จรูป โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผูว้ิจัยไดใ้ช้สถิติเชิงพรรณนาสําหรับการอธิบายผล
การศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 
  1.1 ตวัแปรดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูก้รอกแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามทั้งน้ีผูว้ิจยัตอ้งการบรรยาย
เพ่ือใหท้ราบถึงจาํนวนตวัอยา่งจาํแนกตามคุณสมบติัเท่านั้น ดงันั้น สถิติท่ีเหมาะสม คือ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
   1.2  ตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ  ดา้นราคา ดา้น
สถานท่ีการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรวดัอนัตรภาค เน่ืองจากผูว้ิจยัไดก้าํหนดค่า
คะแนนให้แต่ละระดบั ทั้งน้ีผูว้ิจยัตอ้งการทราบค่าเฉล่ียคะแนนของแต่ละระดบัความคิดเห็นของตวัอยา่งและอนัดบั
จากการวเิคราะห์ตวัอยา่ง สถิติท่ีใชจึ้งไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน             
 2. สถิติเชิงอนุมาน ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติเชิงอา้งอิง สาํหรับการอธิบายผลการศึกษาของตวัอยา่งในเร่ืองต่อไปน้ี 
  2.1  การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความแตกต่างในลกัษณะของการส่งผลต่อกนัระหว่างตวัแปรอิสระ
หลายตวั ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล  เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีเป็นตวัแปรอิสระท่ีใชม้าตร
วดันามบญัญติั กบักระบวนการตดัสินใจเลือกบริโภค ซ่ึงเป็นตวัแปรตามท่ีใชม้าตรวดัอนัตรภาค โดยใช ้t-Test, One-way 
analysis of variance (ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐาน หากพบความแตกต่างจะทดสอบความต่างรายคู่โดยใชว้ธีิ LSD 

2.2  การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ ในลกัษณะของการส่งผลต่อกนัระหว่างตวัแปรอิสระ
หลายตวั ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีการจดัจาํหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ท่ีเป็นตวัแปรอิสระท่ีใชม้าตรวดัเรียงระดบั กบัตวัแปรตาม คือ กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงใชม้าตรวดั
อนัตรภาค และเพ่ือทดสอบถึงความแตกต่างท่ีตวัแปรอิสระดงักล่าวแต่ละตวัมีต่อตวัแปรตาม โดยใช ้ใชส้ถิติ Multiple 
Regression Analysis โดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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4. ผลการวจิัย 
ส่วนที ่1 ผลการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 217 คน(ร้อยละ 54.25) อาย ุ20 – 25 ปี 

จาํนวน 174 คน (ร้อยละ 43.50)  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 216 คน (ร้อยละ 54.00) มีอาชีพพนกังานบริษทั
จาํนวน 149 คน (ร้อยละ 37.25)  รายได ้10,001 – 20,000 จาํนวน 165 คน (ร้อยละ 41.25) 
               ส่วนที ่2 ผลการทดสอบปัจจัยด้านพฤตกิรรม 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรม ไดแ้ก่ หน่วยความจาํของโทรศพัท ์ลกัษณะการนาํโทรศพัทไ์ปใชง้านมากท่ีสุด สถานท่ี
เลือกซ้ือ วิธีการชาํระเงินในการซ้ือ จากการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก
หน่วยความจาํของโทรศพัท์ 32 GB จาํนวน 132 คน (ร้อยละ 33.00) มีลกัษณะการนาํไปใชเ้ล่นอินเทอร์เน็ตและโซ
เซียลเน็ตเวิลค์มากท่ีสุด จาํนวน 238 คน (ร้อยละ 59.50) มีการเลือกซ้ือจากตวัแทนจาํหน่ายมากท่ีสุดจาํนวน 274 คน 
(ร้อยละ 68.50) เลือกใชว้ธีิการชาํระเงินคร้ังเดียวจาํนวน 278 คน (ร้อยละ 69.50) 

ส่วนที ่3 ผลการทดสอบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยี่ห้อซัมซุงของ

ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัปทุมธานีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x = 4.03) โดยพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑมี์
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x = 4.16) รองลงมาดา้นสถานท่ีการจดัจาํหน่าย (x = 4.10) และนอ้ยท่ีสุดดา้นราคาอยูใ่นระดบัมาก 
(x = 3.92) โดยรายละเอียดในแต่ละดา้น มีดงัน้ี 

1) ดา้นผลิตภณัฑ ์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยี่ห้อซัมซุงของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัปทุมธานี 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x = 4.16) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัการใชง้านง่าย มีการ
ตอบสนองท่ีรวดเร็วมากท่ีสุด (x = 4.33) รองลงมา คือ มีคุณภาพในระดบัสากล (x = 4.24) และนอ้ยท่ีสุด ผลิตภณัฑมี์
ความคงทน อยูใ่นระดบัมาก (x = 4.00) 

2) ด้านราคา ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือยี่ห้อซัมซุงของผูบ้ริโภคในเขตจังหวดัปทุมธานี 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x = 3.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัมี
ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพมากท่ีสุด (x = 4.12) รองลงมา คือ มีแอพพลิเคชัน่ท่ีความเหมาะสมกบัราคา (x = 4.08) 
และนอ้ยท่ีสุดสามารถต่อรองราคาได ้อยูใ่นระดบัมาก (x = 3.45) 

3) ดา้นสถานท่ีการจัดจาํหน่าย ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือยี่ห้อซัมซุงของผูบ้ริโภคในเขต
จงัหวดัปทุมธานี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x = 4.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความสาํคญักบัมีตวัอยา่งสินคา้ใหท้ดลองใชม้ากท่ีสุด (x = 4.26) รองลงมา คือ สถานท่ีจาํหน่ายสามารถหาไดง่้ายและ
สะดวก (x = 4.25) และนอ้ยท่ีสุดมีบริการจดัส่งตามสถานท่ีต่าง ๆ อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.69, S.D. = 0.89 ) 

4) ดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ซมัซุงของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดั
ปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x = 3.95) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความสาํคญักบัการประชาสัมพนัธ์หลากหลายรูปแบบและทัว่ถึงมากท่ีสุด (x = 4.19) รองลงมา คือ ค่าบริการรายเดือน
และโปรโมชั่นท่ีหลากหลายจากตวัแทนจาํหน่าย (x = 4.09) และน้อยท่ีสุดให้ของสมนาคุณและของแถมจากผู ้
จาํหน่าย (x = 3.79) และ (x = 3.79) 
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ส่วนที ่4 ผลการทดสอบด้านการตดัสินใจซ้ือ 
ดา้นการตดัสินใจเลือกบริโภค ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (x = 3.97) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัราคาของโทรศพัทมื์อถือยี่ห้อซมัซุงมากท่ีสุด (x = 4.18) รองลงมา รู้สึกคุม้ค่าและไม่รู้สึกผิดหวงั เม่ือ
ตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือยี่ห้อซัมซุง (x = 4.11 และนอ้ยท่ีสุดไม่เคยคิดท่ีจะลงัเลในการซ้ือโทรศพัท์ มือถือ
ยีห่อ้ซมัซุง (x = 3.77) 

ส่วนที ่5 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ 
สถิติท่ีใชใ้นการ

ทดสอบสมมติฐาน 
ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ t-Test   0.041* ยอมรับ 
อาย ุ F-Test 0.000* ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.156 ปฏิเสธ 
อาชีพ F-Test 0.000* ยอมรับ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.004* ยอมรับ 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือ 
หน่วยความจาํของโทรศพัท ์ F-Test 0.000* ยอมรับ 
ลกัษณะการใชง้าน F-Test 0.105 ปฏิเสธ 
สถานท่ีเลือกซ้ือ F-Test 0.003* ยอมรับ 
วธีิการชาํระเงิน t-Test 0.056 ปฏิเสธ 
สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ MRA 0.000* ยอมรับ 
ดา้นราคา MRA 0.000* ยอมรับ 
ดา้นสถานท่ีการจดัจาํหน่าย MRA 0.235 ปฏิเสธ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA 0.014* ยอมรับ 

 
จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ยอมรับ

สมมติฐาน ส่วนระดบัการศึกษา ปฏิเสธสมมติฐาน ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือไดแ้ก่หน่วยความจาํของโทรศพัท ์
สถานท่ีเลือกซ้ือ ยอมรับสมมติฐาน ส่วนลกัษณะการใชง้านและวิธีการชาํระเงินปฏิเสธสมมติฐาน ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ยอมรับสมมติฐาน ส่วนดา้นสถานท่ีการจดั
จาํหน่าย ปฏิเสธสมมติฐาน 

   
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยี่ห้อซัมซุงของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดั
ปทุมธานี ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
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 การวจิยัส่วนประสมทางการตลาดพบวา่ 
  ดา้นผลิตภณัฑ์ ควรให้ความสําคญักบัการพฒันาเร่ืองการใชง้านท่ีง่าย เช่น เมนูการใชง้านท่ีไม่
ซบัซอ้น การใหภ้าพสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ทดแทนตวัอกัษรเพ่ือลดความวุน่วายในพ้ืนท่ีหนา้จอท่ีมีความจาํกดัของโทรศพัท ์
เพ่ิมความเร็วทางเทคนิคของตวัโทรศพัทเ์พ่ือใหเ้กิดความความล่ืนไหลและการตอบสนองท่ีรวดเร็วของแอปพลิเคชัน่
ภายในการใชง้าน 
  ดา้นราคา ควรใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาเร่ืองการตั้งราคาจาํหน่ายท่ีมีความเหมาะสมกบัคุณภาพ
ของโทรศพัท ์เน่ืองจากผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมากเร่ืองราคากบัคุณภาพท่ีมีความสอดคลอ้งและมีความคุม้ค่าสูง 
  ดา้นสถานท่ีการจดัจาํหน่าย ควรให้ความสาํคญักบัการพฒันาเร่ืองการมีตวัอยา่งสินคา้ให้ทดลอง
ใช้ ณ สถานท่ีจําหน่าย เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดการตัดสินใจได้ง่ายข้ึนในขณะอยู่ในสถานท่ีจําหน่าย เพ่ิมโอกาส
ความสาํเร็จในการขายไดม้ากยิง่ข้ึน 
  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรให้ความสําคญักบัการพฒันาเร่ืองการประชาสัมพนัธ์หลากหลาย
รูปแบบและมีความทัว่ถึงมากท่ีสุด เน่ืองจากผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีอาํนาจการเขา้ถึงขอ้มูลสูงมาก ทาํใหผู้ส่้งสารง่ายต่อ
การกระจายขอ้มูล เราจึงควรใชป้ระโยชน์จากขอ้ไดเ้ปรียบน้ี เพ่ือสร้างแรงดึงดูดกลบัมายงัซัมซุง รวมถึงในปัจจุบนั
เศรษฐกิจของประเทศไทยอยูใ่นช่วงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งมีความรัดกุมดา้นค่าใชจ่้ายมากข้ึน การส่งเสริมดา้นโปรโมชัน่ต่าง 
ๆ ท่ีอาจตํ่ากวา่ หรือมีสิทธิพิเศษมากกวา่ เพียงเท่าน้ีอาจนาํไปสู่ความสาํเร็จของผูใ้หบ้ริการได ้

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 1. ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัปทุมธานี ดงันั้น ผูท่ี้จะศึกษา
คร้ังต่อไปควรจะศึกษาโดยเนน้กลุ่มตวัอยา่งของทั้งประเทศ เพ่ือให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีครอบคลุม และเป็นประโยชน์ต่อ
องคก์รในการวางกลยทุธ์ทางการตลาดในอนาคต 
 2. ควรศึกษาถึงปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เช่น ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
และสังคม ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ เป็นตน้ 

   3. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษา เปรียบเทียบโทรศพัท์มือถือในแต่ละยี่ห้อ เช่นเปรียบเทียบ
โทรศพัทมื์อถือยี่ห้อซัมซุง กบั I PHONE ซ่ึงเป็นยี่ห้อท่ีไดรั้บความนิยม จึงควรท่ีจะศึกษาอยา่งยิ่ง เพ่ือนาํขอ้มูลมาใช้
ในการวางแผนทางการตลาด และนาํมาพฒันาการผลิตภณัฑใ์หดี้ยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยด้านการจัดการความรู้ทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) ในพืน้ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ 

KNOWLEDGE MANAGEMENT FACTORS AFFECTING TO WORK EFFICIENCY OF EMPLOYEES:  
A CASE STUDY OF THAI AIRWAYS COMPANY AT SUVARNABHUMI AIRPORT 

ลาภา องค์ทวเีกยีรติ1 และ ดร.กฤษฎา มูฮัมหมดั2 
1นกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

2อาจารยท่ี์ปรึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (2) ศึกษาปัจจยัการจดัการ
ความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน)ในพ้ืนท่ีสนามบิน
สุวรรณภูมิ พ.ศ. 2559 จาํนวน 10,906 คน เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 
และทดสอบสมมติฐานสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนาโดยการแจกแจงความถ่ีค่าสถิติ ร้อยละค่า
คะแนนเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานสําหรับสถิติเชิงอนุมานคือ Independent Samples t-Test, One Way ANOVA 
(F-test) LSD และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ75.50) มีอาย ุ31-35 ปี (ร้อย
ละ23.75) มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 56.50) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 47.25) มีรายไดต่้อเดือน 
15,001 – 20,000 บาท (ร้อยละ 33.25) และมีระยะเวลาในการทาํงานนอ้ยกวา่ 1 ปี (ร้อยละ 27.75) การวิเคราะห์ปัจจยั
ดา้นการจัดการความรู้ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การสร้างแสวงหาความรู้ 
รองลงมา คือ การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลัน่กรองความรู้และการเรียนรู้และนาํความรู้ไปใช้
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีประสิทธิภาพการพยากรณ์ร้อยละ 59.0 
คาํสําคญั:การจดัการความรู้, ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 
Abstract 

The objectives of this independent study were to study: (1) Personal characteristics to performance efficiency 
of personnel Thai Airways International Public Company Limited at Suvarnabhumi airport, and (2) Knowledge 
management factors to performance efficiency of personnel Thai Airways International Public Company Limited at 
the Suvarnabhumi airport. The populations totally are 10,906 people in academic year 2559.  The samples consisted 
of 400 participants and descriptive statistics used are frequencies, percentages, means, standard deviations and 
inferential statistics, i.e. the independent sample t-test, one way ANOVA, LSD and multiple regression analysis. 
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The research results are as followings: Most of the respondents were female (75.50%) and were in the age 
range of 31-35 years (23.75%). More than half did not have bachelor’s degree (56.50%). Almost half of them were 
married (47.25%). The monthly income was 15,001-20,000 baht (33.25%) and has been working less than a year 
(27.75%). The highest average of factors affecting the knowledge management was knowledge creation and 
acquisition follow by the knowledge organization, knowledge codification and refinement and knowledge access and 
application. These factors affected with personnel of Thai Airways International Public Company Limited at the 
Suvarnabhumi airport with the statistical significance level of 0.05 with a co-prediction of the knowledge 
management of the staffs at 59 percent. 
Keywords: Knowledge Management, Performance Efficiency 
 
บทนํา 

การจดัการความรู้ในองคก์ารนั้น ถือไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอยา่งมาก ท่ีองคก์ารควรให้การส่งเสริม และให้
การสนับสนุนอย่างเต็มท่ี (ธัญนันท์ สินชัย 2551) เพ่ือให้เห็นถึงความสําคญัของ “ความรู้” เป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับ
พนกังาน หรือบุคลากรในองคก์ารทุกคนควรมี สาํหรับองคก์ารเรียกไดว้า่ “ทรัพยสิ์นทางปัญญา” ดงันั้นพนกังาน หรือ
บุคลากรในองคก์ารจาํเป็นท่ีจะตอ้งเป็นผูท่ี้ความรู้ความสามารถครอบคลุมในทุกเร่ือง โดยนาํกระบวนการการจดัการ
ความรู้มาใชใ้นการเรียนรู้และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตวัพนกังาน หรือบุคลากร เพ่ือท่ีจะ
นาํมาซ่ึงการพฒันาองคก์ารใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิผล โดยการนาํเอาความรู้รอบตวัเฉพาะบุคคล มา
รวบรวมให้เกิดเป็นวิธีการปฏิบติังานท่ีดีท่ีสุด เพ่ือนาํมาแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน และการนาํเอา
ความรู้ ประสบการณ์ตรง หรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั หรืออาจมีการสร้างความรู้ใหม่ให้เกิดข้ึน และนาํ
ความรู้นั้นมาบนัทึกในรูปของส่ือต่าง ๆ ซ่ึงก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดท่ีตามมา ต่อการทาํงานขององคก์าร หรือแมแ้ต่
ต่อตวัพนกังาน หรือบุคลากรเองกต็าม การบริหารจดัการความรู้ในองคก์ารจึงเรียกไดว้า่มีความสาํคญั ในอดีตมีความรู้
เกิดข้ึนมากมาย แต่ไม่สามารถนาํมาจดัเก็บอย่างเป็นระบบ ไดอ้ย่างในปัจจุบนั โดยเฉพาะความรู้ท่ีฝังลึกอยู่ในตวั
บุคคล ซ่ึงเกิดจากการสะสมประสบการณ์ ในดา้นต่าง ๆ รวมไปถึงค่านิยม และพฤติกรรม เม่ือบุคคลท่ีมีความรู้อยูใ่น
ตวั ตอ้งออกจากหน่วยงานไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ความรู้เหล่านั้นก็จะสูญหายไป ทาํใหค้นรุ่นหลงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์
จากความรู้ท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ียงัมีความรู้ท่ีถูกบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ในรูปของส่ือต่าง ๆ เช่น เอกสาร ตาํรา 
ส่ิงพิมพ ์ซ่ึงเหล่าน้ีเป็นความรู้ท่ีสามารถนาํมาเผยแพร่ ให้กบัผูร่้วมงานคนอ่ืน ๆ หรือคนรุ่นหลงัไดน้าํไปใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ ในการทาํงาน เพ่ือสร้างผลดีให้กบัองค์การ ดงันั้นผูบ้ริหารควรนาํเอาความรู้ทั้งหลายท่ีมีอยู่มาบริหาร
จดัการใหเ้ป็นระบบ เพ่ือความสะดวกต่อการนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือใหอ้งคก์ารสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นสายการบินแห่งชาติ  องคก์ารทาํการประกาศวิสัยทศัน์เพ่ือกาํหนด
เป้าหมายสูงสุด และถือเป็นแนวทางท่ีทุกฝ่ายมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมาย บริษทัการบินไทย จาํกัด 
(มหาชน) เป็นองค์การระดบัใหญ่ ท่ีมีสํานักงานอยู่หลากหลายสาขา และดว้ยบุคลากรท่ีมีอยู่อย่างกวา้งขวาง และ
หลากหลายระดบั จึงตอ้งมีการนาํการจดัการความรู้เขา้มาใชใ้นองคก์าร ซ่ึงถือเป็นการให้ความสําคญักบัทรัพยากร
มนุษยม์ากยิ่งข้ึน แต่เน่ืองจากทรัพยากรมนุษย ์หรือบุคลากรในองค์การนั้นมีอยูม่าก และมีพนักงานอยู่หลากหลาย
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ระดบัในแต่ละพ้ืนท่ี และการจดัการความรู้นั้นมีหลายขั้นตอน ทั้งยงัตอ้งดาํเนินการอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง อาจ
ทาํให้เกิดผลกระทบท่ีบุคลากรอาจไม่สามารถไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจในเน้ืองาน หรือไดรั้บการจัดการความรู้
โดยตรง และเม่ือบุคลากรแต่ละระดบัไม่ไดรั้บความรู้อยา่งลึกซ้ึงในการปฏิบติังาน ก็อาจก่อใหเ้กิดปัญหาท่ีตามมาได้
ในภายหลงั  

ดังนั้ น ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยด้านการจัดการความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของบุคลากร บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดน้าํมาเพ่ือ
เป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายและแผนงานต่าง และนาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน เพ่ือนาํองคก์าร
ไปสู่ความสาํเร็จและบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวต่้อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรบริษทั การบินไทย 
จาํกดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัการจดัการความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร บริษทั การบิน
ไทย จาํกดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ    
 
สมมตฐิานการวิจัย 

1. ปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร บริษทั 
การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิแตกต่างกนั  

2. ปัจจยัดา้นการจดัการความรู้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร บริษทั การบินไทย จาํกดั 
(มหาชน) ในพ้ืนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 
 
ขอบเขตของการวจิัย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนักงานบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ีสนามบิน

สุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 10,906 คน 
2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาตวัแปร 2 ตวัแปร คือ 
 2.1 ตวัแปรอิสระ คือ คุณลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์ในการทาํงาน 
 - ปัจจยัดา้นการจดัการความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรบริษทั การ

บินไทย จาํกดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประกอบไปดว้ย 
  1) การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification) 
  2) การสร้างแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 
  3) การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ (Knowledge Organization) 
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  4) การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
  5) การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) 
  6) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 
  7) การเรียนรู้และนาํความรู้ไปใช ้(Learning and Applying) 
 2.2 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัท การบินไทย จํากัด 

(มหาชน) ในพ้ืนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ    
 
กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือส่งเสริมทกัษะเพ่ือพฒันาบุคลากรในเร่ืองของการจดัการความรู้ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อประสิทธิภาพ

ในการทาํงาน 
2. เพ่ือนาํผลการวิจยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนและกาํหนดกลยทุธ์ทางดา้นการจดัการความรู้เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรต่อไป 
3. เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจศึกษาในเร่ืองของการจดัการความรู้ในคร้ังต่อไป 

ตวัแปรอิสระ 

1.คุณลกัษณะส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- สถานภาพ 
- รายไดต่้อเดือน 
- ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

2. ปัจจยัดา้นการจดัการความรู้ 
- การบ่งช้ีความรู้ 
- การสร้างแสวงหาความรู้ 
- การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
- การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 
- การเขา้ถึงความรู้ 
- การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- การเรียนรู้และนาํความรู้ไปใช ้

 
 
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
บุคลากรบริษทั การบินไทย จาํกดั

(มหาชน) ในพ้ืนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 
 

ตวัแปรตาม 
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แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 

สมใจ ลกัษณะ (2547) ไดใ้หค้วามหมาย การมีประสิทธิภาพในการทาํงานของตวับุคคล หมายถึง การทาํงาน
เสร็จ โดยสูญเสียเวลาและเสียพลงังานนอ้ยท่ีสุด กล่าวคือ การทาํงานไดเ้ร็วและไดง้านท่ีดี บุคคลท่ีมีประสิทธิภาพใน
การทาํงานเป็นบุคคลท่ีตั้งใจปฏิบติังานเตม็ความสามารถ ใชก้ลวธีิ หรือเทคนิคการทาํงานท่ีจะสร้างผลงานไดม้าก เป็น
ผลงานท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีน่าพอใจ โดยส้ินเปลืองตน้ทุนค่าใชจ่้าย พลงังาน และเวลานอ้ยท่ีสุด เป็นบุคคลท่ีมีความสุข
และพอใจในการทาํงาน และเป็นบุคคลท่ีมีความพอใจท่ีจะเพ่ิมพูนคุณภาพและปริมาณของผลงาน คิดคน้ ดดัแปลง
วธีิการทาํงานใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ 

สมพิศ สุขแสน (2556) การท่ีจะเกิดประสิทธิภาพการทาํงานนั้นตอ้งมีองคป์ระกอบหลกัคือ ผูท่ี้ทาํงานกบั
โครงสร้างการทาํงาน สาํหรับในเร่ืองของคนทาํงานจะตอ้งมีแนวคิดการปฏิบติัตวัในการทาํงานและการพฒันาตนเอง
อยูเ่สมอ ดงันั้นคนทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 

1. ความฉับไว หมายถึง การใชเ้วลาไดอ้ย่างดีท่ีสุด รวดเร็ว ไม่ทาํงานล่าชา้ นั่นคือคนท่ีมีประสิทธิภาพ ควร
ทาํงานให้เสร็จตามกาํหนดเวลา หรืองานบริการ ผูรั้บบริการย่อมตอ้งมีความรวดเร็ว ดงันั้นผูใ้ห้บริการจะตอ้งสร้าง
วฒันธรรมการใหบ้ริการแบบเบด็เสร็จจุดเดียว (One Stop Service) 

2. ความถูกตอ้งแม่นยาํ หมายถึง การผิดพลาดในงานนอ้ย มีความแม่นยาํในกฎระเบียบ ขอ้มูล ตวัเลข หรือ
สถิติต่าง ๆ ไม่เกิดความเสียหายแก่องคก์าร 

3. ความรู้ หมายถึง การมีองค์ความรู้ในงานดี รู้จกัศึกษาหาความรู้ในเร่ืองงานท่ีทาํอยู่ตลอดเวลา คนท่ีมี
ประสิทธิภาพควรแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งการเรียนรู้ดว้ยตนเอง องค์การ ผูอ่ื้น อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ และ
สามารถนาํความรู้นั้นมาปรับปรุงการทาํงานใหดี้ข้ึน 

4. ประสบการณ์ หมายถึง การรอบรู้ หรือรู้รอบดา้น จากการไดเ้ห็น ไดส้ัมผสั ไดล้งมือปฏิบติับ่อย ๆ มิใช่
ความรู้ดา้นวชิาการเพียงอยา่งเดียว การเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการทาํงานสูงจะทาํงานผิดพลาดนอ้ย สมควรท่ีองคก์าร
จะตอ้งรักษาบุคคลเหล่าน้ีใหอ้ยูก่บัองคก์ารใหน้านท่ีสุด เพราะคนเหล่าน้ีจะทาํใหอ้งคก์ารพฒันาไดเ้ร็ว 

5. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดริเร่ิมใหม่ ๆ มาใช้ในองค์การ เช่น คิดระบบการให้บริการท่ีลด
ขั้นตอน การประเมินผลการปฏิบติังานแบบใหม่ การบริหารงานแบบเชิงรุก เป็นตน้ คนท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็นคนท่ี
ชอบคิด หรือ เก่งคิด หรือมองไปขา้งหนา้ตลอดเวลา ไม่ใช่คนท่ีชอบทาํงานตามคาํสั่ง และจะตอ้งไม่ทาํงานประจาํวนั
เหมือนกบัหุ่นยนต ์

ปีเตอร์สัน และโพลวแมน (1999) ไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ประสิทธิภาพในการบริหารงานดา้นธุรกิจใน
ความหมายอย่างแคบ หมายถึง การลดต้นทุนในการผลิตส่วนความหมายอย่างกวา้งขวาง หมายถึง คุณภาพ 
(Quality)ของการมีประสิทธิผล (Effectiveness) และความสามารถ (Competence and Capacity) ในการผลิต การ
ดาํเนินงานทางดา้นธุรกิจท่ีถือว่ามีประสิทธิภาพสูงนั้น เพ่ือสามารถผลิตสินคา้หรือบริการในปริมาณ และคุณภาพท่ี
ตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสมกบัตน้ทุนน้อยทีสุด เม่ือคาํนึงถึงสถานการณ์และขอ้ผูกพนั ทางการเมือง ท่ีมีอยู่ดงันั้น
แนวความคิดของคาํวา่ประสิทธิภาพทางธุรกิจในท่ีน้ีจึงมีองคป์ระกอบ 5 อยา่ง ไดแ้ก่ 

1. ตน้ทุน (Cost) คือ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานจะตอ้งเหมาะสมกบังาน   
2. คุณภาพ (Quality) จะตอ้งมีคุณภาพสูง คือ ผูผ้ลิตและผูใ้ชไ้ดป้ระโยชน์ คุม้ค่า และมีความพึงพอใจ 
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3. ปริมาณ (Quaintly) งานท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งเป็นไปตามความคาดหวงัของหน่วยงาน 
4. เวลา (Time) คือ เวลาท่ีใชใ้นการดาํเนินงานจะตอ้งอยูใ่นลกัษณะท่ีถูกตอ้งตามหลกัการเหมาะสมกบังาน

และทนัสมยั 
5. วธีิการ (Method) ในการผลิต คือ จะตอ้งลงทุนนอ้ยและใหไ้ดผ้ลกาํไรมากท่ีสุด 

 
แนวคดิทฤษฏีทีเ่กีย่วกบัการจัดการความรู้ 

สํานักงาน คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ (2557) ได้กล่าวถึง
กระบวนการจดัการความรู้ จะทาํให้ความรู้ในองค์การเกิดการหมุนเวียนในลกัษณะของเกลียว ความรู้ เพ่ือพฒันา
องค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยบุคลากรสามารถนาํความรู้ไปพฒันาตนเองเพ่ือ พฒันาองค์การต่อไป 
กระบวนการการจดัการความรู้ประกอบไปดว้ย 7 ดงัน้ี 

1. การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification) เป็นการกาํหนดความรู้หลกั (Core Knowledge) ซ่ึงเป็นความรู้
หลกั ขององคก์ารเพ่ือการบรรลุเป้าหมายหลกัขององคก์าร เป็นเขม็ทิศในการจดัการความรู้องคก์าร โดยการพิจารณา
ว่าเป้าหมายหลกัขององค์การคืออะไร และตอ้งการความรู้หลกัดา้นไหนบา้งเพื่อบรรลุเป้าหมายดงักล่าวนั้น เช่น 
พิจารณาวา่ วิสัยทศัน์/พนัธกิจ/เป้าหมาย คืออะไร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเราจาํเป็นตอ้งรู้อะไร ขณะน้ีเรามีความรู้
อะไรบา้งอยูใ่นรูปแบบใด อยูท่ี่ใคร (เตือนใจ รักษาพงศ ์2551) 
 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็นการเสาะหาปรับปรุง ดดัแปลง 
สร้างความรู้บางส่วน หรือการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า กาํจดัความรู้ท่ีใชไ้ม่ได้
แลว้ ใหเ้หมาะต่อการใชง้านของตน อาจเร่ิมจากทุนปัญญา (Intellectual Capital) ท่ีมีอยูแ่ลว้ภายในองคก์ารในรูปของ
ผลงานท่ีเป็นเลิศ หรือความสาํเร็จท่ีสะทอ้นจากวธีิปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) หรือสร้างนวตักรรมใหม่ 

3. การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นการจดัการและจดัเก็บความรู้ท่ีองค์การ
สร้างใหเ้ป็นหมวกหมู่ และเกบ็ลงในฐานขอ้มูลพร้อมกบัดาํเนินการสร้าง เครือข่ายความรู้กบัโลกภายนอก มีระบบการ
รับรู้และตรวจสอบข่าวสารพฒันาความกา้วหนา้ของความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครือข่าย อนัเป็นการใหค้วามสาํคญั
กบัความรู้ชดัแจง้และความรู้ฝังลึกอยา่งเท่าเทียมกนั และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือประโยชน์ขององคก์าร 
 4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) หมายถึง การกลัน่กรอง
ความรู้ท่ีไดม้าเพ่ือจดัระดบัวา่เป็นความรู้จาํเป็นในระดบัใดเช่ือถือไดใ้นระดบัใดมีการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการ
กลัน่กรองความรู้อย่างเป็นระบบและเรียบเรียงความรู้ให้ง่ายต่อการนํามาใช้งานจริง ซ่ึงอาจดาํเนินการ โดยจัด
ผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้น ๆ มาตรวจสอบ วิเคราะห์วา่ความรู้ท่ีมีอยูมี่ความถูกตอ้งทนัสมยัหรือไม่ก่อนท่ีจะนาํไปเผยแพร่
ให้ใชค้วามรู้นัน่เป็นการทาํให้เขา้ใจง่าย เช่นการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใชภ้าษาเดียวกนัปรับปรุง
เน้ือหาใหส้มบูรณ์ 
 5. การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็นการทาํให้ผูใ้ชค้วามรู้นั้นเขา้ถึงความรู้ท่ีตอ้งการไดง่้ายและ
สะดวกรวดเร็วเขา้ถึงไดด้ว้ยตนเองซ่ึงควรมีการนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) มาประยกุตใ์ช ้
 6. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) สามารถทาํไดห้ลายวิธี โดยกรณีเป็นความรู้ชดัแจง้ (Explicit 
Knowledge) อาจจดัทาํเป็นเอกสารฐานความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ กรณีเป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) 
อาจจดัทาํเป็นระบบ ทีมขา้มสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวตักรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเล้ียง การ



การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี ๑๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 326 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

สับเปล่ียนงาน การยมืตวั เวทีแลกเปล่ียนความรู้เป็นตน้ การจดัทาํเอกสาร จดัทาํฐานความรู้รวมทั้งการนาํเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชจ้ะช่วยใหเ้ขา้ใจถึงความรู้ไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน  
 7. การเรียนรู้ (Learning) เป็นการนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนนาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการ ทาํงาน 
และแกไ้ขปัญหา เพ่ือปรับปรุงงานใหดี้ยิง่ข้ึน และเพ่ือพฒันาองคก์าร เป็นการเรียนรู้และนาํความรู้ท่ีไดม้าใช ้ 
 
งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

กริชเพชร โสภาพ (2552) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง การนาํเสนอรูปแบบการจดัการความรู้ในสถานศึกษา
โรงเรียนบา้นหนองยางหว้ยสะแบก จงัหวดัยโสธรผลการศึกษาพบวา่ สภาพและความตอ้งการในการจดัการความรู้ใน
สถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อาํเภอเลิงนกทา จงัหวดัยโสธร มีการจดัการความรู้ คือการบ่งช้ี
ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ  การประมวลและกลัน่กรองความรู้การเขา้ถึง
ความรู้การแลกเปล่ียนการเรียนรู้รูปแบบการจดัการความรู้โรงเรียนบา้นหนองยางหว้ยสะแบก ไดก้าํหนดเป็นแผนภูมิ
เพ่ือง่ายต่อการปฏิบติัตามขั้นตอนของรูปแบบการจัดการความรู้ และสามารถนาํเสนอไดง่้ายและสามารถนําไป
ประยกุตใ์ชไ้ด ้

ยภุาวดี ภูผาหลวง (2553)ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร
สังกดัเทศบาลในเขตอาํเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร ส่วน
ใหญ่เป็นการให้โอกาสบุคลากร อนุญาตให้เดินทางไปศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมทกัษะ และแสวงหาความรู้ให้กบับุคลากร 
ผูบ้ริหารไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการเพิ่มศกัยภาพของบุคลากร ซ่ึงจะส่งผลให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ ปัจจยัดา้น
ความพึงพอใจในงาน ส่วนใหญ่เพ่ือนร่วมงานใหค้วามช่วยเหลือในเวลาท่ีตอ้งการ ส่งผลใหบ้รรยากาศการทาํงานดี มี
โอกาสประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย สามารรถทาํงานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี ทาํใหง้านสาํเร็จตามเป้าหมาย 

อานนท ์วงษเ์ชียง และสุรีย ์เขม็ทอง (2555) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพของธุรกิจโรงแรม
ขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการวิจยัพบวา่ ประสิทธิภาพของการดาํเนินธุรกิจ
โรงแรมโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัมากคือปัจจยัการบริหารเชิงดุลยภาพดา้นลูกคา้และดา้น
กระบวนการภายใน เช่น การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ความสําคญักบัการฝึกอบรมเพ่ือพฒันา
ความรู้และทกัษะการปฏิบติังานใหแ้ก่พนกังาน 
 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนักงานบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ีสนามบิน
สุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 10,906 คน ซ่ึงกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั เท่ากบั 400 คน ดว้ยการ
ใชสู้ตรยามาเน่ในการคาํนวณ โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากการ
นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มเป้าหมายท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน เพ่ือนาํผลท่ีไดห้าความเช่ือมัน่ตาม
วิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าเท่ากบั 0.953 ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยั
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ และทดสอบสมมติฐานการวจิยัโดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ผูว้ิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาสําหรับการ
อธิบายผลการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 
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- คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูก้รอกแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ
รายไดต่้อเดือน และประสบการณ์ในการทาํงาน ท่ีเป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรการวดัแบบนามบญัญติั เน่ืองจากไม่สามารถวดั
เป็นมูลค่าได้ และอายุ ท่ีเป็นข้อมูลท่ีใช้มาตรการวดัแบบเรียงลาํดับ ซ่ึงผูว้ิจัยต้องการบรรยายเพ่ือให้ทราบถึง
ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา ดงันั้น สถิติท่ีเหมาะสม คือ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และ
ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 

     - นาํขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี 2 และ 3 วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นโดยรวม รายดา้นและรายขอ้ 

2. การวเิคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic Analysis) เพ่ือใชท้ดสอบสมมติฐานการศึกษา ดงัน้ี 
     - การวิเคราะห์สถิติท่ีใชก้ารทดสอบค่า Independent Sample T-Test เพ่ือทดสอบความแตกต่าง

ระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มและกลุ่มตวัอย่างทั้งสองเป็นอิสระจากกนั และค่า F-Test หรือสถิติท่ีใช้
ทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากกว่าสองกลุ่ม นํามาเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีการของ LSD (Least Square 
Difference)  

- การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการจดัการความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร 
บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ จะทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA)  

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการวจิยัขอ้มูลทัว่ไป สรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 302 คน (ร้อยละ75.50) 

มีอาย ุ31 – 35 ปี จาํนวน 95 คน (ร้อยละ23.75) มีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 226 คน (ร้อยละ 56.50) มี
สถานภาพสมรสจาํนวน 189 คน (ร้อยละ47.25) มีรายไดต่้อเดือน 15,001 – 20,000 บาท จาํนวน 133 คน (ร้อยละ 
33.25) และมีระยะเวลาในการทาํงานนอ้ยกวา่ 1 ปี จาํนวน 111 คน (ร้อยละ 27.75) 

 

การทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจัยคุณลกัษะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

บุคลากร บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ แตกต่างกนัปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดต่้อเดือน ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

ผลการศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ เพศ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ท่ี
แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษทั การบินไทย จาํกัด (มหาชน) ในพ้ืนท่ี
สนามบินสุวรรณภูมิ แตกต่างกนั ผลออกมายอมรับ จึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้ 

ในขณะท่ี อายุ สถานภาพ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของบุคลากร บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ไม่แตกต่างกนั ผลออกมา
ปฏิเสธ และไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้
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สมมติฐาน สถิติ ผลการทดสอบ 
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัคุณลกัษะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ีสนามบิน 
สุวรรณภูมิ แตกต่างกนั 
สมมติฐานขอ้ท่ี 1.1 เพศ t-Test ยอมรับ 
สมมติฐานขอ้ท่ี 1.2 ระดบัการศึกษา F-Test ยอมรับ 
สมมติฐานขอ้ท่ี 1.3 รายไดต่้อเดือน F-Test ยอมรับ 

 
สมมติฐาน 2 ปัจจยัดา้นการจดัการความรู้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร บริษทั การบิน

ไทย จาํกดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นการจดัการความรู้ ไดแ้ก่ การสร้างแสวงหาความรู้ การจดัการ

ความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลัน่กรองความรู้ การเรียนรู้และนาํความรู้ไปใช ้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบุคลากร บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ผลออกมายอมรับและ
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

ซ่ึงปัจจยัดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุดคือ การสร้างแสวงหาความรู้รองลงมา คือ การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบและ
นอ้ยท่ีสุด คือ การเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชต้ามลาํดบั โดยมีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 59.0 (R2 = 0.590)  
 

สมมติฐาน สถิติ ผลการทดสอบ 
สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัดา้นการจดัการความรู้ ไดแ้ก่ การสร้างแสวงหาความรู้ การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ การ
ประมวลและกลัน่กรองความรู้ การเรียนรู้และนาํความรู้ไปใช ้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร 
บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ในพื้นท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 
สมมติฐานขอ้ท่ี 2.1 การสร้างแสวงหาความรู้ MRA ยอมรับ 
สมมติฐานขอ้ท่ี 2.2 การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ MRA ยอมรับ 
สมมติฐานขอ้ท่ี 2.3 การประมวลและกลัน่กรองความรู้ MRA ยอมรับ 
สมมติฐานขอ้ท่ี 2.4 การเรียนรู้และนาํความรู้ไปใช ้ MRA ยอมรับ 

 
การอภิปรายผล 

สมมติฐาน 1 ปัจจยัคุณลกัษะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร 
บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน)ในพ้ืนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ผลการวิจยัพบวา่ เพศ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ีสนามบิน
สุวรรณภูมิ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 มีความสอดคลอ้งกับผลงานการวิจัยของอคัรินทร์ พาฬเสวต (2546) ได้
ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานบริษทั คาโอ อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จาํกดั 
พบว่า พนักงานท่ีมี เพศ ระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีประสิทธิภาพในการทาํงานแตกต่างกนัอย่างมี
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นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของอายุและประสบการณ์การทาํงานของพนักงาน 
พบวา่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐาน 2 ปัจจยัการจดัการความรู้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร บริษทั การบินไทย 
จาํกดั (มหาชน) ผูว้จิยัอภิปรายผลตามค่านํ้าหนกัดงัน้ี 

1. การสร้างแสวงหาความรู้ 
2. การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
3. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 
4. การเรียนรู้และนาํความรู้ไปใช ้
ปัจจัยการจัดการความรู้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท การบินไทย จาํกัด 

(มหาชน)ในพ้ืนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ผลการวจิยัพบวา่ 
การสร้างแสวงหาความรู้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรทั้งน้ีเพราะในอุตสาหกรรมการบิน

นั้น ตอ้งใชค้วามรู้ท่ีมีความหลากหลาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมถึงความทนัสมยัของขอ้มูล ผูป้ฏิบติังานจึงตอ้งมีการ
แสวงหาความรู้จากผูรู้้ เช่น ผูเ้ช่ียวชาญ หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน บุคคลอ่ืน ๆ ตลอดจนเอกสาร และ Internet เพ่ือ
ปรับปรุงการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพในการทาํงานและยงัสามารถนาํความรู้ใหม่ ๆ มาปรับปรุงการปฏิบติังานใหท้นั
ต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ทาํให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง และให้การประสานงานระหว่างเท่ียวบินเกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยภุาวดี ภูผาหลวง (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของบุคลากรสังกดัเทศบาลในเขตอาํเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีไดรั้บการ
สนบัสนุนจากองคก์ร ส่วนใหญ่เป็นการใหโ้อกาสบุคลากร อนุญาตใหเ้ดินทางไปศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมทกัษะ และแสวงหา
ความรู้ให้กบับุคลากร ผูบ้ริหารไดใ้ห้ความสําคญัต่อการเพ่ิมศกัยภาพของบุคลากร ซ่ึงจะส่งผลให้การปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพ ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในงาน ส่วนใหญ่เพ่ือนร่วมงานให้ความช่วยเหลือในเวลาท่ีตอ้งการ ส่งผลให้
บรรยากาศการทาํงานดี มีโอกาสประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย สามารถทาํงานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี ทาํใหง้านสาํเร็จตาม
เป้าหมาย 

การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร ทั้งน้ีเพราะการทาํงานในสาย
การบิน ตอ้งมีการประสานงานกบัหลาย ๆ หน่วยงาน ขอ้มูลแต่ละหน่วยงานมีการเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั เช่น เม่ือ
ผูโ้ดยสารมีการจองตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการจองนํ้ าหนกัเพ่ิม หรือมีอุปกรณ์ สัตวเ์ล้ียงเพ่ือใชใ้นการโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 
ขอ้มูลต่าง ๆ เหล่าน้ีส่งผลต่อการทาํงานของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งมีการประสานงานกนั การจดัการกบัขอ้มูลต่าง ๆ 
ให้เป็นระบบจึงส่งผลอย่างยิ่งต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสาร ทาํให้ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีการจดัการให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด มีการปรับปรุงขอ้มูลและแนวทางการปฏิบติังานให้ทนัสมยัอยูเ่สมอมีการรวบรวมขอ้มูลความรู้และสร้างระบบ
ฐานขอ้มูลท่ีสามารถคน้หา นาํไปใชป้ระโยชน์ไดส้ะดวก รวดเร็วและถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกริชเพชร โสภาพ 
(2552) ศึกษาเร่ือง การนาํเสนอรูปแบบการจดัการความรู้ในสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองยางหว้ยสะแบก จงัหวดัยโสธร
ผลการศึกษาพบว่า การจดัการความรู้ในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อาํเภอเลิงนกทา จงัหวดั
ยโสธร มีการจดัการความรู้ คือการบ่งช้ีความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ  การประมวล
และกลัน่กรองความรู้การเขา้ถึงความรู้การแลกเปล่ียนการเรียนรู้รูปแบบการจดัการความรู้โรงเรียนบา้นหนองยางหว้ยสะ
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แบก ไดก้าํหนดเป็นแผนภูมิเพ่ือง่ายต่อการปฏิบติัตามขั้นตอนของรูปแบบการจดัการความรู้ และสามารถนาํเสนอไดง่้าย
และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานต่อหน่วยงาน 

การประมวลและกลัน่กรองความรู้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร ทั้งน้ีเพราะการปฏิบติัการ
ดา้นการบิน จะตอ้งมีเอกสารท่ีเป็นระเบียบปฏิบติังานท่ีจะตอ้งมีการวิเคราะห์ ตรวจสอบว่าเน้ือหาในระเบียบวิธีการ
ปฏิบติังานนั้นมีความถูกตอ้ง ทนัสมยั และทาํใหผู้ใ้ชง้านสามารถเขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย เป็นมาตรฐานเดียวกนั มิเช่นนั้นอาจ
เกิดขอ้ผิดพลาดในการทาํงานได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณฐันนัท ์ยอดนพเกลา้ (2548)ไดศึ้กษาเร่ือง การจดัการความรู้
ของโรงพยาบาลรวมแพทยอ์าํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ผลการวจิยัพบวา่บุคลากรทางการแพทยมี์ความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบั
การจดัการความรู้ของโรงพยาบาลโดยรวมและเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนรู้ โรงพยาบาลมีการ
พฒันาวิธีการปฏิบติังานเพ่ือการให้บริการผูป่้วยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดา้นการประมวลและกลัน่กรองความรู้ 
โรงพยาบาลมีการปรับปรุงขอ้มูลและแนวทางการปฏิบติังานให้ทนัสมยัการนาํขอ้มูลจากการบนัทึกการปฏิบติังานมา
จัดทาํคู่มือการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเหมาะสม บุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีอายุ 
ประสบการณ์การทาํงานตาํแหน่ง แตกต่างกนั มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการจดัการความรู้ของโรงพยาบาลโดยรวมและ
เป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

การเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชส่้งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร ทั้งน้ีเพราะ บุคลากรทางดา้น
การบิน ตอ้งมีการเรียนรู้ สถานการณ์ทาํงานใหม่ ๆ เสมอ ๆ และตอ้งมีการนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการปฏิบติังานเพ่ือให้
สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป เช่น ระบบการจองตัว๋เคร่ืองบิน ระบบมาตรฐานความปลอดภยัสากลตาม
หลกั ICAOและสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากการแลกเปล่ียนความรู้มาใชใ้นการปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ข้ึนรวมทั้งยงั
สามารถท่ีจะรับขอ้มูลความรู้ท่ีไดจ้ากเพ่ือนร่วมงานมาประยกุตใ์ห้เกิดประโยชน์ในการตดัสินใจและปรับปรุงแกไ้ขการ
ทาํงานไดเ้พ่ิมข้ึน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฏีการจดัการความรู้ของสาํนกังาน คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ และ
สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ  เป็นการศึกษาเพ่ือท่ีจะทาํใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีการจดัการความรู้นั้นมี 7 ปัจจยั คือ 
การบ่งช้ีความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ การประมวลและการกลัน่กรองความรู้ การ
เขา้ถึงความรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การเรียนรู้และนาํความรู้ไปใช ้ควบคู่กนั เน่ืองจากทั้ง 7 ปัจจยั นั้นเป็นส่ิงท่ีบุคลากร
นั้นตอ้งการเพราะเป็นการจดัการความรู้ในการปฏิบติังานและยงัเป็นองค์ประกอบสําคญัท่ีทาํให้เกิดความสุขในการ
ทาํงาน และเป็นองคป์ระกอบท่ีช่วยให้การทาํงานมีประสิทธิภาพสูงข้ึนต่อไป ดงันั้น ในการศึกษาปัจจยัดา้นการจดัการ
ความรู้ไดแ้นวทางในการศึกษาปัจจยัการจดัการความรู้ โดยไดน้าํทฤษฏีการจดัการความรู้ของสาํนกังาน คณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ และสถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ มาศึกษาโดยไดพิ้จารณาแลว้วา่มีความคลอบคลุมในทุกๆ ดา้นอีก
ทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุญส่ง หาญพานิช (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการความรู้ใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษามีความตอ้งการในระดบัมาก ขณะท่ีสภาพเป็นจริง
ในปัจจุบนัเกิดข้ึนในระดบัค่อนขา้งนอ้ยในทุกดา้นท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการความรู้ไดแ้ก่ การสร้างความรู้ การจดัเก็บ
ความรู้ การนาํความรู้ไปใช ้การแบ่งแลกเปล่ียนความรู้ การบริการความรู้ การส่ือสารความรู้ การใชเ้ทคโนโลย ีวฒันธรรม
การไวว้างใจ วฒันธรรมพลงัร่วมและส่ิงทา้ทาย และยทุธศาสตร์การบริหารจดัการความรู้ ลกัษณะงานท่ีผูบ้ริหารมีความ
ตอ้งการในระดบัมากใหมี้การนาํองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ซ่ึงเกิดจากการบริหารจดัการความรู้ไปใช ้ 
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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 
จากผลการศึกษา “ปัจจยัดา้นการจดัการความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ของบุคลากร บริษทั 

การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ โดยรวมแลว้ปัจจยัต่าง ๆ นั้นส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน ของบุคลากร บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อยูใ่นระดบัมาก  ดงันั้น จึงควร
ส่งเสริม สนบัสนุนทั้งดา้นการสร้างแสวงหาความรู้การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบการประมวลและกลัน่กรองความรู้และ
การเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชอ้ยา่งต่อเน่ือง เพราะมีผลทางบวกกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ของบุคลากร ซ่ึงผล
การศึกษาดงักล่าวสามารถนาํมาเป็นขอ้เสนอแนะและเพ่ือนาํไปเป็นประโยชน์ในการนาํการจัดการความรู้ไปใชใ้น
องคก์าร ดงัน้ี 

1. การสร้างแสวงหาความรู้ ผลการศึกษาพบว่า ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยเฉพาะในหัวขอ้
การแสวงหาความรู้จากผูรู้้ เช่น ผูเ้ช่ียวชาญ หัวหนา้งาน เพ่ือนร่วมงาน บุคคลอ่ืน ๆ ตลอดจนเอกสาร และ Internet  เพ่ือ
ปรับปรุงการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพดงันั้นในประเด็นน้ีจึงควรส่งเสริมให้มีการหาความรู้กนัระหวา่งผูป้ฏิบติังาน 
เช่น การประชุมกลุ่มยอ่ยก่อนเร่ิมปฏิบติังาน การสรุปงานจากหวัหนา้งานหรือผูรั้บผิดชอบ (Brief) ก่อนเร่ิมปฏิบติังานท่ี
จะทาํให้ผูป้ฏิบัติงานเกิดความเขา้ใจในงานท่ีตรงกัน หรืออาจมีการจัดมุม Internet เพ่ือให้ความรู้ทบทวนเก่ียวกับ
มาตรฐานต่างๆ ทางดา้นการบิน และการทาํงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

2. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบบริษัทฯ อาจมีการรวบรวมประสบการณ์ในการทาํงานท่ีส่งผลให้เกิด
ความสําเร็จในงานของบุคคลในดา้นต่าง ๆ ไวอ้ยา่งเป็นระบบ เช่น การรวบรวมไวใ้นฐานขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งสามารถเขา้มาคน้หา สืบคน้ เพ่ือเรียนรู้ในเร่ืองท่ีสนใจจากประสบการณ์ดงักล่าวได ้เพ่ือเป็น
การเสริมการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนกบัองคก์รต่อไป 

3. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ประเด็นน้ีบริษทัฯ สามารถนาํขอ้ผิดพลาดจากการปฏิบติังานมาสรุปหา
สาเหตุและทาํการปรับปรุงวธีิการปฏิบติังานเพ่ือใหค้ร้ังต่อไปสามารถทาํใหบ้รรลุเป้าหมายของหน่วยงาน และควรทาํการ
รักษาคู่มือการปฏิบติังานไวใ้หมี้ความละเอียด ชดัเจน ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลหรือความรู้ท่ีจดัเกบ็ไว ้ก่อนท่ีจะ
นาํไปใชง้าน 

4. การเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชผ้ลการศึกษาพบว่า บุคลากรสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากการแลกเปล่ียน
ความรู้มาใชใ้นการปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ข้ึนประเดน็น้ีควรจดัตั้งสังคมวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ และการถ่ายทอด
ความรู้ เช่น แบ่งปันเพ่ือเผยแพร่องคค์วามรู้ และความคิดใหม่ ๆ ในทุกๆ หน่วยงานและควรใหบุ้คลากรทุกคนมีส่วนร่วม
ในการพฒันาความรู้ความสามารถ ในการสร้างนวตักรรมการเรียนรู้ใหช้ดัเจน มีการบูรณาการใหเ้ขา้กบัการปฏิบติังาน 
 
ข้อเสนอแนะในงานวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการทาํการประเมินผลการจดัการความรู้ ในแต่ละหน่วยงานในองคก์ารและนาํผลการประเมินนั้นมา
ปรับปรุงแกไ้ขหน่วยงานใหดี้ข้ึน มีการพฒันาความรู้ต่อยอดจากความรู้เดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ 

2. การศึกษาควรศึกษาระบบการจดัการความรู้ในองคก์าร เพ่ือเป็นแนวทางท่ีชดัเจนถึงการสร้างความรู้อยา่งมี
ประสิทธิภาพควรเป็นอยา่งไร 

3.ควรศึกษาระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพราะในองค์การมีรูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีเป็นกิจกรรม
มากมาย ซ่ึงแต่ละรูปแบบมีขอ้ดีท่ีแตกต่างกนัออกไป ท่ีสามารถพฒันาบุคลากรใหเ้กิดความรู้มากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีทาํนายความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการ TOT แจง้วฒันะ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ศึกษา ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการ TOT แจง้วฒันะ และเพ่ือศึกษา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนยบ์ริการ TOT แจ้งวฒันะ ใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประชากรในการศึกษา คือ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการศูนยบ์ริการ TOT แจง้วฒันะ ซ่ึง
ไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน กลุ่มตวัอย่างท่ีไดจ้ากการใช้สูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ W.G.Cochran 
(1953) จาํนวน 400 คน สุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น ดว้ยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล คือค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ 
t-Test, One Way Analysis of Variance และ Multiple Regression Analysis โดยทาํการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ย
วธีิ LSD 
 ผลการวิจยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ21-30 ปี มีรายได ้20,001-30,000 บาท มี
ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา สถานภาพโสด การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ พบวา่ ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการ TOT แจง้วฒันะมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นบุคคล และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 ผลการวจิยัดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ เพศ สถานภาพการสมรส อาย ุอาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการ TOT แจง้วฒันะแตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
พบวา่ ปัจจยัดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล และดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการ TOT แจง้วฒันะอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุดคือ ดา้น
กระบวนการ และนอ้ยท่ีสุด คือดา้นบุคคล  
คาํสําคญั:  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, ความพึงพอใจ 

 
ABSTRACT 

The objective of the study “Factors for forecasting of customer satisfaction of TOT service center at 
Chaengwattana branch” is to study the demographic factors influenced on customer satisfaction, and to study the 
marketing mix factors affect to customer satisfaction. The population is customers who have been serviced from TOT 
service center at Chaengwattana branch. The study explored 400 questionnaires using samples from the formula of 
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W.G.Cochran (1953). The statistical analyses composed of frequency, percentage, mean, and standard deviation. The 
statistics to test hypothesis were independent sample t-test, one way analysis of vVariance, multiple regression 
analysis and LSD. 
 The study found that the most sample group were men age around 21-30 years old, earn an average 
monthly income of 20,001-30,000 baht, graduate with a bachelor degree, single and student. The marketing mix 
factor that the consumers gave the highest level of significant were physical evident.  

From the hypothesis, the results showed that the different in gender, marital status, age, occupations and 
income describe the different of customer satisfaction. In addition, the marketing mix factors; Price Promotion People 
and Process, affect to customer satisfaction with statistical significance at level 0.05, and the factor process has the 
highest level that affect customer satisfaction, and the lowest level is people. 
Keywords:  Marketing Mix, Satisfaction 
 
1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ระบบการส่ือสารโทรคมนาคม เป็นการติดต่อส่ือสารดว้ยการรับส่งขอ้มูลข่าวสารระยะไกล ผ่านส่ือกลาง
ต่าง ๆ โดยการใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายรูปแบบ ข้ึนอยูก่บัวิธีการ ซ่ึงในระยะเวลาท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมการ
ส่ือสารโทรคมนาคมในหลาย ๆ ประเทศ มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบจากการดูแลของรัฐเพียงผูเ้ดียว มาเป็นการแข่งขนั
การให้บริการของหลาย ๆ บริษทัผูใ้ห้บริการ โดยอาจจะมีการบริการทั้งในส่วนของโทรศพัท์ภายในประเทศ การ
ส่ือสารผา่นดาวเทียม เคเบิลทีวี โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และการใชอิ้นเทอร์เน็ต ซ่ึงการเติบโตอยา่งรวดเร็วของ เม่ือระบบ
การส่ือสารโทรคมนาคม เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมากข้ึน นาํไปสู่ความตอ้งการใน
การใชบ้ริการระบบการส่ือสารโทรคมนาคมในปริมาณและประสิทธิภาพท่ีมากข้ึน จึงทาํให้ธุรกิจดา้นระบบส่ือสาร
โทรคมนาคมน้ี เป็นธุรกิจท่ีสร้างรายไดสู้ง และมีคู่แข่งจาํนวนน้อย และส่ิงท่ีจะสามารถเอาชนะคู่แข่งขนั ครองใจ
ลูกคา้ได ้ปัจจยัหลกัก็คือการบริการท่ีเป็นเลิศนัน่เอง โดยบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) เป็นผูใ้ห้บริการระบบส่ือสาร
โทรคมนาคมเจา้แรก ๆ ในประเทศไทยกว็า่ได ้ดว้ยประสบการณ์ในดา้นระบบส่ือสารโทรคมนาคมท่ีมีมายาวนาน ทาํ
ใหต้อ้งมีการพฒันาธุรกิจทั้งในดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์และคุณภาพในการใหบ้ริการอยูเ่สมอ   

ทีโอที ไดด้าํเนินการในฐานะองค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทยเป็นเวลาถึง 48 ปี ก่อนแปลงสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจาํกดัเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ภายใตพ้ระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยรับโอน
กิจการ สิทธิ หน้ี ความรับผิดสินทรัพย ์และพนกังานทั้งหมดจากองคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี ทีโอทียงัคง
สถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุ้นทั้งหมด โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือประกอบกิจการคา้
และใหบ้ริการส่ือสารโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท โครงข่ายโทรคมนาคม วิทยคุมนาคม และบริการส่งหรือแพร่
ภาพและเสียงทางวทิยโุทรทศัน์ กระจายเสียงทางวทิย ุรวมทั้งธุรกิจอ่ืนท่ีต่อเน่ืองกบักิจการดงักล่าวและใกลเ้คียงกนัทั้ง
ในประเทศ ระหวา่งประเทศ และนอกประเทศ (รายงานประจาํปี 2558 TOT, 2558, น. 13)   

ดงันั้น  ผูใ้ห้บริการดา้นอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ดงัเช่น ทีโอที จาํกดั (มหาชน) จะตอ้งเผชิญกบัการ
แข่งขนัท่ีเกิดข้ึน เพ่ือตอ้งการรักษาฐานผูบ้ริโภคเดิมของตนเอาไว ้รวมทั้งการเพ่ิมส่วนแบ่งจาํนวนผูใ้ชบ้ริการ พร้อม
ทั้งตอ้งการหาผูใ้ชบ้ริการรายใหม่ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจและเล็งเห็นความสําคญัท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
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ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนย์บริการ TOT แจ้งวฒันะ ว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีจะส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการ TOT เพ่ือสามารถนาํมาเป็นแนวทางในการพฒันาการบริการใหดี้ข้ึนต่อไปในอนาคต 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการ TOT แจง้วฒันะ 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีทาํนายความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการ TOT 

แจง้วฒันะ 
 
3. สมมตฐิานของการวจิัย 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ อนัไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ รายไดต่้อเดือน และระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการ TOT แจง้วฒันะท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ อนัไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวกทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มี
ความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ TOT แจง้วฒันะ 
 
4. กรอบแนวความคดิ 

ตวัแปรอิสระ ( Independent variable )                                   ตวัแปรตาม ( Dependent variable ) 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดต่้อเดือน 

 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
ศูนยบ์ริการ TOT แจง้วฒันะ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นพนกังาน 
6. ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกทาง

กายภาพ 
7. ดา้นกระบวนการ 
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5. ระเบียบวธีิการวจิัย 
งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยเป็นการศึกษาเชิงสาํรวจ และเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ประชากร

ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการศูนยบ์ริการ TOT แจง้วฒันะ ซ่ึงผูว้ิจยัไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 
ดงันั้นจึงกาํหนดขนาดตวัอยา่งจากสูตรคาํนวณไม่ทราบขนาดประชากรของ W.G. Cochran โดยกาํหนดระดบัค่าความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั คือ แบบสอบถาม จาํนวน 400 
ชุด ดาํเนินการทดสอบความเช่ือมัน่กบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน โดยใชโ้ปรแกรมสถิติสาํเร็จรูป จากนั้นจึงนาํขอ้มูล
มาวเิคราะห์และทดสอบสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็น การวเิคราะห์เชิงพรรณนา และ การวเิคราะห์เชิงอนุมาน ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ใชค้่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
             2. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน ใชส้ถิติ t-Test ในการวิเคราะห์ตวัแปร 2 ตวัแปรท่ีเป็นอิสระต่อกนั ใชส้ถิติ One 
Way Analysis of Variance (ANOVA) ในการวิเคราะห์ตวัแปรมากกว่า 2 ตวัแปร ในการทดสอบสมมติฐาน หากพบ
ความแตกต่างจะทดสอบความต่างรายคู่โดยใชว้ิธี LSD จากนั้นทาํการทดสอบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการ TOT แจง้วฒันะ โดยใชส้ถิติ Multiple Regression Analysis กาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 

6. ผลการวจิัย 
การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 70.70 มีสถานภาพโสด 
จาํนวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 มีอายุ 21-30 ปี จาํนวน 347 คน คิดเป็นร้อยละ 86.70 มีระดบัการศึกษาอยู่ใน
ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71.00 มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา จาํนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.70 มีรายไดน้้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท และมีรายได  ้20,001-30,000 บาท จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.80 
การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  

พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการ TOT แจง้
วฒันะโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการสร้างและนาํเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการ TOT แจง้วฒันะมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.84 รองลงมาคือ ดา้นบุคคล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13 
การวเิคราะห์ข้อมูลความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

พบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการ TOT แจง้วฒันะโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.49 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพอใจในการให้บริการของพนกังานมากท่ีสุด 
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพอใจในการบริการของพนกังาน เกิน
ความคาดหวงั อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 และนอ้ยท่ีสุดคือ มีความพอใจในความเร็วและความเสถียรของ
อินเทอร์เน็ต อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 
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การทดสอบสมมตฐิาน 
ตารางท่ี 1  สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการ 
TOT แจง้วฒันะท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ สถิติท่ีใชก้ารวจิยั Sig. 
อาย ุ ANOVA 0.000* 

ระดบัการศึกษา ANOVA 0.386 
อาชีพ ANOVA 0.000* 

รายไดต่้อเดือน ANOVA 0.000* 
 
ตารางท่ี 2  สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
ศูนยบ์ริการ TOT แจง้วฒันะ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการ 
B Std.Error β t Sig. Tolerance VIF 

Constant 0.017 0.071  0.238 0.812   
ดา้นผลิตภณัฑ ์(x1) -0.028 0.038 -0.029 -0.726 0.468 0.185 5.419 
ดา้นราคา (x2) 0.302 0.038 0.301 7.885 0.000* 0.205 4.874 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (x3) 0.053 0.042 0.055 1.255 0.210 0.157 6.362 
ดา้นส่งเสริมการตลาด (x4) 0.128 0.024 0.158 5.259 0.000* 0.329 3.042 
ดา้นบุคคล (x5) 0.105 0.036 0.103 2.956 0.003* 0.246 4.072 
ดา้นการสร้างและนาํเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ (x6) 

0.016 0.043 0.017 0.367 0.714 0.146 6.842 

ดา้นกระบวนการ (x7) 0.404 0.035 0.434 11.471 0.000* 0.209 4.796 
R = 0.940  R2= 0.883  Adj. R2 = 0.881   SEE = 0.293  F = 422.682  Sig = 0.000* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.940 โดยพิจารณาจาก R = 0.940  มีอาํนาจในการพยากรณ์
ร้อยละ 88.3 โดยพิจารณาจาก R2= 0.883 และมีค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.293 โดยพิจารณาจาก SEE = 0.293  โดย
พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนย์บริการ TOT แจ้งวฒันะมากท่ีสุด ได้แก่ ปัจจัยด้าน
กระบวนการ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.434 โดยพิจารณาจากค่า β = 0.434  
 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี  
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Y = 0.017 + 0.028X2 + 0.128X4 + 0.105X5 + 0.404X7 + 0.293 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Zy = 0.301ZX2 + 0.158ZX4 + 0.103ZX5 + 0.434ZX7 + 0.293 
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7. สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการ TOT แจง้
วฒันะท่ีแตกต่างกนั อภิปรายผลดงัน้ี  

เพศ ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนย์บริการ TOT แจ้งวฒันะท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองจากเพศท่ีแตกต่างกนัจะมีลกัษณะทางอารมณ์ มีมุมมอง 
และทศันคติ ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พีระยุทธ คุม้ศกัด์ิ (2555) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ความพึง
พอใจของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของสายการบินตน้ทุนตํ่าภายในประเทศ” พบว่า ผูโ้ดยสารท่ีมีเพศท่ี
ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสายการบินตน้ทุนตํ่าภายในประเทศแตกต่างกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ เกจ็วลี ศรีจนัทร์ (2557) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “คุณภาพการใหบ้ริการศูนยบ์ริการ ทรูชอ้ป ท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ส่ีจี แอลทีอี เครือข่ายทรูมูฟ เอช จงัหวดัเชียงใหม่” พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศ
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 4G LTE เครือข่ายทรูมูฟ เอช ไม่แตกต่างกนั  

สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการ TOT แจง้
วฒันะท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ สถานภาพการสมรสจะทาํให้ให้แต่ละ
บุคคลมีความคิดและทศันคติท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรชุมา จาปรุง (2557) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง 
“คุณภาพการบริการะนาคารออมสินกรณีศึกษาสาขาม่านเมฆ” ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพท่ีแตกต่าง
กนัมีความพึงพอใจในบริการแตกต่างกนัทั้ง 5 มิติ ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้นการตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจลูกคา้ และดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้  

อายท่ีุแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการ TOT แจง้วฒันะท่ีแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะในแต่ละช่วงวยัหรือช่วงอาย ุบุคคลจะมีความสามารถใน
การประเมินหรือสร้างความคาดหวงัส่ิงต่าง ๆ ในระดบัท่ีแตกต่างกนั อีกทั้งยงัมีวุฒิภาวะในการควบคุมอารมณ์ท่ี
แตกต่างกนัดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรชุมา จาปรุง (2557) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “คุณภาพการบริการธนาคาร
ออมสิน กรณีศึกษาสาขาม่านเมฆ” ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในบริการ
แตกต่างกนัทั้ง 5 มิติ ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดา้นความ
น่าเช่ือถือ ดา้นความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจลูกคา้ และดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ นฤทธ์ิ วงษ์มณฑา (2554) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้บริการสายการบินภายในประเทศของบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการสายการบินภายในประเทศของบริษทั การบินไทย 
จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ีขอ้คน้พบดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบั
แนวคิดและทฤษฎีของ คาํนาย อภิปรัชญาสกุล (2556) กล่าววา่ คนจะมีรสนิยม และซ้ือสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั
ไปในแต่ละช่วงอาย ุและลาํดบัขั้นของวงจรชีวติ 

อาชีพท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนยบ์ริการ TOT แจ้งวฒันะท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะอาชีพส่งผลต่อทศันคติ มุมมอง และบุคลิกภาพท่ี
จะแสดงออกมาสู่สังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เก็จวลี ศรีจนัทร์ (2557) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “คุณภาพการ
ให้บริการศูนยบ์ริการ ทรูชอ้ป ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ ส่ีจี แอลทีอี เครือข่ายทรูมูฟ เอช จังหวดั
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เชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 4G LTE 
เครือข่ายทรูมูฟ เอช แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  รุจิพจน์ อินทร์สุวรรณ (2555) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง 
“ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีศูนยอ์อกกาํลงักายอนนัตไ์ลน์ ฟิตเนส ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร” 
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ มีความสัมพนัธ์กบั
อาชีพ  

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการ TOT แจง้
วฒันะท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูท่ี้มีรายไดใ้นระดบัท่ีแตกต่างกนั จะทาํ
ให้มีพฤติกรรม บุคลิกภาพ และวิถีการดาํเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนัในแต่ละคน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เก็จวลี ศรี
จนัทร์ (2557) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “คุณภาพการใหบ้ริการศูนยบ์ริการ ทรูชอ้ป ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
ส่ีจี แอลทีอี เครือข่ายทรูมูฟ เอช จงัหวดัเชียงใหม่” ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นรายได ้มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 4G LTE เครือข่ายทรูมูฟ เอช แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชัร มานุพีร
พนัธ์ (2553) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัทางการตลาดบริการของผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทย
แอร์เอเชียของนกัท่องเท่ียวชาวไทย” พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชียท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั 
มีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัทางการตลาดของสายการบินไทยแอร์เอเชียแตกต่างกนั  

 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการ TOT แจง้วฒันะ พบว่า 
ดา้นกระบวนการ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการ 
TOT แจง้วฒันะสามารถอภิปรายผลตามค่านํ้าหนกัของการวิเคราะห์สถิติMultiple Regression ไดด้งัน้ี 

ดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ การมีความถูกตอ้ง รวดเร็ว แม่นยาํ การมีขั้นตอนการให้บริการท่ีไม่
ซับซ้อน การรักษาขอ้มูลของลูกคา้ การให้คาํแนะนาํตลอดทุกขั้นตอนการให้บริการ การมีความพร้อมในการแกไ้ข
ปัญหา ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการ TOT แจง้วฒันะเป็นลาํดบัแรก โดยมีขอ้บ่งช้ีท่ีสาํคญั คือ มี
การรักษาขอ้มูลของลูกคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนิดา เวสารัชกิตติ (2557) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ส่วนประสม
ทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หน่ึงของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นกระบวนการมีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการใช้
บริการร้านกาแฟสด 24 ชัว่โมงยี่ห้อหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนกังาน 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นฤทธ์ิ วงษม์ณฑา (2554) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง 
“ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินภายในประเทศของบริษทั การบิน
ไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการในการ
ให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในดา้นการคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ ดา้นความคุม้ค่ากบัการใชเ้วลาและ
ความพยายามของผูใ้ช้บริการ ด้านประเมินความพึงพอใจของผูม้าใช้บริการ  และด ้านการให้บริการอย ่างมี
นัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการพ้ืนฐานในขั้นของความปลอดภยั ไม่ว่าจะเป็นความ
ปลอดภยัในชีวิต และความปลอดภยัเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวั และเม่ือไดรั้บการบริการท่ีทาํให้เกิดความรู้สึกปลอดภยั
แลว้ จึงนาํไปสู่การเกิดความพึงพอใจต่อไป 
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  ดา้นราคา ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของระดบัราคา มีอตัราค่าบริการให้เลือกหลากหลาย  มี
รายละเอียดระบุอตัราค่าบริการชดัเจน มีรูปแบบการชาํระเงินท่ีหลากหลาย มีอตัราค่าบริการท่ีตํ่ากวา่ เม่ือเทียบกบัค่าย
อ่ืน ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการ TOT แจง้วฒันะเป็นลาํดบัท่ีสองโดยมีขอ้บ่งช้ีท่ีสาํคญั คือ การ
มีรูปแบบการชาํระเงินท่ีหลากหลาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ อมัพล ชูสนุก และวนัวิสา อยู่พุ่ม (2556) ได้
ทาํการศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อคุณค่าตราสินคา้ ความพึงพอใจ และความ
จงรักภกัดีของลูกค้าท่ีใช้บริการเติมเงินออนไลน์แฮปป้ีในร้านสะดวกซ้ือเขตราชเทวี” พบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นกระบวนการในการให้บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการเติมเงินออนไลน์
แฮปป้ีในร้านสะดวกซ้ือเขตราชเทวี และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นฤทธ์ิ วงษม์ณฑา (2554) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง 
“ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินภายในประเทศของบริษทั การบิน
ไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจในดา้นการคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ ดา้นความคุม้ค่ากบัการใชเ้วลาและความพยายามของผูใ้ชบ้ริการ 
ดา้นประสิทธิภาพและคุณภาพในการใหบ้ริการ และดา้นการใหบ้ริการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะจากการท่ีปัจจุบนัเป็นสังคมแห่งการเร่งรีบ การเพ่ิมช่องทางในการชาํระเงินให้
หลากหลายมากข้ึน อาจเป็นส่ิงท่ีช่วยลดระยะเวลาในการดาํเนินการของผูใ้ชบ้ริการ และเป็นการเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็วใหส้ามารถชาํระค่าบริการไดทุ้กท่ีทุกเวลาอีกดว้ย 

ดา้นส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การมีส่วนลดสาํหรับสมาชิก การมีโฆษณาโปรโมชัน่ใหม่ ๆ ให้ทราบ
อยูเ่สมอ การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมอยา่งทัว่ถึง มีการติดตามปัญหาการใชง้านอินเทอร์เน็ตอยูเ่สมอ การจดัโปรโมชัน่
ร่วมกบัร้านคา้ หรือบตัรเครดิตต่าง ๆ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการ TOT แจง้วฒันะเป็นลาํดบัท่ี
สาม โดยมีขอ้บ่งช้ีท่ีสําคญั คือ มีการติดตามปัญหาการใชง้านอินเทอร์เน็ตอยู่เสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ 
นฤทธ์ิ วงษ์มณฑา (2554) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการสายการบินภายในประเทศของบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่ ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจดา้นประเมินความพึงพอใจของ
ผูม้าใชบ้ริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อมัพล ชูสนุก และวนัวิสา อยูพุ่ม่ 
(2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อคุณค่าตราสินคา้ ความพึงพอใจ และ
ความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการเติมเงินออนไลน์แฮปป้ีในร้านสะดวกซ้ือเขตราชเทวี” พบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการเติมเงินออนไลน์แฮปป้ี
ในร้านสะดวกซ้ือเขตราชเทว ี 
  ทั้งน้ี เน่ืองจากการมอบส่วนลด หรือแจง้โปรโมชัน่ต่าง ๆ ให้ลูกคา้ไดท้ราบนั้น เป็นการทาํให้
ลูกคา้รู้สึกวา่ตนมีความสาํคญัและไดสิ้ทธิพิเศษต่าง ๆ ท่ีคนอ่ืนไม่ได ้เกิดความรู้สึกวา่ตนเองไดรั้บการบริการท่ีเหนือ
ระดบักวา่ผูอ่ื้น ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจอยา่งย ัง่ยนื 

ดา้นบุคคล ไดแ้ก่ การมีอธัยาศยัดีของพนกังาน การใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว การใหค้าํแนะนาํท่ี
เหมาะสม การมีความรู้ความสามารถในการใหข้อ้มูล/บริการ การมีจาํนวนพนกังานท่ีเพียงพอต่อผูม้าใชบ้ริการ ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการ TOT แจง้วฒันะเป็นลาํดบัสุดทา้ย โดยมีขอ้บ่งช้ีท่ีสาํคญั คือ การมีจาํนวน
พนักงานท่ีเพียงพอต่อผูม้าใช้บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ อมัพล ชูสนุก และวนัวิสา อยู่พุ่ม (2556) ได้
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ทาํการศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อคุณค่าตราสินคา้ ความพึงพอใจ และความ
จงรักภกัดีของลูกค้าท่ีใช้บริการเติมเงินออนไลน์แฮปป้ีในร้านสะดวกซ้ือเขตราชเทวี” พบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ดา้นพนกังาน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการเติมเงินออนไลน์แฮปป้ีในร้านสะดวก
ซ้ือเขตราชเทวี และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนิดา เวสารัชกิตติ (2557) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านกาแฟสด 24 ชัว่โมงยี่ห้อหน่ึง ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจัดจาํหน่าย และดา้น
กระบวนการ มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านกาแฟสด 24 ชัว่โมงยีห่อ้หน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของพนกังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การท่ีพนกังานมีความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึง เป็นการเตรียมพร้อมท่ี
จะตอบสนองความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว และทาํใหส้ามารถสร้างทศันคติท่ีดีใหเ้กิดข้ึนได ้หากผู ้
มาใชบ้ริการไดรั้บการตอบสนองอยา่งเร็วท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิัยนีไ้ปใช้  
 1) ดา้นราคา ควรเนน้เพ่ิมรูปแบบการชาํระเงินท่ีหลากหลาย ทนัสมยั และมีความปลอดภยั โดยนาํเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาช่วยในการพฒันา เพ่ือสร้างความสะดวกในการชาํระเงิน และสามารถมีประวติัการชาํระเงิน
ยอ้นหลงัได ้
 2) ดา้นส่งเสริมการตลาด ควรส่งเสริมและพฒันากระบวนการดูแลลูกคา้หลงัการขาย เพ่ือใหส้ามารถรับรู้ถึง
ปัญหาอย่างรวดเร็ว และนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างทนัท่วงที เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกคา้ และ
ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพนัธ์ใหเ้ขา้ถึงลูกคา้มากข้ึน เช่น มีการออกบูธ หรือจดัอีเวน้ท ์ 
 3) ดา้นบุคคล ควรมีการฝึกอบรม และสร้างทศันคติท่ีดีให้แก่พนักงาน เพ่ือนาํไปสู่การให้บริการท่ีดี และ
พนกังานสามารถตอบคาํถามลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 4) ดา้นกระบวนการ ควรมีการพฒันาและรักษาระบบความปลอดภยัของขอ้มูลลูกคา้ และสร้างแนวทางใน
การพฒันาความพร้อมในการแกไ้ขปัญหาอยา่งทนัท่วงที  
 
ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ผูว้จิยัเสนอแนะใหท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีของบริษทั TOT จาํกดั (มหาชน) เพ่ือหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจ กบัความภกัดี 

2. ผูว้จิยัเสนอแนะใหท้าํการศึกษาความพึงพอใจในเชิงคุณภาพ โดยลงรายละเอียดไปยงัดา้นต่าง ๆ ของ
ความพึงพอใจ เช่นดา้นความคาดหวงั ดา้นการบริการ 
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พฤติกรรมการสมัครงานผ่านอนิเตอร์เน็ต ทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการมีงานทาํ  

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
JOB APPLICATION BEHAVIOR VIA THE INTERNET AFFECTING PEOPLE'S SATISFACTIONS  

OF EMPLOYMENT IN BANGKOK AND METROPOLITAN REGION 
สุภัทร์วด ีเทยีนเพิม่พูล 1 และ ดร.กฤษฎา มูฮัมหมดั2 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคัดย่อ 
การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษา พฤติกรรมการสมคัรงานผา่นอินเตอร์เน็ต ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การมีงานทาํ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 
400 คน ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมลฑลท่ีอยูใ่นวยัทาํงาน ท่ีเคยสมคัรงานผา่นอินเตอร์เน็ต  
ทั้ งน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานะการทาํงานใน
ปัจจุบนั สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา เกรดเฉล่ีย รายได ้และประสบการณ์การทาํงานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการมีงานทาํท่ีแตกต่างกนั 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต ท่ีประกอบดว้ย จาํนวน
ชัว่โมงท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ตต่อวนั และความสมํ่าเสมอในการเขา้ใชง้านอินเตอร์เน็ตท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการมีงานทาํท่ีแตกต่างกนั 3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสมคัรงาน ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํ ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายรุะหวา่ง 26-30 ปี มีงานทาํ จบการศึกษา
ในระดบัปริญญาตรี สาํเร็จการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร์ และการบญัชี, เศรษฐศาสตร์ มีเกรดเฉล่ีย 
2.5 - 2.9 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เดือนละ15,001 - 20,000 บาท มีประสบการณ์การทาํงานรวม 3-5 ปี  
 ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานการณ์ทาํงานในปัจจุบนั สาขาวิชาท่ี
สาํเร็จการศึกษา เกรดเฉล่ีย รายได ้และประสบการณ์การทาํงานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํ
แตกต่างกนั พบวา่ อาย ุสาขาวิชาท่ีสาํเร็จการศึกษา และรายไดแ้ตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํท่ี
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการใชอิ้นเตอร์เน็ต ความถ่ีในการใชอิ้นเตอร์เน็ตของ
ใน 1 สัปดาห์ ความถ่ีในการใชอิ้นเตอร์เน็ตของใน 1 วนั และระยะเวลาในการใชง้านอินเตอร์เน็ตในแต่ละคร้ังแตกต่าง
กัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํแตกต่างกัน พบว่า ความถ่ีในการใช้อินเตอร์เน็ตของใน 1 วนั และ
ระยะเวลาในการใชง้านอินเตอร์เน็ตในแต่ละคร้ังท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํท่ีแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 พฤติกรรมการสมคัรงาน ไดแ้ก่ การเตรียมตวัเพ่ือสมคัรงาน ผลตอบแทนหรืออาชีพท่ีสนใจ และช่องทางใน
การรับรู้ขอ้มูล ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํ พบวา่ ดา้นการเตรียมตวัเพ่ือสมคัรงาน ดา้นผลตอบแทนหรือ
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อาชีพท่ีสนใจ และดา้นช่องทางในการรับขอ้มูล ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
คาํสําคญั: การสมคัรงานผา่นอินเตอร์เน็ต, ความพึงพอใจ, การมีงานทาํ 

 
ABSTRACT 

 This research aimed to study job application behavior via the Internet affecting people’s satisfactions of 
employment in Bangkok and metropolitan region.  The sample group was 400 working ages who used to apply for 
jobs via the Internet and live in Bangkok and metropolitan region.   The objectives of this research were 1)  to study 
demographic factors including gender, age, working status, graduated fields, grade point average (GPA) , income, 
and different experience affecting satisfactions of employment differently; 2)  to study the Internet using behavior 
consisting of using hours per day and regularity of using affecting satisfactions of employment differently; and 3) to 
study job application behaviors affecting people’s satisfactions of employment in Bangkok and metropolitan region. 

 The findings were as followings: most people who answered the questionnaires were female; their ages 
were between 26 – 30 years old; they were employed; they had a bachelor degree; they graduated in either Business 
Administration, Commerce, Accounting or Economics; their GPAs were between 2.5 – 2.9; their average incomes 
were between 15,001 – 20,000 baht per month; and their experience were between 3 – 5 years. 

 The results of hypothesis testing showed that 1)  personal factors consisting of different ages, current 
working status, graduated fields, GPA, incomes and experiences affected satisfactions of employment differently. It 
showed that different ages, different graduated fields, and different incomes affected satisfactions of employment 
differently at the statistically significant level of 0. 05. 2)  The Internet using behaviors composing of different 
experiences in using Internet, different frequency of using Internet per week, different frequency of Internet using 
per day, different durations of using Internet affected satisfactions of employment differently. It showed that different 
frequency of Internet using per day and different durations of using Internet affected satisfactions of employment 
differently at the statistically significant level of 0.05. 3) Job application behaviors concerning with job preparation, 
benefits, interesting job and information channels affected job application behaviors.  There were different among 
these at statistically significant level 0.05.    
Keywords: Job Application via the Internet, Internet Affecting, Satisfactions. 
 
1.บทนํา 

ปัจจุบนัประเทศไทยกาํลงัเขา้สู่ยคุ 4.0 คือยคุเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” 
หรือ “เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม” ไดแ้ก่ 1. เปล่ียนจากการผลกัดนัสินคา้โภคภณัฑไ์ปสู่สินคา้เชิงนวตักรรม 
2. เปล่ียนจากการขบัเคล่ือนประเทศดว้ยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลย ีและความคิดสร้างสรรค ์
3. เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินคา้ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากข้ึน (สุวิทย ์เมษินทรีย,์ 2559) ทาํให้มีการนาํ
นวตักรรมใหม่ ๆ เขา้มาใชใ้นการบริหารงาน ขององค์กรต่าง ๆ มากข้ึน มีการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูง และการ
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ทาํงานในองค์กรโดยผ่านทางอินทราเน็ต และอินเตอร์เน็ตมากข้ึน รวมไปถึงการคน้หาบุคลากรท่ีจะมาร่วมงานใน
องคก์ร มีวิธีการเลือกสรร ไดห้ลากหลายช่องทางมากข้ึน การคน้หางานในปัจจุบนั นอกจากการคน้หาจากส่ือส่ิงพิมพ ์
หนงัสือรับสมคัรงาน หนงัสือพิมพ ์ และการเขา้สมคัรดว้ยตนเองตามบริษทัต่าง  ๆ แลว้ อีกช่องทางหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยม
และแพร่หลายมากข้ึนตามสังคมท่ีเปล่ียนไปจากการท่ีอินเตอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของเรามากข้ึนนั้น 
คือการคน้หาและสมคัรงานผา่นอินเตอร์เน็ต  การใชช่้องทางทางอินเตอร์เน็ตมีหลากหลาย ทั้งผา่นทางเวบ็ไซตห์างาน 
โปรแกรมคน้หาขอ้มูล (Search Engine) ต่าง ๆ เช่น google, yahoo เป็นตน้ หรือผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัต่าง ๆ ท่ี
นาํมาลงประกาศไวเ้อง และผา่นทางเวบ็ไซตค์น้หางาน เช่น jobdb.com, jobbkk.com เป็นตน้ ทาํใหผู้ส้มคัรงาน หรือผู ้
ท่ีตอ้งการหางานมีความสะดวกสบายเพ่ิมข้ึน ผูส้มคัรงานสามารถตรวจสอบตาํแหน่งงานท่ีว่าง หรือตรวจสอบ
รายละเอียดของงานท่ีตนเองสนใจ และสามารถฝากประวติัของผูส้มคัร ส่งใบสมคัร ส่งประวติัของผูส้มคัรไปตาม
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) ไปยงับริษทั หรือทางเวบ็ไซตห์างานจะทาํการส่งใบสมคัรและประวติัผูส้มคัรไปยงั
บริษทัต่าง ๆ ผูส้มคัรสามารถส่งใบสมคัรไปถึงบริษทัไดโ้ดยตรง และหากบริษทัหรือหน่วยงานต่าง  ๆ สนใจ ก็จะ
โทรศพัทห์รือส่งอีเมล ์มาทาํการเรียกตวัผูส้มคัรไปสัมภาษณ์ ทาํใหก้ารรับสมคัรงานและการสมคัรงาน เป็นเร่ืองท่ีง่าย 
สะดวกรวดเร็ว เหมาะสมกบัสภาพของสังคมท่ีเปล่ียนไป ท่ีปัจจุบนัถือไดว้า่ระบบอินเตอร์เน็ตนั้น มีส่วนสาํคญัมาก
ในการติดต่อส่ือสาร การคน้หาขอ้มูล และการใชชี้วิตประจาํวนัมากข้ึน ซ่ึงการรับสมคัรงานผ่านทางอินเตอร์เน็ตน้ี 
นอกจากจะเป็นการอาํนวยความสะดวก ใหก้บัทั้งทางนายจา้ง และผูส้มคัรแลว้ ยงัทาํใหช่้วยลดปัญหาของคนวา่งงาน
ไดเ้ป็นอยา่งดี ในส่วนของพฤติกรรมการใชง้านอินเตอร์เน็ตเพ่ือการสมคัรงาน ทั้งทางดา้นการเตรียมตวัเพ่ือสมคัรงาน 
ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อม หรือเอกสาร การแสวงหาข่าวสารเก่ียวกบัตาํแหน่งงาน ช่องทางการรับรู้ขอ้มูล
ตาํแหน่งงาน จาํนวนชัว่โมงท่ีเขา้ใชอิ้นเตอร์เน็ต ความสมํ่าเสมอในการเขา้ใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ือการสมคัรงาน ซ่ึง
พฤติกรรมเหล่าน้ี ลว้นส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํของผูท่ี้สมคัรงานผ่านอินเตอร์เน็ต (นราวุธ พลบั
ประสิทธ์ิ, 2544)ความพึงพอใจในการมีงานทาํนั้น เป็นความรู้สึกท่ีบุคคลมีความพอใจ เป็นความรู้สึกทางบวก และ
เตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานในตาํแหน่งนั้น ๆ ใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร เม่ือเกิดความพึงพอใจในการามีงานทาํ
แลว้ ก็จะส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้น ในการทาํงาน มีความตั้งใจมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานให้เตม็ความสามารถ เกิดขวญั
และกาํลงัใจ ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพในการทาํงานดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการสมคัรงานผา่นอินเตอร์เน็ต ท่ีส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพ่ือทราบวา่พฤติกรรมการหางานและ
สมคัรงานผ่านทางอินเตอร์เน็ต มีลกัษณะใดบา้งท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํ โดยใช้กรณีศึกษาจาก
ประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยผูว้ิจยัคาดว่าขอ้มูลท่ีจะไดรั้บจากการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นโยชน์ต่อทั้งผูท่ี้
กาํลงัหางาน บริษทัท่ีตอ้งการรับสมคัรงาน และเวบ็ไซตค์น้หางานต่าง  ๆ ท่ีสามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผน
พฒันาระบบในการคน้หางาน หรือการรับสมคัรงานในอนาคตต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานะการทาํงานในปัจจุบนั สาขาวชิาท่ีสาํเร็จ
การศึกษา เกรดเฉล่ีย รายได ้และประสบการณ์การทาํงานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํท่ี
แตกต่างกนั 
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 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต ท่ีประกอบดว้ย จาํนวนชัว่โมงท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ตต่อ
วนั และความสมํ่าเสมอในการเขา้ใชง้านอินเตอร์เน็ตท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํท่ีแตกต่าง
กนั 
 3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสมคัรงาน ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํ ของประชากรในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 
 3.1 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมลฑลท่ีอยู่ในวยั
ทาํงาน ท่ีเคยสมคัรงานผา่นอินเตอร์เน็ต  
 3.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
 เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดตวัอย่างสามารถ
คาํนวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran โดยกาํหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบั
ค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา) ซ่ึงสูตรในการคาํนวณท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
    สูตร  
  
 เม่ือ n แทน ขนาดตวัอยา่ง 
 P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยักาํลงัสุ่ม .05 
 Z แทน ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้ิจยักาํหนดไว ้Z มีค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 (ระดบั 
.05) 
 d แทน ค่าความผดิพลาดสูงสุดท่ีเกิดข้ึน = .05 
    
 แทนค่า  
   

  n = 384.16 
 

 ใชข้นาดตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 384 คน โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
เพ่ือความสะดวกในการประเมินผล และการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง  
 3.3เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม จาํนวน 400 ชุด โดยแต่ละชุดจะ
ประกอบดว้ย 5 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ือการสมคัรงาน 
 ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการสมคัรงานโดยกาํหนดการใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 
 

2

2P)Z-P(1n
d



2

2
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  ระดบัความคิดเห็น  5  หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
  ระดบัความคิดเห็น  4  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
  ระดบัความคิดเห็น  3 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง  
  ระดบัความคิดเห็น 2  หมายถึง   เห็นดว้ยนอ้ย  
  ระดบัความคิดเห็น 1  หมายถึง   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจในการมีงานทาํ โดยกาํหนดการใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
  ระดบัความคิดเห็น  5  หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
  ระดบัความคิดเห็น  4  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
  ระดบัความคิดเห็น  3 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง  
  ระดบัความคิดเห็น 2  หมายถึง   เห็นดว้ยนอ้ย  
  ระดบัความคิดเห็น 1  หมายถึง   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  
 ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามใหเ้ขียนขอ้เสนอแนะ 
 
4. ผลการวจิัย 

ส่วนที ่1 ผลการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาย ุ

 อาย ุ จาํนวน 
ค่าเฉล่ีย 

( ̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

F Sig.  

20-25 ปี 99 3.64 0.63  3.419 .009* 

26-30 ปี 173 3. 80 0.59   

31-35 ปี 86 3.60 0.63   

36-40 ปี 23 3.67 0.67   

มากกวา่ 40 ปี 19 4.05 0.27   

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาย ุพบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงาน
ทาํแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นสาขาวิชาท่ีสาํเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีสาํเร็จการศึกษา จาํนวน 
ค่าเฉล่ีย 

( ̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
F 

Sig. 
 

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร์ 
และการบญัชี, เศรษฐศาสตร์ 

204 3.80 0.61 

3.563 .001* 

แพทยศาสตร์, ทนัต
แพทยศาสตร์, พยาบาล
ศาสตร์, เภสัชศาสตร์ 

7 3.29 0.36 

นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 3 3.33 0.33 

นิเทศศาสตร์ 42 3.86 0.69 

วทิยาศาสตร์ 18 3.88 0.43 

วศิวกรรมศาสตร์, 
สถาปัตยกรรมศาสตร์, 
ศิลปกรรมศาสตร์ 

41 3.40 0.67 

อกัษรศาสตร์ , ศิลปศาสตร์, 
คุรุศาสตร์ 

51 3.66 0.54 

มนุษยศาสตร์, สงัคมศาสตร์ 4 4.13 0.08 

อ่ืน ๆ 30 3.56 0.60 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาพบว่า สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวน 
ค่าเฉล่ีย 

( ̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
F 

 
Sig.  

 
นอ้ยกวา่  10,000 บาท 23 3.5217 .55347 2.478 .017* 

10,001 - 15,000 บาท 53 3.5597 .58388 

15,001 - 20,000 บาท 85 3.7373 .55598 

20,001 - 25,000 บาท 56 3.9375 .60098 
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รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวน 
ค่าเฉล่ีย 

( ̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
F 

 
Sig.  

 
25,001 - 30,000 บาท 61 3.6940 .61100   

30,001 - 35,000 บาท 32 3.8906 .49116   

35,001 - 40,000 บาท 21 3.5794 .70832 

40,000 บาทข้ึนไป 69 3.7005 .70048 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
           
 ส่วนที ่2 ผลการทดสอบพฤตกิรรมการใช้งานอนิเตอร์เน็ต 
ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐานของพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต  ดา้นความถ่ีในการใช ้อินเตอร์เน็ตใน 1 วนั 
ความถ่ีในการใช้
อินเตอร์เน็ตใน 1 วนั 

 
จาํนวน 

ค่าเฉล่ีย 
( ̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
F 

 
Sig.  

 
1-2  คร้ังต่อวนั 6 3.1389 .87189 3.464 .016* 

3-4  คร้ังต่อวนั 51 3.5588 .52156 

5-6 คร้ังต่อวนั 48 3.7188 .70556 

มากกวา่ 6 คร้ังต่อวนั 295 3.7605 .59845 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานของพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต  ดา้นความถ่ีในการใชอิ้นเตอร์เน็ตใน 1 วนั พบวา่ ความถ่ี
ในการใชอิ้นเตอร์เน็ตใน 1 วนัท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 5  ผลการทดสอบสมมติฐานของพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต  ดา้นระยะเวลาในการใชอิ้นเตอร์เน็ตในแต่ละคร้ัง 
ระยะเวลาในการใชอิ้นเตอร์เน็ต
ในแต่ละคร้ัง 

 
จาํนวน 

ค่าเฉล่ีย 
( ̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
F 

 
Sig.  

 
นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 103 3.6553 .58961 8.797 .000* 
1-2 ชัว่โมงต่อคร้ัง 130 3.6436 .57276   
3-4 ชัว่โมงต่อคร้ัง 72 3.5787 .51425 
5-6 ชัว่โมงต่อคร้ัง 40 3.8333 .66986   

มากกวา่ 6 ชัว่โมงต่อคร้ัง 55 4.1273 .66122 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานของพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต  ดา้นระยะเวลาในการใชอิ้นเตอร์เน็ตในแต่ละคร้ัง พบวา่ 
ระยะเวลาในการใชอิ้นเตอร์เน็ตในแต่ละคร้ัง ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  
ส่วนที ่3 ผลการทดสอบพฤตกิรรมการสมคัรงาน 
ตารางท่ี 6 พฤติกรรมการสมคัรงาน ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํ 

ความพึงพอใจในการมี
งานทาํ 

 
B 

 
Std. 

Error 

 
Beta 

 
t 

 
Sig. 

 
Tolerance 

 
VIF 

Constant 2.082 0.209  9.980 .000*   
การเตรียมตวัเพ่ือ
สมคัรงาน (X1) 

.129 .047 .132 2.723 .007* .806 1.240 

ผลตอบแทนหรือ
อาชีพท่ีสนใจ (X2) 

.436 .069 .421 6.346 .000* .430 2.325 

ช่องทางในการรับรู้
ขอ้มูล(X3) 

.128 .054 .154 2.379 .018* .451 2.219 

R=0.501  R2 = .251  Adj. R2 = 0.245  SEE = .53259 F =  44.190 Sig. =  0.000 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 พบว่าดา้นการเตรียมตวัเพ่ือสมคัรงาน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ดา้นผลตอบแทนหรืออาชีพท่ีสนใจ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และดา้นช่องทางในการรับขอ้มูล ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05   
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 ส่วนที ่4 ผลการทดสอบความพงึพอใจในการมงีานทาํ 
 ความพึงพอใจในการมีงานทาํโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅=3.72, S.D. =0.81) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
มีความพึงพอใจต่องานท่ีทาํในปัจจุบนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด โดยอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ( ̅=3.80, S.D. =0.77) รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่องานท่ีได ้จากการสมคัรงานผ่านทางอินเตอร์เน็ต อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด (x=̅3.74, S.D. =0.77 และนอ้ยท่ีสุดคือ ความพึงพอใจต่อค่าตอบแทนท่ีไดรั้บในปัจจุบนั ( ̅=3.62, S.D. 
=0.81) 

ส่วนที ่5 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
         ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ 
สถิติท่ีใชใ้นการ

ทดสอบสมมติฐาน 
Sig. 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ t-Test 0.496 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-Test 0.009* ยอมรับ 
สถานะการทาํงานในปัจจุบนั t-Test 0.736 ปฏิเสธ 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.055 ปฏิเสธ 
สาขาวชิาท่ีสาํเร็จการศึกษา F-Test 0.001* ยอมรับ 
เกรดเฉล่ีย F-Test 0.873 ปฏิเสธ 
รายได ้ F-Test 0.017* ยอมรับ 
ประสบการณ์การทาํงาน F-Test 0.064 ปฏิเสธ 
สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต 
ประสบการณ์ในการใชอิ้นเตอร์เน็ต F-Test 0.325 ปฏิเสธ 
ความถ่ีในการใชอิ้นเตอร์เน็ตของใน 
1 สัปดาห์ 

F-Test 0.128 ปฏิเสธ 

ความถ่ีในการใชอิ้นเตอร์เน็ตของใน 
1 วนั  

F-Test 0.016 ยอมรับ 

ระยะเวลาในการใชง้านอินเตอร์เน็ต
ในแต่ละคร้ัง 

F-Test 
0.000 

ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 3 พฤติกรรมการสมคัรงาน 
พฤติกรรมการสมคัรงาน MRA .000 ยอมรับ 
การเตรียมตวัเพ่ือสมคัรงาน (X1) MRA .007 ยอมรับ 
ผลตอบแทนหรืออาชีพท่ีสนใจ (X2) MRA .000 ยอมรับ 
ช่องทางในการรับรู้ขอ้มูล (X3) MRA .018 ยอมรับ 
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      ตารางท่ี 8 พฤติกรรมการสมคัรงาน ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํ 

ความพึงพอใจในการมี
งานทาํ 

 
B 

 
Std. 

Error 

 
Beta 

 
t 

 
Sig. 

 
Tolerance 

 
VIF 

Constant 2.082 0.209  9.980 .000*   
การเตรียมตวัเพ่ือ
สมคัรงาน (X1) 

.129 .047 .132 2.723 .007* .806 1.240 

ผลตอบแทนหรือ
อาชีพท่ีสนใจ (X2) 

.436 .069 .421 6.346 .000* .430 2.325 

ช่องทางในการรับรู้
ขอ้มูล(X3) 

.128 .054 .154 2.379 .018* .451 2.219 

R=0.501  R2 = .251  Adj. R2 = 0.245  SEE = .53259 F =  44.190 Sig. =  0.000 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

พบว่าดา้นการเตรียมตวัเพ่ือสมคัรงาน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ดา้นผลตอบแทนหรืออาชีพท่ีสนใจ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และดา้นช่องทางในการรับขอ้มูล ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  
 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณในระดบัปานกลาง (R=0.501) แสดงว่าพฤติกรรมการสมคัรงานมี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการมีงานทาํในระดบัปานกลาง มีอาํนาจการพยากรณ์ (ร้อยละ 25.1 (R2 = .251 ) มี
ความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.53259 (SEE = 0.53259) มีค่า Tolerance เท่ากบั 0.430 – 0.806 และ VIF มีค่าเท่ากบั 1.240 
– 2.325 จึงไม่เกิดปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํมากท่ีสุด คือ 
ดา้นผลตอบแทนหรืออาชีพท่ีสนใจ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากบั 0.421 (β=
0.421) รองลงมา คือ ช่องทางในการรับขอ้มูลโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากบั 0 .154 
(β=0. 154) และการเตรียมตวัเพ่ือสมคัรงานโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากบั 0 .132 
(β=0. 132)  
 สามารถเขียนสมการในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี  
 สมการคะแนนดิบ 

 Y=2.082+.129 +.436 +.128  
 สมการคะแนนมาตรฐาน 

 Zy = .132Z 1+.421Z +.154Z  
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การอภิปรายผล 
 จากการศึกษา เร่ืองการสมคัรงานผา่นอินเตอร์เน็ต ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํของประชากรใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ อาย ุสาขาวิชาท่ีสาํเร็จการศึกษา และรายไดแ้ตกต่างกนั 
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นไปในทิศทางเดียวกบั
งานวจิยัของ จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ (2550) ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมการเปิดรับ การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจจาก
การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างมีความถ่ีในการเปิดรับ 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์ มีเวลาในการใชแ้ต่ละคร้ัง 15-30 นาที และมีความพึงพอใจกบั
เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยัอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 นอกจากน้ี ยงัพบว่าตวัแปรเพศ ชั้นปีท่ีศึกษา และรายไดข้องผูป้กครองมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการ
เปิดรับขอ้มูลข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตวัแปรคณะท่ีศึกษา และรายไดข้องผูป้กครองมีความสัมพนัธ์กบั
ระยะเวลาในการเปิดรับในดา้นการใชป้ระโยชน์จากการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พบว่ามี
ความสัมพนัธ์กบัเพศ ท่ีพกัอาศยั และคณะท่ีศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํ โดยผูว้ิจัยขอ
นาํเสนอการอภิปรายผลเรียงลาํดบัตามค่านํ้าหนกัมากท่ีสุดลงไปตามลาํดบั ดงัน้ี 
 1) ความถ่ีในการใชอิ้นเตอร์เน็ตใน 1 วนั ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํท่ีแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ความถ่ีส่งผลมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะ ความถ่ี
ในการเขา้ใชง้าน จะส่งผลให้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัการสมคัรงานเป็นอยา่งดี และทาํให้มีโอกาสไดง้านทาํท่ี
ตรงตามความตอ้งการของผูท่ี้หางานทาํไดดี้ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจการมีงานทาํสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอุทยัวรรณ 
ศรีวิชัย, วุฒิพล คล้ายทิพย์ (2553) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง “ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้– ชุมพร” ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความถ่ีในการใชง้านอินเตอร์เน็ตเฉล่ีย ในหน่ึงสัปดาห์ 
มากท่ีสุด คือ ใชง้านทุกวนั โดยในแต่ละวนั ใชง้าน 1 – 2 คร้ังต่อวนั และใชเ้วลา 1 – 2 ชัว่โมงต่อคร้ังในดา้นระดบั
พฤติกรรมการใชง้าน   
 2) ระยะเวลาในการใชง้านอินเตอร์เน็ตในแต่ละคร้ังท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ระยะเวลาการในใชอิ้นเตอร์เน็ต
ส่งผลมากท่ีสุด อาจเป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสม จะส่งผลใหไ้ดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัการสมคัรงานเป็นอยา่งดี และ
ทาํใหมี้โอกาสไดง้านทาํท่ีตรงตามความตอ้งการของผูท่ี้หางานทาํไดดี้ทาํให้เกิดความพึงพอใจการมีงานทาํสอดคลอ้ง
กบังานวิจัยของอุทยัวรรณ ศรีวิชัย, วุฒิพล คลา้ยทิพย  ์(2553) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง “ศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัแม่โจ ้– ชุมพร” ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใชง้าน
อินเตอร์เน็ตมานานกวา่ 5 ปีข้ึนไป และใชง้านอินเตอร์เน็ตเพ่ือการศึกษามากทีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบักิจกรรมในการใช้
งานอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ คือ สืบคน้ขอ้มูล รองลงมาคือ ดูทีวี / หนงั ฟังเพลงออนไลน์ในดา้นพฤติกรรมการใชง้าน
อินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลยัแม่โจ ้– ชุมพร กลุ่มตวัอยา่งมีความถ่ีในการใชง้านอินเตอร์เน็ตเฉล่ีย ในหน่ึงสัปดาห์ 
มากท่ีสุด คือ ใชง้านทุกวนั โดยในแต่ละวนั ใชง้าน 1 – 2 คร้ังต่อวนั และใชเ้วลา 1 – 2 ชัว่โมงต่อคร้ังในดา้นระดบั



การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี ๑๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 354 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

พฤติกรรมการใชง้านอินเตอร์เน็ต กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการใชง้านอินเตอร์เน็ตต่อไปน้ีอยูใ่นระดบัมาก การใชง้าน
อินเตอร์เน็ตเพ่ือการค้นควา้และเรียนรู้ตามความต้องการ และ ใช้งานอินเตอร์เน็ตเพ่ือข้อมูลในด้านการศึกษา  
นอกจากนั้นกลุ่มตวัอยา่ง ยงัมีความเห็นว่า มีความจาํเป็นเป็นอยา่งมากท่ีควรจะใชอิ้นเตอร์เน็ตในดา้นการเรียนการ
สอน และ มีความจาํเป็นเป็นอย่างมากท่ีอาจารยค์วรใชอิ้นเตอร์เน็ตในการเรียนการสอน สั่งงานและส่งงาน อีกทั้ง 
กลุ่มตวัอยา่งใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ือสืบคน้สารสนเทศจากฐานขอ้มูล งานวิจยัและฐานขอ้มูลอ่ืน ๆ และ กลุ่มตวัอยา่งใช้
อินเตอร์เน็ตใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ือรับทราบ ขอ้มูล ข่าวสาร / เหตุการณ์ต่าง ๆ, ใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ือฟังเพลง ฟังวิทยุ, ใช้
อินเตอร์เน็ตเพ่ือดูหนงั ดูทีวีออนไลน์, ใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ือ Upload/Download ขอ้มูล ,หนงั , เพลง หรือโปรแกรมต่าง 
ๆ, ใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ือดู Clip VDO ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต (Youtube), ใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ือศึกษาขอ้มูลตามความสนใจ 
เช่น งานอดิเรก, การท่องเท่ียว ฯลฯ และ ใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ือหาเพ่ือนผา่นเวบ็ไซดป์ระเภท Social Network เช่น Hi5 , 
Facebook ฯลฯ  
 สมมติฐานขอ้ท่ี 3 พฤติกรรมการสมคัรงาน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํ โดยผูว้จิยัขอนาํเสนอการ
อภิปรายผลเรียงลาํดบัตามค่านํ้าหนกัมากท่ีสุดลงไปตามลาํดบั ดงัน้ี 
 1) ด้านผลตอบแทนหรืออาชีพท่ีสนใจ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทํามากท่ีสุด เน่ืองจาก
ผลตอบแทนหรือรายไดเ้ป็นส่ิงท่ีทุกคนตอ้งการเพ่ือนาํมาใชใ้นชีวติประจาํวนั หากมีผลตอบแทนมากพอ หรือตรงตาม
ความตอ้งการก็จะส่งผลทาํให้เกิดความพึงพอใจในการทาํงาน  ทาํให้มีความตอ้งการท่ีจะทาํงานนั้น ๆ และ ในส่วน
ของอาชีพท่ีสนใจเม่ือเป็นอาชีพท่ีชอบ ตอ้งการทาํ หรือรัก เราจะมีความสนใจใส่ใจ มากกว่าส่ิงอ่ืน ๆ และทาํให้ดี
มากกวา่ โดยในดา้นของการคน้หาข่าวสารเก่ียวกบัตาํแหน่งงานผา่นเวบ็ไซตจ์ดัหางาน  ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
มีงานทาํมากท่ีสุดเน่ืองจากคนส่วนใหญ่ตอ้งการคน้หางานท่ีตนเองตอ้งการ และมีผลตอบแทนมากกวา่หรือพอ ๆ กบั 
ท่ีตอ้งการทาํใหปั้จจยัในดา้นน้ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุธานิธ์ิ นุกูลอ้ึงอารี(2555) ไดศึ้กษาความ
พึงพอใจในงาน ของพนกังานบริษทั การบินไทย จากดั (มหาชน) กรณีพนกังานบริษทัการบินไทยฯ สาํนกังานใหญ่ 
ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานบริษทั การบินไทย จากดั (มหาชน) ท่ีปฏิบติังาน ณ สานกังานใหญ่ ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
แตกต่างกนัในดา้น เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาการปฏิบติังาน รายได ้จะมีระดบัความพึงพอใจ
การทาํงานท่ีแตกต่างกนั ในส่วนของปัจจยัคา้จุน ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายและการบริหารงานของบริษทั ดา้นการควบคุม
บงัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้น
ความมัน่คงในงาน และดา้นสถานภาพในการทาํงาน และในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง
กนันั้น มีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานไม่แตกต่างกนั  
 2) ช่องทางในการรับขอ้มูล ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํ ในปัจจุบนัอินเตอร์เน็ตมีส่วนใน
ชีวิตประจาํวนัของคนเราเป็นอยา่งมาก ไม่ว่าจะในดา้นของการส่ือสารหรือการรับขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีนิยมใชก้ารคน้หา
ข่าวสาร หรือรับรู้ขอ้มูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ซ่ึงมีหลายช่องทางให้เลือกรับขอ้มูลข่าวสาร ทั้ งทาง Search 
Engine ส่ือSocial Media ต่าง ๆ ทาํใหง่้ายต่อการเขา้ถึงขอ้มูล โดยเฉพาะเก่ียวกบัการสมคัรงานผา่นทางอินเตอร์เน็ตซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัญญา นาคนุ่น (2558) ไดท้าํการสาํรวจพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางส่ือออนไลน์ (ส่ือ
อินเตอร์เน็ต) และทศันคติท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์สบู่แครอทฟิลิปปินส์ท่ีจาํหน่ายทางออนไลน์พบว่า พฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสารและทัศนคติของผูบ้ริโภคส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของสบู่แครอทฟิลิปปินส์ท่ีจาํหน่ายทางออนไลน์ 
แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 0.05 ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความบ่อยท่ีปฏิบติัต่อพฤติกรรมการเปิดรับ
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ข่าวสารดา้นต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของสบู่แครอทฟิลิปปินส์ท่ีจาํหน่ายทางออนไลน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง โดยมีระดบัความบ่อยท่ีปฏิบติัมากท่ีสุดคือ ดา้นการเปิดรับประสบการณ์ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความ
คิดเห็นของทศันคติท่ีมีต่อสบู่แครอทฟิลิปปินส์ดา้นต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของสบู่แครอท ฟิลิปปินส์ท่ีจาํหน่าย
ทางออนไลน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุดคือทศันคติท่ีมีต่อสบู่แครอทฟิลิปปินส์
ดา้นความรู้สึก และผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของสบู่แครอทฟิลิปปินส์ดา้นต่าง ๆ ท่ี
จาํหน่ายทางออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ภาพลกัษณ์ของสบู่แครอท
ฟิลิปปินส์ท่ีจาํหน่ายทางออนไลน์ดา้นคุณประโยชน์ 
 3) การเตรียมตวัเพ่ือสมคัรงาน  ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทาํน้อยท่ีสุด เน่ืองจากในปัจจุบนั 
เทคโนโลยีเขา้มามีส่วนในชีวิตประจาํวนัมากข้ึน ทาํให้เกิดความสะดวกสบายมากข้ึน ทาํให้การเตรียมตวัเพ่ือการ
สมคัรงาน ต่าง ๆ ง่าย และสะดวกรวดเร็วทาํให้การสมคัรงานผา่นไปไดด้ว้ยดี ท่ีส่งผลต่อความพึงใจนอ้ยสุดนั้นอาจ
เกิดจากการเตรียมตวัเพ่ือสมคัรงาน ไม่สามารถยนืยนัไดว้า่ จะทาํใหบุ้คคลต่าง ๆ ไดง้านท่ีตนเองตอ้งการและส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการมีงานทาํ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ผกากรอง เทพรักษ ์(2554) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการหางาน
ทาํท่ีส่งผลต่อการมีงานทาํของบณัฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตสงขลา การศึกษาน้ีมุ่งศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีงานทาํ อตัราการวา่งงาน พฤติกรรมการหางานทาํ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ
ในการเตรียมตวัสมคัรงานของบณัฑิต ประชากร คือ บณัฑิตมหาวิทยาลยัทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วทิยาเขตสงขลา 
ท่ีจบการศึกษาในปีการศึกษา 2550-2554 จาํนวน 7,593 คน ทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยใชห้น่วยคณะและ
สาขาเป็นชั้นภูมิ ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 390 คน สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 1. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีงานทาํของบณัฑิต
ไดแ้ยกเป็น 2 ส่วน คือ ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัพฤติกรรมการหางานทาํ โดยปัจจยัส่วนบุคคลท่ีพบวา่ส่งผลต่อการ
มีงานทาํของบัณฑิต ได้แก่ อาชีพของบิดา รูปร่างหน้าตา ความเป็นผูน้ํา ความเช่ือมั่นในตนเอง และความกล้า
แสดงออก ประสบการณ์การทาํงาน ของบณัฑิต ส่วนปัจจยัดา้นพฤติกรรมการหางานทาํท่ีส่งผลต่อการมีงานทาํ ไดแ้ก่ 
การเตรียมตวัดา้นคอมพิวเตอร์การหาขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัตาํแหน่งงาน  2. บณัฑิตเพศชายมีงานทาํประมาณ 77%
ส่วนบณัฑิตเพศหญิงมีงานทาํประมาณ 82% ในภาพรวมพบว่าบณัฑิตมีงานทาํประมาณ 80% โดยทาํงานตรงวุฒิ
ประมาณร้อยละ 68% บณัฑิตท่ีมีงานทาํร้อยละ 50% ไดรั้บเงินเดือนนอ้ยกวา่วฒิุ ซ่ึงในทางเศรษฐศาสตร์ ถือวา่การจบ
ออกไปทาํงานโดยยอมรับเงินเดือนท่ีตํ่ากวา่วุฒิการศึกษาถือวา่เป็นการวา่งงานแฝง ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีสะทอ้นให้
เห็นวา่บณัฑิตท่ีมีงานทาํและไดเ้งินเดือนตรงตามวุฒิประมาณคร่ึงหน่ึงของบณัฑิตท่ีจบออกไปเท่านั้น 3. พฤติกรรม
การหางานทาํของบณัฑิต พบวา่บณัฑิตส่วนใหญ่หาข่าวสารเก่ียวกบัตาํแหน่งงานวา่งจากส่ืออินเตอร์เน็ต รองลงมา คือ 
ส่ือหนงัสือพิมพ ์โดยจาํนวนแหล่งงานท่ีสมคัรเฉล่ียประมาณคนละ 2-3 แหล่ง นอกจากน้ียงัพบวา่ มีบณัฑิตเตรียมตวั
ก่อนการสมคัรงาน ดา้นภาษาต่างประเทศประมาณ 89% ดา้นคอมพิวเตอร์ประมาณ 77% ส่ิงท่ีบณัฑิตคาํนึงถึงในการ
สมคัรงานมากท่ีสุดคือ คุณวฒิุและสาขาวิชาท่ีสาํเร็จการศึกษารองลงมา คือ ช่ือเสียงของบริษทั และการมีคนท่ีรู้จกัทาํ
อยูก่่อน ตามลาํดบั 4. ปัญหาและอุปสรรคในการสมคัรงาน เรียงตามลาํดบัตามจาํนวนบณัฑิตท่ีประสบปัญหาเหล่าน้ี
จากมากไปนอ้ย ดงัน้ี สอบเขา้ทาํงานไม่ได ้เง่ือนไขในการจา้งมีมากเกินไป ปัญหาระยะทางระหวา่งท่ีทาํงานและท่ีพกั 
ตาํแหน่งงานวา่งนอ้ย ขาดคุณสมบติัเฉพาะดา้น มีการใชร้ะบบอุปถมัภ ์ตอ้งลดวฒิุในการสมคัรงานจาํนวนผูส้มคัรสูง
เป็นโอกาสของนายจา้งท่ีจะตดัสินใจเลือก ขาดประสบการณ์การทาํงานดา้นอ่ืน ๆ เรียนมาไม่ตรงกบังาน อายมุาก ไม่
มีงานท่ีมัน่คงและมีรายไดดี้ไม่มีคนคํ้าประกนัการเขา้ทาํงาน ผลการเรียนไม่ดี  
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 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวจิยั เร่ืองพฤติกรรมการสมคัรงานผา่นอินเตอร์เน็ต ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการมี

งานทาํของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบวา่พฤติกรรมการสมคัรงานผา่นอินเตอร์เน็ต ประกอบดว้ย
ปัจจยัดงัน้ี ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต พฤติกรรมการสมคัรงาน ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี  
 1) ในดา้นของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีพบวา่ อาย ุสาขาวิชาท่ีสาํเร็จการศึกษา และรายได ้ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการมีงานทาํ โดยผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นช่วงอาย ุ26-30 ปี คณะบริหารธุรกิจ บญัชีฯ และรายไดอ้ยูใ่นช่วง 
15,000 – 20,000 มีจาํนวนมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นช่วงวยัท่ีกาํลงัตอ้งการความมัน่คงและรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน ส่วนมากอยูใ่นช่วง
วัยท่ีกําลังขยายงาน หรือหางานใหม่ท่ีทําให้สร้างรายได้มากกว่าเดิม โดยในด้านน้ี เป็นแนวทางให้กับทาง
ผูป้ระกอบการ หากผูป้ระกอบการ ต้องการคนทํางานท่ีอยู่ในช่วงวยัรุ่นตอนปลาย หรือวยักลางคน ท่ีเ ร่ิมมี
ประสบการณ์ในการทาํงาน และตรงสายงาน โดยอาจจะสร้างแรงจูงใจในการสมคัรงาน ดว้ยสวสัดิการท่ีดีเยี่ยม หรือ
รายไดท่ี้ดี ใหเ้ป็นท่ีสนใจกบัผูต้อ้งการสมคัรงาน  และเป็นแรงจูงใจในการสมคัรงาน  
 2) ในดา้นของพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต เป็นแนวทางให ้ผูป้ระกอบการ นายจา้ง สามารถนาํไปใช้
ในการปรับปรุง หรือจดัทาํช่องทางในการสมคัรงานผา่นอินเตอร์เน็ต ใหดี้ยิง่ข้ึน เพ่ือโอกาสท่ีจะไดบุ้คลากรท่ีตรงตาม
ความตอ้งการ หรือสนใจ เน่ืองจากพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตในปัจจุบนั  มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารในการคน้หาและ
สมคัรงานมากข้ึน โดยจากผลการวิจยั ความถ่ีในการใชอิ้นเตอร์เน็ตแต่ละวนัและระยะเวลาในการใชอิ้นเตอร์เน็ตแต่
ละคร้ัง หากผูป้ระกอบการหรือเวบ็ไซตจ์ดัหางานต่าง ๆ ตอ้งการให้มีการรับทราบขอ้มูลข่าวสารมากข้ึน หรือมีการ
สมคัรงานมากข้ึน อาจมีการอพัเดทตาํแหน่งงาน หรือข่าวสารเก่ียวกบังาน ผา่นทางอินเตอร์เน็ต ให้บ่อยข้ึนเพ่ือให้มี
ผูรั้บขอ้มูลของตาํแหน่งงาน ไดม้ากข้ึน  

3) ดา้นพฤติกรรมการสมคัรงาน ในดา้นของการเตรียมตวัเพ่ือสมคัรงาน อาจเพ่ิมคาํแนะนาํลงในเวป็
ไซตเ์พ่ือใหผู้ส้มคัรงานไดมี้การเตรียมตวั เตรียมความพร้อมใหต้รงกบังานท่ีตอ้งการมากข้ึน มีการเพ่ิมการส่งขอ้มูลทั้ง
เอกสารและรูปภาพอพัโหลดผา่นอินเตอร์เพ่ือเป็นการเพิ่มความสะดวกใหก้บัทั้งผูส้มคัรและบริษทัท่ีตอ้งการรับสมคัร 
ในดา้นของช่องทางในการรับรู้ขอ้มูลสามารถเป็นแนวทางในการ พฒันา ส่งเสริม และปรับปรุง เพ่ิมช่องทางในการ
รับรู้ ขอ้มูลข่าวสารการสมคัรงาน ควรจดัทาํการพฒันา หรือแจง้รายละเอียดเก่ียวกบั ตาํแหน่งงาน อาชีพ รายได ้
ผลตอบแทนต่าง ๆ ผา่นทางอินเตอร์ เพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจของผูส้มคัรงานท่ีเพ่ิมข้ึน ทาํใหอ้งคก์รไดบุ้คคลท่ีตรง
ตามความตอ้งการ ไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน ในดา้นของค่าตอบแทน อาจใชว้ธีิการแจง้ในวนัท่ีสัมภาษณ์ เพ่ือทาํความ
เขา้ใจกนัใหช้ดัเจน เพ่ือใหเ้กิดความพอใจทั้งสองฝ่าย ทาํใหผู้ส้มคัรมีความสนใจและความพึงพอใจในงานท่ีตอ้งการ
มากข้ึน 

 
6. ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 1) ทาํการศึกษาปัจจยัอ่ืน เช่น สภาพแวดลอ้มภายใน หรือภายนอกบริษทั ท่ีผลต่อความพึงพอใจในการมีงาน
ทาํ ของบุคคลต่าง ๆ  
 2) ทาํการศึกษางานวจิยัเชิงคุณภาพเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกเพ่ิมเติมมากข้ึน 
 3) ศึกษากลุ่มเป้าหมายในเขตต่างจงัหวดัเพ่ิมเติม นอกจากภายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 4) ศึกษาเพ่ิมเติมวา่ในปัจจุบนั บริษทัต่าง ๆ รับพนกังานผา่นทางออนไลน์มากนอ้ยเท่าไร 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารเสริมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล   

FACTORS AFFECTING THE PURCHASE OF FOOD SUPPLEMENTS AMONG CONSUMERS  
IN BANGKOK AND ITS VICINITIES 

นิลุบล  บุญจันทร์1  และ ดร.พชัรหทยั  จารุทวีผลนุกลู2 
1นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

2อาจารยท่ี์ปรึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ

อาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
การเลือกซ้ืออาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประชากรในการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือ
อาหารเสริมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 
โดยใชส้ถิติพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน One-Way ANOVA, Multiple Regression Analysis และการทดสอบรายคู่
ดว้ยวธีิของ LSD (Least Significant Difference) 

ผลการศึกษาวิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง (ร้อยละ 81.75) อาย ุ20 – 30 ปี (ร้อยละ 
81.25) สถานภาพโสด (ร้อยละ 86.75) อาชีพนักศึกษา (ร้อยละ 35.00) การศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 62.00) 
รายได ้10,001 - 20,000 บาท (ร้อยละ 36.25) มีประสบการณ์การบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมสุขภาพ (ร้อยละ 85.00)
สรุปปัจจยัส่วนประสมการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามรายดา้นพบว่าดา้นช่องทางการจัด
จาํหน่ายสูงสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นราคา และดา้นผลิตภณัฑ์ สรุปผลการทดสอบระดบั
ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามรายดา้น พบวา่ ความมัน่ใจในการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหารเสริมสูงสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเสริมเพราะความมัน่ใจในยี่ห้อ มีความพึงพอใจ
ในการใชอ้าหารเสริมและอยากแนะนาํบุคคลอ่ืน  มีความพึงพอใจในการใชอ้าหารเสริมและอยากกลบัมาซ้ือ ตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหารเสริมเพราะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามลาํดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  (1) ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือสรุปไดว้า่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ยอมรับและ
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 (2) ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือ สรุปไดว้่าดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาดยอมรับและสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
คาํสําคญั: ปัจจยัดา้นการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ, ส่วนประสมทางการตลาด, อาหารเสริม     
 

Abstract 
The objectives of this study were to study (1 ) factors affecting the purchase of food supplements and (2 ) 

consumer behaviors related to the purchase of food supplements in Bangkok and its vicinities.  The study utilize 
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questionnaire with 400  samples. The statistical analyses were descriptive statistics and inferential statistics. The 
statistics to test hypothesis are independent sample t-test, one way analysis of variance, multiple regression analysis 
and least significant difference. 

The study found that for demographic data, the most frequent buyers were women around 20-30 years old, 
who were students, single, with a bachelor's degree level of education. They earned an average monthly income from 
around 10 ,001 -20 ,000  baht. This sample group had experience with the consumption of food supplements at 85 
percent. The Marketing mix factors of food supplements among consumers in Bangkok and its vicinities is high. The 
factors that consumers gave the highest level of significant were places, next was promotion price and the lowest was 
product. The results of buying decisions for food supplements were high. The factors consumers gave the highest 
level of significance were: a confidentiality in buying decisions, confidence in the brand, satisfaction  with the product 
and recommendations by other people, satisfaction with the product and repurchase, and buying food supplements 
because of promotions. From the hypothesis, it was demonstrated that (1) different genders, ages, levels of education, 
and occupations and income described the differences in the purchasing food supplements with statistical significance 
level 0 . 0 5 , and (2 ) the marketing mix factors, place and promotion, were influential in the purchasing of food 
supplements among consumers in Bangkok and its vicinities with a statistical significance level 0.05. 
Keywords: Decision Making Factors, Health Supplements, Marketing Mix, Food Supplements 
 
บทนํา 

 ปัจจุบนัอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ ไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงในการดาํรงชีวติประจาํวนั และเป็นส่ิงท่ีรับประทานเพ่ือ
รักษาความสมดุลให้กบัร่างกาย การผลิต การจาํหน่ายอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ และการเติบโตของตลาดอาหารเสริมมี
จาํนวนเพ่ิมมากข้ึน จึงทาํให้ตลาดผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนักนัสูง ทั้งผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายต่างก็
พยายามหาวิธีในการส่งเสริมการขายและกลยุทธ์เพ่ือให้ผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยจะเห็นไดว้่าผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
หลายชนิดมีราคาค่อนขา้งสูง เม่ือเทียบกบัราคาของอาหารท่ีรับประทานในแต่ละม้ือ ทาํให้ผูท่ี้มีกาํลงัซ้ือรับประทานได้
นั้นตอ้งเป็นผูท่ี้มีรายไดดี้ แต่ในปัจจุบนัสินคา้ ราคา สถานท่ีจาํหน่าย และส่ือการส่งเสริมทางการตลาดไดเ้ขา้มามีบทบาท
มากข้ึน สินคา้มีใหเ้ลือกหลากหลายต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค สามารถหาซ้ือไดง่้าย จึงทาํใหผู้ท่ี้รักสุขภาพหนัมาให้
ความสาํคญัและสนใจบริโภคอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพมากข้ึน โดยผูบ้ริโภคคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บมากท่ีสุดเช่นกนั  

เหตุท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมรับประทานอาหารเสริมเพราะมีปัญหาเร่ืองการรับประทานอาหารท่ีผิด
วิธี  รับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ไม่มีความรู้ทางโภชนาการ หรือมีความรู้ทางโภชนาการท่ีดีแต่ไม่สามารถปฏิบติั
ตามได ้เพราะชีวิตประจาํวนัเป็นไปอยา่งรีบเร่ง มีการแข่งขนัตลอดเวลา ทาํให้เกิดปัญหาการมีส่วนเกินและส่วนขาด
ของร่างกายปัญหาเหล่าน้ีถือไดว้า่มีตั้งแต่ในอดีต และมีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ จนมาถึงปัจจุบนั ทาํให้ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัหนั
มาให้ความสนใจสุขภาพมากข้ึนและทาํให้ความตอ้งการอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ เพ่ือนาํไปบาํรุงร่างกายให้มีสุขภาพ
แขง็แรงหรือปรับสภาพร่างกายใหมี้ความสมดุลมากข้ึนดว้ย  
 จากเหตุผลดงักล่าวจุดเร่ิมตน้ความสําเร็จของบริษทัหรือองคก์ารจะอยู่ท่ีผลิตภณัฑ์รวมทั้งปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 
เช่น ราคา โปรโมชัน่ เป็นตน้ จึงเป็นประเดน็ท่ีน่าสนใจให้ผูว้ิจยัศึกษาวา่ผูบ้ริโภคมีหลกัการและความตอ้งการในการ
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บริโภคอยา่งไร ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือจากนวตักรรมการผลิตท่ีทนัสมยัทาํใหสิ้นคา้และบริการมีความแตกต่าง
กนัมีส่วนสาํคญัท่ีทาํให้พฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีทาํให้ผูป้ระกอบการตอ้งมี
แนวทางในการศึกษาและแกปั้ญหาต่างๆ โดยตอ้งการท่ีจะอยูใ่นตลาดใหน้านมากท่ีสุดพร้อมทั้งพฒันาผลิตภณัฑ ์การ
ยอมรับผลิตภณัฑ์ คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ และการเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายให้ครอบคลุมถึงผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
เป็นตน้ ซ่ึงจากปริมาณจาํนวนผูบ้ริโภคอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ ท่ีนับวนัมีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนในทุกเพศทุกวยัและ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป จึงทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษา
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ืออาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ขยายตลาดอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพและกาํหนดกลยทุธ์การตลาดทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ืออาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล  
          2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล  
 
สมมตฐิานการวิจัย 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล  
                2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเสริมของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
 
ขอบเขตของการวจิัย 
ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
 ตวัแปรอิสระ  
 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน และประสบการณ์ 
 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้น
การส่งเสริมการตลาด 
 ตวัแปรตาม  
 การตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
ขอบเขตดา้นประชากรและพ้ืนท่ี 
 ศึกษาประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกซ้ืออาหารเสริม ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
ขอบเขตดา้นเวลา 
   การศึกษาวจิยัใชร้ะยะเวลาระหวา่งเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2560  
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
              ตวัแปรอิสระ (Independent variable)                                                ตวัแปรตาม (Dependent variable) 

 

 
 
 

 
 
แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
แนวคดิทีเ่กีย่วกบัส่วนประสมการตลาด 4 =P’s  

Kotler (2003) ให้ความหมายของคาํว่าส่วนประสมทางการตลาดไวว้่า หมายถึง กลุ่มของเคร่ืองมือทาง
การตลาดท่ีธุรกิจนาํมาใชเ้พ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดของกิจการในตลาดเป้าหมายจากความหมายดงักล่าว
ขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้า่ ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาธุรกิจ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง
เป้าหมายของดาํเนินงานทางธุรกิจท่ีกาํหนดไว ้ 

องคก์รธุรกิจจะตอ้งมีการบริหารการตลาด ซ่ึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งพิจารณาส่วนประสมทางการตลาดให้
สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัรูปแบบของผลิตภณัฑแ์ละศกัยภาพของธุรกิจ โดยองคก์รธุรกิจจะตอ้งสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดดงักล่าวนั้นเป็นมุมมองขององค์การธุรกิจท่ีให้บริการเป็น
เคร่ืองมือในการกาํหนด กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้หรือท่ีเรารู้จกักบัในนามของ 4P’s 
(Wong & Perry, 2002 อา้งถึงใน วงศพ์ฒันา ศรีประเสริฐ, 2552) 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
 เพศ 
 อาย ุ
 อาชีพ 
 ระดบัการศึกษา 
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 สถานภาพ 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
 ดา้นผลิตภณัฑ ์
 ดา้นราคา 
 ดา้นการจดัจาํหน่าย 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

        การตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเสริม 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
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แนวคดิทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภคและการเลือกซ้ืออาหารเสริม  
Kotler (2003) ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระทาํของบุคคลใด

บุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าแลว้ซ่ึงการใชสิ้นคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการ
ตดัสินใจ และการกระทาํของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคทาํการ
คน้หา การซ้ือ การใชก้ารประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑแ์ละบริการ ซ่ึงคาดวา่จะสนองความตอ้งการของเขาหรือ
การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจ และการกระทาํของคนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือและการใช้สินค้าการวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพ่ือทราบถึงลกัษณะ
ความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ดงันั้นจึงสามารถสรุปแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดว้า่พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การเรียนรู้หรือรับรู้ส่ิงท่ีตอ้งการ สืบคน้ขอ้มูลจากตวัเองหรือบุคคลอ่ืน นาํมาคิด
พิจารณาถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของตวัเองจนตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการ 
 
ทฤษฎปีระชากรศาสตร์ 
 อัจจิมา เศรษฐบุตร (2549) กล่าวไวว้่า พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคได้รับอิทธิพลจากลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ต่างๆ ไดแ้ก่ เพศอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ เป็นตน้  
 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2551) กล่าวไวว้่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ เพศลกัษณะของครอบครัว 
การศึกษา รายได  ้เป็นตน้ มีความสําคญัต่อนักการตลาดเพราะเก่ียวเน่ืองกบัอุปสงค์ (Demand) ในสินคา้ทั้ งหมด 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ช้ีให้เห็นถึงการเกิดข้ึนของตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนจะหมดไปหรือลดความสําคญัลง 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีสาํคญัไดแ้ก่ อาย ุเพศ การศึกษาและรายได ้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ไดก้ล่าวไวว้่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ซ่ึงไดแ้ก่ อายุ เพศ ขนาดและสภาพ
ครอบครัว รายได  ้อาชีพ การศึกษาเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็น
ลกัษณะท่ีสาํคญัและสถิติท่ีวดัไดช่้วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ีลกัษณะดา้นจิตวิทยาและสังคมวฒันธรรมช่วย
อธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้ น ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์สามารถเขา้ถึงและมี
ประสิทธิผลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน 
 จากทฤษฎีประชากรศาสตร์ อาจกล่าวไดว้่า อายุ เพศ ลกัษณะครอบครัว รายได  ้อาชีพ สถานภาพ และ
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั ยอ่มมีความแตกต่างกนั ในความคิดและการตดัสินใจซ้ือ 
 
งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

รัชดา เบญจรัตนานนท์ (2550) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม 
ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ รายไดป้ระเภทของผลิตภณัฑ ์มาตรฐานของผลิตภณัฑ ์ลกัษณะภาชนะ บรรจุ หีบห่อ ราคา และ
ช่องทางการจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม เพศ อาย ุและการส่งเสริมการขาย
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม ผูว้ิจยัแนะวา่ผูผ้ลิตควรให้ความสําคญักบัคุณภาพ
และมาตรฐาน มีจรรยาบรรณในการโฆษณาส่งเสริมการขาย รวมทั้งกาํหนดราคาใหมี้ความสมเหตุสมผล 
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ธนภูมิ อติเวทิน (2550)  ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใชอ้าหารเสริม พบวา่ มีการบริโภคทุกเพศทุกวยัแนวโนม้
จะเป็นเพศหญิงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาค่อนขา้งดี จึงมีการเอาใจใส่ในสุขภาพและสาเหตุท่ีบริโภคคือเพ่ือ
สุขภาพและบาํรุงร่างกายให้ไดรั้บสารอาหารท่ีครบถว้นบางส่วนเพ่ือบาํรุงผิวพรรณเพื่อความงามและป้องกนัรักษา
โรคการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์จะมาจากคาํแนะนําจากการบอกต่อๆ กันถึงผลดีท่ีเกิดข้ึนและจากแผ่นพบั
โฆษณาการบริโภคผลิตภณัฑจ์ะพิจารณาจากผลิตภณัฑท่ี์คนขายหรือเภสัชกรแนะนาํ 

ไพฑูรย  ์สุขวงษ์ (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพในจังหวดัจันทบุรี จากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 200 ตวัอยา่ง โดยวิธีการใชแ้บบสอบถาม พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 36-40 ปี จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั/หา้งร้าน มีสมาชิกในครัวเรือนระหวา่ง 2-4 คน มีรายไดเ้ฉล่ีย/
เดือน ประมาณ 25,001-30,000 บาท ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพประเภทผกั/ผลไม ้
ส่วนใหญ่บริโภคในม้ือเยน็ สถานท่ีเลือกซ้ือจากร้านคา้ในห้างสรรพสินคา้ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคคือ เร่ือง
คุณค่าทางโภชนาการ รองลงมาคือปัญหาเร่ืองการหมดอายุของอาหาร ปัญหาของผูบ้ริโภค คืออาหารเพ่ือสุขภาพมี
ราคาแพง รองลงมาคือหาซ้ือไดย้าก ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จึงตอ้งการให้มีการปรับปรุงในเร่ืองราคา และการกระจาย
สถานท่ีจาํหน่ายใหม้ากข้ึน 
 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ประชากรท่ีเคยซ้ืออาหารเสริมท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ซ่ึงกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เท่ากบั 400 คน ดว้ยการใช้สูตรของ W.G. Cochran โดย
กาํหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ในการคาํนวณ โดยใชแ้บบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากการนาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มเป้าหมายท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน เพ่ือนาํผลท่ีไดห้าความเช่ือมัน่ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าเท่ากบั 0.816 
ซ่ึงถือวา่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
และทดสอบสมมติฐานการวจิยัโดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนาสําหรับการอธิบายผล
การศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 
 - ตวัแปรดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูก้รอกแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน
สถานภาพ และประสบการณ์การบริโภคอาหารเสริมท่ีเป็นขอ้มูลท่ีใช้มาตรการวดัแบบนามบญัญติั เน่ืองจากไม่
สามารถวดัเป็นมูลค่าได ้และอาย ุท่ีเป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรการวดัแบบเรียงลาํดบัทั้งน้ีผูว้ิจยัตอ้งการบรรยายเพ่ือใหท้ราบ
ถึงจาํนวนตวัอยา่งจาํแนกตามคุณสมบติัเท่านั้น ดงันั้น สถิติท่ีเหมาะสม คือ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ  
 - ตวัแปรดา้นปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑด์า้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่ายและ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรการวดัแบบอนัตรภาค เน่ืองจากผูว้ิจยัไดก้าํหนดค่าคะแนนให้แต่ละ
ระดบั ทั้งน้ีผูว้ิจยัตอ้งการทราบค่าเฉล่ียคะแนนของแต่ละระดบัความคิดเห็นของตวัอยา่ง สถิติท่ีใชจึ้งไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละค่าเฉล่ียเลขคณิต และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
              2. สถิติเชิงอา้งอิง ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติเชิงอา้งอิง สาํหรับการอธิบายผลการศึกษาของตวัอยา่งในเร่ืองต่อไปน้ี 
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 - การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการส่งผลต่อกนัระหว่างตวัแปรอิสระหลายตวั 
ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพ และรายไดต่้อเดือน ท่ีเป็นตวัแปรอิสระท่ี
ใชม้าตรวดันามบญัญติั กบักระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ซ่ึงเป็นตวัแปรตามท่ีใชม้าตรวดัอนัตรภาค  
   - การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีเป็นตวัแปรอิสระท่ีใช้มาตรการวดัแบบอนัตรภาค กบัตวัแปรตาม คือ กระบวนการ
ตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเสริมใชม้าตรวดัอนัตรภาค และเพ่ือทดสอบถึงความแตกต่างท่ีตวัแปรอิสระดงักล่าวแต่ละตวั
มีต่อตวัแปรตาม  
   - นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) คือการอธิบายลกัษณะทัว่ ๆ ไปของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได ้โดยการนาํเสนอเป็นตาราง ร้อยละ ความถ่ี 
ค่าเฉล่ีย ในการทดสอบสมมติฐาน เน่ืองจากตวัแปรท่ีใชว้ิเคราะห์มากกว่า 3 ตวัแปรและลกัษณะขอ้มูลเป็นการให้
นํ้ าหนักคะแนน  ผู ้วิจัย จึงใช้สถิ ติ  t-Test, One way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐานและทําการทดสอบ 
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยใช้สถิติ 
Multiple Linear Regression Analysisโดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิจยัขอ้มูลทัว่ไป สรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 327 คน (ร้อยละ 81.75) มี
อายอุยูใ่นช่วง 20 – 30 ปี จาํนวน 325 คน (ร้อยละ 81.25) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 86.75) มีระดบัวฒิุการศึกษาอยูใ่นระดบั
ปริญญาตรี จาํนวน 248 คน (ร้อยละ 62) ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา จาํนวน 140 คน (ร้อยละ 35) มีรายไดต่้อเดือน 10,001 - 
20,000 บาท จาํนวน 145 คน (ร้อยละ 36.25) มีประสบการณ์ในการเลือกซ้ืออาหารเสริม จาํนวน 340 คน (ร้อยละ 85) 
 

การทดสอบสมมตฐิาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารเสริมของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 การวิเคราะห์ตามสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประสบการณ์ ซ่ึงวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือทางสถิติในการทดสอบ
สมมติฐาน คือ Independent Sample t-test และ One Way ANOVA ผลการวเิคราะห์มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

สมมติฐาน สถิติ ผลการทดสอบ 
เพศ                                                                                            t-Test                                      ยอมรับ 
อาย ุ F-Test ยอมรับ 
สถานภาพ F-Test ปฏิเสธ 
การศึกษา F-Test ยอมรับ 
อาชีพ F-Test ยอมรับ 
รายไดต่้อเดือน F-Test ยอมรับ 
ประสบการณ์ F-Test ปฏิเสธ 
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 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเสริมของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 การวิเคราะห์ตามสมมติฐาน 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงวิเคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน คือ 
Multiple Linear Regression Analysis ผลการวเิคราะห์มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

สมมติฐาน สถิติ ผลการทดสอบ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์                                                                           MRA                                     ปฏิเสธ 
ดา้นราคา MRA ปฏิเสธ 
ดา้นการจดัจาํหน่าย MRA ยอมรับ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA ยอมรับ 

 
การอภิปรายผล 
 จากการศึกษา เร่ืองปัจจัยมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเสริมของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 ผลการวิจัยโดยรวม พบว่า ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเสริมของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 
0.05 มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อจัจิมา เศรษฐบุตร (2549) กล่าวไวว้่า พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคไดรั้บ
อิทธิพลจากลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่างๆ ไดแ้ก่ เพศอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ เป็นตน้ และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ไดก้ล่าวไวว้า่ ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ซ่ึงไดแ้ก่ อาย ุเพศ ขนาดและสภาพ
ครอบครัว รายได  ้อาชีพ การศึกษาเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็น
ลกัษณะท่ีสาํคญัและสถิติท่ีวดัไดช่้วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ีลกัษณะดา้นจิตวิทยาและสังคมวฒันธรรมช่วย
อธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้ น ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์สามารถเขา้ถึงและมี
ประสิทธิผลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน และสอดคลอ้งกบัผลงานการวิจยั
ของศิวพร  สุวชิานรากุล (2546) ท่ีศึกษาเร่ืองบทบาทของกระบวนการยอมรับสินคา้ของผูบ้ริโภคกบัระดบัการทดลอง
ใช้สินค้าของผู ้บริโภคในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย ท่ี ศึกษาเ ร่ืองปัจจัย  จากทฤษฎี
ประชากรศาสตร์ อาจกล่าวไดว้า่ อาย ุเพศ ลกัษณะครอบครัว รายได ้อาชีพ และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัยอ่มมีความ
แตกต่างกนั ในความคิดและการตดัสินใจซ้ือ 
 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
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 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตดัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ซ่ึงประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจัด
จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ยอมรับและสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ท่ีไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือ มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เสรี วงษม์ณฑา (2542) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด คือ 
การตอบสนองต่อ กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความตอ้งการต่อสินคา้ จาํหน่ายในราคาท่ีเหมาะสมต่อสินคา้ ผูบ้ริโภคมีความ 
ตอ้งการเพราะฉะนั้นผูบ้ริโภคจะยอมจ่ายเม่ือคุม้ค่าต่อสินคา้ และมีการกระจายสินคา้อย่างทัว่ถึงท่ี เหมาะสําหรับ
ผูบ้ริโภคในการหาซ้ือ และมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพเยาว ์สมหมาย (2551) ศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากตวัอยา่งการสุ่ม 300 
ตวัอยา่ง พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70) อาย ุ30-35 ปี (ร้อยละ 31.70) สถานภาพโสด (ร้อยละ 51)
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 58.70) อาชีพพนักงานเอกชน (ร้อยละ 58) และส่วนใหญ่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,000-20,000 บาท (ร้อยละ 44.30) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการบริโภคอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภค 
ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาํตวั คิดเป็นร้อยละ 68.70 สนใจและดูแลสุขภาพในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 44 วิธีดูแล
สุขภาพโดยทางอาหาร 3 ม้ือ คิดเป็นร้อยละ 23.35 และปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในระดบัมาก พิจารณาดา้นผลิตภณัฑ ์แต่ถา้มองในดา้นการจดัจาํหน่ายมีผูบ้ริโภค
ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด  
 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 
 จากการศึกษา เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล พบว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ ประกอบดว้ย 2 ดา้น ดงัน้ี ดา้นการจดัจาํหน่าย 
ดา้นส่งเสริมการตลาด ผูว้จิยัจึงมีขอเสนอแนะ ดงัน้ี 
 1. ดา้นการจดัจาํหน่าย เป็นปัจจยัดา้นแรกท่ีผูป้ระกอบการผลิตภณัฑอ์าหารเสริมตอ้งใหค้วามสาํคญั จึงตอ้ง
ใหค้วามสนใจในเร่ืองการอาํนวยความสะดวกในดา้นการจดัจาํหน่าย เช่น สถานท่ีและช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
ควรเป็นสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคสามารถหาซ้ือได้ง่าย มีการเดินทางท่ีสะดวก และเห็นควรให้ผูป้ระกอบการได้ให้
ความสาํคญักบัการจาํหน่ายในซุปเปอร์มาร์เกต็ เน่ืองจากความเร่งรีบของชีวิตประจาํวนั ผูบ้ริโภคจะอาศยัเขา้ซุปเปอร์
มาร์เก็ต เน่ืองจากความสะดวก สินคา้ท่ีวางจาํหน่ายมียีห่้อให้เลือกหลากหลาย, การจดัเรียงสินคา้เป็นหมวดหมู่คน้หา
ง่าย รวมถึงบรรยากาศของสถานท่ีจดัให้มีความน่าซ้ือเพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนประกอบในการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงถา้มีคุณสมบติับางอยา่งท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง อาจจะทาํใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจซ้ือง่ายข้ึน  
 2. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นน้ีส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารเสริมของผูบ้ริโภค ซ่ึงท่ีผูป้ระกอบการ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมตอ้งให้ความสําคญั เห็นควรให้ผูป้ระกอบการเลือกใชเ้คร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสามารถ
เขา้ถึงตวัผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด เช่น การโฆษณาทางโทรทศัน์ วิทย ุหรือส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ หรืออาจจะจดักิจกรรมการ
ส่งเสริมการขายอ่ืนๆ เช่น มีการจดัโปรโมชัน่ขายคู่กบัสินคา้อ่ืนๆ, มีการแจกของสมนาคุณ, มีการจดัโชวสิ์นคา้ใน
ร้านคา้ให้มองเห็นชัดเจน เป็นตน้ เพ่ือให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมเพ่ือสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน และรวมถึง
ผูป้ระกอบการจดัอบรมพนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหพ้นกังานมีความรู้และการปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานเหมือนกนัหมด
ทุกหน่วยท่ีส่งพนกังานขายไปประจาํอยู ่เน่ืองจากพนกังานขายเป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีดีของบริษทัทางหน่ึง 



การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี ๑๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 367 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

เพราะรับและส่งขอ้มูลใหก้บัลูกคา้ไดโ้ดยตรง รวมถึงสามารถนาํปัญหาท่ีพบกบัผูบ้ริโภคมาบอกกบับริษทัไดโ้ดยตรง
อีกดว้ย ซ่ึงถา้หากมีการทาํกิจกรรมการอบรมพนกังานเหล่าน้ี และทาํกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอยา่งต่อเน่ือง กจ็ะทาํ
ให้มีปริมาณการซ้ือเพ่ิมข้ึน จาก 3 - 4 ช้ิน เพ่ิมเป็นอีกเท่าตวั เพราะจะทาํให้สามารถเขา้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ไดม้ากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลทาํใหย้อดขายเพิ่มข้ึนดว้ย 
 อย่างไรก็ตามผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์อาหารเสริม ตอ้งพฒันาและปรับปรุงปัจจัยดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดในทุก ๆ ดา้น ให้อยูใ่นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความสอดคลอ้งกนัในดา้นต่าง ๆ  เพ่ือส่งผลให้
เกิดการกลบัมาซ้ือผลิตภณัฑซ์ํ้ า ผูบ้ริโภคเลือกซ้ืออาหารเสริมเพราะความมัน่ใจในยีห่อ้ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีดีของ
ผลิตภณัฑแ์ละอยากแนะนาํบุคคลอ่ืน และกระตุน้การตดัสินใจซ้ือมากยิง่ข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะในงานวจิัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษาส่วนประสมการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพของ
ผูบ้ริโภค ทุกๆ 6 เดือน เพ่ือให้ทราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองไดต้ลอดเวลา รวมทั้งเพ่ิมการศึกษาในหัวขอ้ท่ีไม่ไดศึ้กษาในคร้ังน้ีหรืออาจจะศึกษาในบางประเด็นที
ไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพและอาจศึกษาเปรียบเทียบกับ
ผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือสุขภาพ เพ่ือปรับกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจต่อไป 
 2. ควรศึกษาปัจจัยดา้นอ่ืนๆ ท่ีจะส่งผลถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพ่ือจะไดน้าํขอ้มูลท่ีไดรั้บมาพฒันาและ
ปรับปรุงทาํให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความคุม้ค่าในการบริโภคผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด และสามารถนาํขอ้มูลเหล่าน้ีมาใช้กบั
บริษทัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 3. วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลในลกัษณะการสัมภาษณ์ควบคู่กบัแบบสอบถาม ซ่ึงจะช่วยให้การแปลความหมาย
และการวเิคราะห์ขอ้ มูลมีลกัษณะท่ีถูกตอ้งและครอบคลุมมากยิง่ข้ึน เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามเพียงดา้นเดียวยงัเป็นขอ้จาํกดั สาํหรับการวเิคราะห์ผลท่ีไดรั้บในโอกาสต่อไป  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงานและความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงาน : กรณีศึกษา 
บริษทั สมาร์ท เทค แอนด ์แมท จาํกดั คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) ระดบัความพึงพอใจในงาน (2) ระดบัความ
ตั้งใจลาออกจากงาน และ (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกบัความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานของ
พนกังานบริษทั สมาร์ท เทค แอนด ์แมท แบบสอบถามเกบ็โดยวธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จากพนกังานของ
บริษทัฯท่ียงัคงสภาพการเป็นพนกังานทั้งส้ิน 118 ชุด สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่าพนกังานมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานในระดบั
ค่อนขา้งสูง พนกังานมีระดบัความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนใหญ่พนกังานมีพฤติกรรมการ
ลาออกคือจะลาออกเม่ือมีงานอ่ืนรองรับ ปัจจยัดา้นสภาพการทาํงาน และดา้นชีวิตความเป็นอยูส่่วนตวัมีความสัมพนัธ์
กบัความตั้งใจลาออกซ่ึงแบ่งตามรูปแบบพฤติกรรมการลาออก 3 แบบ คือ (1) พฤติกรรมการลาออกทนัทีของพนกังาน
โดยไม่มีการแจง้ (2) พฤติกรรมการหางานใหม่หรือโอกาสการเล่ือนตาํแหน่งก่อนการลาออก และ (3) พฤติกรรมดา้น
อ่ืนๆ เช่น มาสาย ขาดงานโดยไม่ป่วย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
คาํสําคญั:  ความพึงพอใจ, ความตั้งใจลาออกจากงาน, พฤติกรรมการลาออก 

 
ABSTRACT 

                This study of the relationship between job satisfaction and staff turnover intention: A case study of Smart 
Tech And Mat Co., Ltd. has the objective to find; (1) An employee level of job satisfaction (2) The level of staff 
turnover intentions and (3) The relationships between job satisfaction and staff turnover intention. Questionnaires 
were collected by purposive sampling from 118 current employees. Statistics used were Mean, SD and Pearson’s 
Correlation Coefficient. The results reveal that employee has job satisfaction levels rank quite high. The 
staff turnover intension was measured as medium. Most employees have quit behavior that they would not leave 
unless they had other work guaranteed first. Factor in “Working conditions” and “employee’s personal life”, all have 
an effect on staff turnover intention categorized in 3 types of quit behavior; (1) The immediate resignation behavior 
of an employee without notice. (2) The behavior to find new work or promotional opportunities before resignation.(3) 
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The other behavior, such as being late or absent from work unrelated to sickness with the statistical significance level 
of 0.05 (p < 0.05) 
Keywords:  Job Satisfaction, Turnover Intention, Quit Behavior    
 
1. บทนํา 

การหมุนเวียนของพนกังานเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการจดัการทรัพยากรมนุษย ์องคก์รจะเจริญเติบโตไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยืนนอกจากวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนของผูน้าํแลว้ ฟันเฟืองเลก็ๆท่ีมีส่วนสําคญัในการช่วยกนัขบัเคล่ือนองคก์รให้บรรลุ
ตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจ คือ พนกังาน  พนกังานคือภาพลกัษณ์ขององคก์ร และเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า การลาออกของ
พนกังานทาํให้องคก์รเสียหายทั้งทางตรง คือ ค่าใชจ่้ายในการบริหารทรัพยากรบุคคล การฝึกงาน การฝึกอบรม และ
ความเสียหายทางออ้ม คือ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากงานเสียหายอนัเน่ืองจากพนกังานใหม่ซ่ึงขาดประสบการณ์ ดงันั้นเพ่ือ
รักษาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืนและควบคุมตน้ทุน องค์การควรคาํนึงถึงการรักษาพนักงานและลดอตัราการ
ลาออก โดยทัว่ไปพบวา่อตัราการลาออกท่ีสูง เกิดจากพนกังานไม่พึงพอใจในงานท่ีทาํ และอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางลบต่อพนกังานคนอ่ืนๆใหล้าออกจากงานตามกนัดว้ย (Louden, 2012)         

การวดัความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) นั้นสามารถวดัทศันคติและพฤติกรรมของพนักงานได ้
(Solnet ,2007) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Rogers, Clow, & Kash (1994) ดงันั้น ยิง่พนกังานมีความพึงพอใจใน
งานมากเท่าไหร่ กจ็ะยิง่ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในลูกคา้เพ่ิมมากข้ึนเท่านั้น ความพึงพอใจในงานเป็นปัจจยัท่ีสาํคญั
ทั้งจิตวิทยา พฤติกรรมองคก์ร และทรัพยากรมนุษย ์มีทฤษฎีหลากหลายทฤษฎีท่ีพยายามอธิบายถึงความพึง
พอใจในงาน ซ่ึงอาจนิยามไดว้่าเป็นอารมณ์หรือความรู้สึกของพนกังานท่ีประเมินคุณค่าของตนเองต่องานท่ี
ทาํ (Ishani, 2015)    

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและ
ความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทดสอบวา่ปัจจยัความพึงพอใจดา้นต่างๆนั้นมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจลาออกของพนกังานหรือไม่อยา่งไร ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยัสามารถเป็นแนวทางเพ่ือกาํหนดนโยบายและ
แผนในการลดปัญหาการลาออกของพนกังาน ลดค่าใชจ่้ายท่ีสูญเสียไปจากการรับพนกังานใหม่ และเพ่ือใหบ้ริษทัเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขนั สร้างยอดขายเพ่ิมมากข้ึนเม่ืออตัราการลาออกของพนักงานลดลง จึงนาํไปสู่กรอบ
แนวคิดการวิจยั ตามรูปท่ี 1 โดยอา้งอิงแนวคิดความพึงพอใจในงานของ Herzberg and Synderman (1993) ซ่ึงสรุปว่า
มี 2 ปัจจยัหลกั คือ ปัจจยัจูงใจ (Motivating Factor) ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ปัจจยัยอ่ย ท่ีส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจ
ในงาน ไดแ้ก่ ความสําเร็จในงาน (Achievement) การยอมรับนบัถือ (Recognition) ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 
(Work Itself) ความรับผิดชอบ (Responsibility) และความกา้วหนา้ในงาน (Advancement) และปัจจยัอนามยั 
หรือปัจจยัคํ้ าจุน (Hygiene Factor) ซ่ึงแบ่งเป็น 9 ปัจจยัย่อย ท่ีส่งผลให้เกิดความไม่พึงพอใจในงาน ได้แก่ 
นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy and Administration) โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าใน
อนาคต (Possible of Growth) สมัพนัธภาพในการทาํงาน (Interpersonal Relationship) เงินเดือนและสวสัดิการ 
(Salary) สถานะทางอาชีพ (Professional Status) ชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตวั (Factors in Personal Life) ความ
มัน่คงในงาน (Job Security) สภาพการทาํงาน (Working Condition) การปกครอง บงัคบับญัชา (Supervision 
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Technical) และความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานของ Mowday et al. (1982) ซ่ึงกล่าวว่าความตั้งใจท่ีจะลาออกจาก
งานนั้นสามารถแสดงออกทางพฤติกรรมได้ 3 ลักษณะ คือ (1) พฤติกรรมการลาออกโดยตรง หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีพนกังานนั้นจะตดัสินใจลาออกจากงานโดยทนัที เม่ือเกิดความรู้สึกท่ีตอ้งการจะลาออกจากงาน 
แมย้งัไม่มีทางเลือกอ่ืนรองรับ (2) พฤติกรรมการคน้หาทางเลือก หมายถึง เม่ือพนักงานเกิดความรู้สึกท่ี
ตอ้งการจะลาออกจากงาน พนกังานจะคน้หาทางเลือกอ่ืนมารองรับหลงัลาออกจากองคก์รเดิม เช่น การหาท่ี
ทาํงานใหม่ ซ่ึงโอกาสในการคน้หาทางเลือกนั้นอาจแตกต่างกนัไปตามความสามารถของแต่ละบุคคล และ
สภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น และ (3) พฤติกรรมดา้นอ่ืน หมายถึง พนกังานท่ียงัคงไม่ลาออกจากองคก์ร แต่จะมี
พฤติกรรมดา้นอ่ืนๆในทางลบข้ึนแทน เช่น การมาทาํงานสาย การขาดงาน ความเฉ่ือยชาในการทาํงาน หรือ
การใชส้ารเสพยติ์ด หรือหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เป็นตน้ เพื่อลดความขดัขอ้งใจอนัเกิดจากการท่ีไม่สามารถ
ลาออกจากองคก์รปัจจุบนัได ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 แผนภาพกรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 

ตวัแปรต้นทีศึ่กษา  

ข้อมูลเชิงปริมาณ : ความพงึพอใจในงาน  
- ความสาํเร็จในงาน 
- การยอมรับนบัถือ 
- ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 
- ความรับผดิชอบ 
- ความกา้วหนา้ในงาน 
- นโยบายและการบริหารงาน 
- โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต 
- สมัพนัธภาพในการทาํงาน 
- เงินเดือน และสวสัดิการ 
- สถานะทางอาชีพ 
- ชีวิตความเป็นอยูส่่วนตวั 
- ความมัน่คงในงาน 
- สภาพการทาํงาน 
- การปกครอง บงัคบับญัชา 

ตวัแปรตาม :  

ข้อมูลเชิงปริมาณ : ความตั้งใจทีจ่ะ
ลาออกจากงาน 
- พฤติกรรมการลาออกโดยตรง 
- พฤติกรรมการคน้หาทางเลือก 
- พฤติกรรมดา้นอ่ืน 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในงานของพนกังานบริษทั สมาร์ท เทค แอนด ์แมท 
2. เพ่ือศึกษาระดบัความตั้งใจลาออกของพนกังานบริษทั สมาร์ท เทค แอนด ์แมท 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นความพึงพอใจในงานกบัความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานของ 
    พนกังานบริษทั สมาร์ท เทค แอนด ์แมท 

 

3. ระเบียบวธีิการวจิัย 
              ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือ พนกังานบริษทั สมาร์ท เทค แอนด ์แมท จาํกดัท่ี
ยงัคงสภาพการเป็นพนกังานของบริษทั ณ ช่วงเวลาของการทาํวิจยั จากขอ้มูล ณ 31 มกราคม 2560 มีจาํนวนพนกังาน
รวมทั้งส้ิน 118 คน และกลุ่มตวัอย่าง โดยการอา้งถึงตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) จะไดจ้าํนวน
กลุ่มตัวอย่าง n = 92 คน โดยมีความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) ในระดับ ±5% ภายใต้ระดับความเช่ือมั่น 
(Confidence Level) ท่ี 95% 
               ตวัแปรในการศึกษา  มีทั้งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ดงัต่อไปน้ี 
               ตวัแปรตน้ คือ ความพึงพอใจในงาน ซ่ึงประกอบดว้ย ความสาํเร็จในงาน การยอมรับนบัถือ ลกัษณะของ
งานท่ีปฏิบติั ความรับผดิชอบ ความกา้วหนา้ในงาน นโยบายและการบริหารงาน โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ใน
อนาคต สัมพนัธภาพในการทาํงาน เงินเดือนและสวสัดิการ สถานะทางอาชีพ ชีวิตความเป็นอยูส่่วนตวั ความมัน่คงใน
งาน สภาพการทาํงาน และการปกครอง บงัคบับญัชา            
              ตวัแปรตาม คือ ความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงาน ซ่ึงประกอบดว้ย พฤติกรรมการลาออกโดยตรง พฤติกรรม
การคน้หาทางเลือก และพฤติกรรมดา้นอ่ืน 
               เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นความพึงพอใจในงาน 
และส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงาน ซ่ึงแบบสอบถามถูกพฒันามาจากงานวิจยัของสินีนาฏ ชาว
ตระการ (2552) เป็นมาตรวดัแบบ Likert scale  5 ระดบั ซ่ึงเป็นการวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) และ
ไดก้าํหนดค่าของการประเมินความสาํคญั คือ 5 ระดบั คือ 5 = เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 4 = เห็นดว้ย 3 = เฉยๆ 2 = ไม่เห็นดว้ย
1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยผู ้วิจัยนํามาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 40 คน  ผลวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม  ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.908       
               การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผูว้ิจยัใชว้ิธีเก็บแบบสอบถาม โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากประชากรคือพนกังานของบริษทั สมาร์ท เทค แอนด ์แมท จาํกดั ท่ียงัคงสภาพการเป็นพนกังานทั้งหมด 
ณ ช่วงเวลาของการทาํวจิยั รวมเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 118 ชุด โดยทาํการเกบ็แบบสอบถามมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีคาํนวณ
ได ้( n = 92 คน) 
               การวเิคราะห์ข้อมูล  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ สถิติเชิงพรรณา (ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน)  และ
สถิติวเิคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) 
 

4. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
1. ระดบัความพึงพอใจในงาน พบวา่ พนกังานบริษทั สมาร์ท เทค แอนด ์แมท จาํกดั มีระดบัความพึงพอใจ

ในการทาํงานในระดบัค่อนขา้งสูง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.51 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นความรับผิดชอบ และดา้น



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 373 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

สัมพนัธภาพในการทาํงาน นั้นมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเท่ากนัทั้ง 2 ดา้นท่ี 3.76 ส่วนระดบัความพึงพอใจ 3 ดา้น คือ ดา้น
เงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นสภาพการทาํงาน และดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหน้าในอนาคตมีระดบัความพึง
พอใจในงานตํ่าท่ีสุด 3 อนัดบั จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งนาํมาพิจารณาเพ่ือยกระดบัความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อ
องค์กร และลดความไม่พึงพอใจซ่ึงอาจส่งผลต่อการตดัสินใจท่ีจะลาออกจากงานของพนักงาน โดยนาํขอ้มูลไป
ปรับปรุงในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ดงัน้ี 
            1.1  ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ  มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ควรมีการปรับปรุงโดยการหาขอ้มูลเปรียบเทียบค่าแรงงาน
ในตลาด เพ่ือตรวจสอบวา่ค่าแรงท่ีทางบริษทัฯจ่ายใหแ้ก่พนกังานในปัจจุบนันั้นอยูใ่นอตัราท่ีเหมาะสมหรือไม่ ถา้ตํ่า
กวา่ค่าแรงงานของตลาด จึงควรพิจารณาปรับเพ่ิมตามความเหมาะสม และจดัหาสวสัดิการท่ีบริษทัส่วนใหญ่ในกลุ่ม
ธุรกิจเดียวกนัไม่มี คือ การประกนัสุขภาพกลุ่มของพนักงาน และจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพให้แก่พนักงาน โดย
อตัราเงินท่ีทางบริษทัฝากใหน้ั้นจะจดัเพ่ิมข้ึนตามจาํนวนปีอายงุาน 
            1.2  ดา้นสภาพการทาํงาน  เน่ืองจากพ้ืนท่ีปฏิบติังานปัจจุบนัเป็นพ้ืนท่ีเช่า ทาํให้อาคารและห้องสุขาไม่อยูใ่น
สภาพท่ีดีนกั ทั้งน้ีทางบริษทัฯไดซ้ื้อพ้ืนท่ีโรงงานใหม่และอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้าง ดงันั้นในระหวา่งน้ี จึงควรมีการ
ปรับปรุงส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็น เช่น หอ้งสุขาสาํหรับลูกคา้และพนกังานก่อน 
            1.3  ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต ควรมีการส่งเสริมพนกังานให้ไดรั้บการอบรมในความรู้
เฉพาะทางตามประเภทของงานท่ีปฏิบติั และควรมี career path ท่ีชดัเจนโดยระบุอตัราความความหนา้ของตาํแหน่ง
งาน หรือ เงินเดือนอยา่งชดัเจน และมีการประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

ตารางท่ี 1  ผลวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการทาํงาน จากมากไปนอ้ย 

ตวัแปร : ความพงึพอใจในงาน x ̅ S.D. ระดบั 

1. ดา้นความรับผดิชอบ 3.76 0.568 ค่อนขา้งสูง 
2. ดา้นสัมพนัธภาพในการทาํงาน 3.76 0.604 ค่อนขา้งสูง 
3. ดา้นความสาํเร็จในงาน 3.75 0.485 ค่อนขา้งสูง 
4. ดา้นสถานะทางอาชีพ 3.70 0.642 ค่อนขา้งสูง 
5. ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 3.63 0.565 ค่อนขา้งสูง 
6. ดา้นชีวติความเป็นอยูส่่วนตวั 3.57 0.673 ค่อนขา้งสูง 
7. ดา้นความมัน่คงในงาน 3.50 0.608 ค่อนขา้งสูง 
8. ดา้นนโยบายและการบริหารงาน 3.49 0.655 ค่อนขา้งสูง 
9. ดา้นการยอมรับนบัถือ 3.48 0.463 ค่อนขา้งสูง 
10. ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 3.44 0.740 ค่อนขา้งสูง 
11. ดา้นความกา้วหนา้ในงาน 3.38 0.615 ปานกลาง 
12. ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต 3.29 0.555 ปานกลาง 
13. ดา้นสภาพการทาํงาน 3.24 0.698 ปานกลาง 
14. ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 3.07 0.746 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่ 3.51 0.428 ค่อนข้างสูง 
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2. ระดบัความตั้งใจลาออก พบว่า ระดบัความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานของพนักงานบริษทั สมาร์ท เทค 
แอนด ์แมท จาํกดั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.632 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ พนกังานมีความตอ้งกร
ออกไปทาํธุรกิจส่วนตวัในระดบัค่อนขา้งสูง มีค่าเฉล่ีย 3.48 ดงันั้นจึงควรมีการสัมภาษณ์ระหว่างทาํงาน (Interim 
Interview) กบัพนกังานท่ีมีผลงานโดดเด่นซ่ึงถูกจดักลุ่มว่าเป็นพนกังานท่ีองคก์รตอ้งการ เพ่ือต่อยอดเร่ืองการรักษา
คนเก่งในบริษทั (Talent Retention) และเป็นการพฒันาจุดแขง็ของบริษทัต่อไป  
               เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการลาออกของพนกังานโดยอา้งอิงขอ้มูลประวติัการขาด/ลา/มาสายของพนกังานใน
ปี 2559 จากแผนกบุคคล ผูว้ิจยัจาํแนกรูปแบบพฤติกรรมการลาออกโดยตรงจากจาํนวนพนกังานท่ีลาออกใน 1 เดือน
ให้หลงัจากการเก็บแบบสอบถาม รูปแบบพฤติกรรมการคน้หาทางเลือกจากพนกังานท่ีมีประวติัการขาด/ลา/มาสาย
ระหวา่ง 0.1% - 10.0%  และรูปแบบพฤติกรรมดา้นอ่ืนจากพนกังานท่ีมีการขาด/ลา/มาสายมากกวา่ 10.1% ข้ึนไป จาก
การศึกษาพบวา่ พนกังานบริษทั สมาร์ท เทค แอนด ์แมท จาํกดั มีระดบัความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานในระดบัปาน
กลาง ท่ีร้อยละ 45.76 เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการลาออก พบว่า พนกังานท่ีมีพฤติกรรมลาออกโดยตรง ส่วนใหญ่มี
ระดบัความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานในระดบัปานกลาง เช่นเดียวกบัพนักงานท่ีมีพฤติกรรมคน้หาทางเลือก อาจ
เน่ืองจากพนกังานยงัคงเกิดความลงัเลในการเลือกท่ีจะคงอยูห่รือลาออกจากบริษทั ส่วนพนกังานท่ีมีพฤติกรรมดา้น
อ่ืนๆส่วนใหญ่มีระดบัความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานในระดบัค่อนขา้งตํ่า อาจเน่ืองจากพนักงานไม่สามารถคน้หา
ทางเลือกท่ีตนปรารถนาได ้หรือมีทางเลือกนอ้ยจึงยงัคงไม่ลาออกจากงาน 
 

ตารางท่ี 2 ระดบัความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานของแต่ละพฤติกรรมการลาออก 
ระดบัความ
ตั้งใจทีจ่ะ
ลาออกจาก

งาน 

พฤตกิรรมการลาออก 
สุทธิ
จํานวน 

ร้อยละ 
ลาออกโดยตรง ค้นหาทางเลือก ด้านอ่ืนๆ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ตํา่ 3 27.27 4 5.33 3 9.38 10 8.47 
ค่อนข้างตํา่ 3 27.27 32 42.67 16 50.00 51 43.22 
ปานกลาง 4 36.36 38 50.67 12 37.50 54 45.76 
ค่อนข้างสูง 0 0.00 1 1.33 1 3.13 2 1.70 
สูง 1 9.09 0 0.00 0 0.00 1 0.85 

 11 100 75 100 32 100 118 100 

 
3. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นความพึงพอใจในงานกบัความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานเม่ือแบ่งตาม

พฤติกรรมการลาออกของพนักงาน 3 ดา้น พบว่า ดา้นสภาพการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการลาออก
โดยตรงในทิศทางตรงกนัขา้ม โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ r เท่ากบั -0.226  และดา้นชีวิตความเป็นอยูส่่วนตวัมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัพฤติกรรมการคน้หาทางเลือก ( r =  -0.214) และพฤติกรรมดา้นอ่ืน ( r =  -0.226) อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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จากการศึกษาท่ีพบว่า พนักงานบริษทั สมาร์ท เทค แอนด์ แมท จาํกดั มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้น
สภาพการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยพนกังานมีความรู้สึกวา่สถานท่ีและอุปกรณ์ในบริษทัฯ เอ้ือกบัการทาํงาน
ในระดบัปานกลาง ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทาํงานดา้นสภาพการทาํงานกบัความตั้งใจท่ีจะ
ลาออกจากงาน ซ่ึงพบวา่มีความสัมพนัธ์ทางลบนั้นสามารถอธิบายไดว้า่ พนกังานท่ีมีความพึงพอใจในการทาํงานดา้น
สภาพการทาํงานเพ่ิมข้ึน พนกังานจะมีความตั้งใจลาออกจากบริษทัฯนอ้ยลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Chun-
Chang Lee และคณะ (2012) ท่ีพบว่าสภาพแวดล้อมในการทํางาน (work environment) มีความสัมพันธ์อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติกบัความพึงพอใจในการทาํงาน และสอดคลอ้งกบั Masum .,et al. (2016) ท่ีพบวา่สภาพแวดลอ้มใน
การทาํงานส่งผลต่อการทาํงานของพนกังานและเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน ดงันั้น บริษทัฯ ควรมี
การปรับภูมิทศัน์ในการทาํงาน แผนกบุคคลควรมีการส่งเสริมการทาํกิจกรรม 5ส โดยให้พนกังานมีส่วนร่วมในการ
ดูแลความสะอาดในอาณาบริเวณแผนกของตน และให้มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการปฏิบติังานของตนให้
อยูใ่นสภาพสมบูรณ์พร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
               และจากการศึกษาท่ีพบวา่พนกังานบริษทั สมาร์ท เทค แอนด ์แมท จาํกดั มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้น
ชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตวัอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง หมายความว่า พนักงานส่วนใหญ่สามารถทาํงานไดโ้ดยไม่ส่งผล
กระทบต่อความเป็นอยูส่่วนตวั หรือกระทบต่อครอบครัว ส่วนความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในการทาํงานดา้น
ชีวิตความเป็นอยูส่่วนตวักบัความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงาน ซ่ึงพบวา่มีความสัมพนัธ์ทางลบนั้นสามารถอธิบายไดว้่า 
พนกังานท่ีมีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นสภาพการทาํงานเพ่ิมข้ึน พนกังานจะมีความตั้งใจลาออกจากบริษทัฯ
นอ้ยลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Hom & Kinicki (2001) ท่ีพบวา่สมดุลชีวติการทาํงาน (work life balance) มี
อิทธิพลต่อการลาออกจากงานของพนกังาน โดยเม่ือพนกังานทาํงานมากเกินไปจนไม่มีเวลาใหก้บัครอบครัว จะส่งผล
ให้พนกังานมีแนวโนม้ท่ีจะลาออกจากองคก์ร ดงันั้น บริษทัฯ จึงควรมีการจดัตารางเวลางานเพ่ือหมุนเวียนพนกังาน 
ในกรณีท่ีมีการเปิดการทาํงานล่วงเวลา  
 

ตารางท่ี 3 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันระหวา่งความพึงพอใจในการทาํงานกบัความตั้งใจท่ีจะลาออกจาก
งานซ่ึงแบ่งตามพฤติกรรมการลาออก 3 รูปแบบ 

ตวัแปรอสิระ  

: ความพงึพอใจ 

พฤตกิรรมการลาออก 

แบบตั้งใจแล้วลาออกทันที 
แบบหาที่รองรับก่อน

ลาออก 
แบบไม่ลาออกแต่มพีฤตกิรรม

ขาด/ลา/มาสาย 

r Sig. ระดบั r Sig. ระดบั r Sig. ระดบั 

  ความ   ความ   ความ 

  สัมพนัธ์   สัมพนัธ์   สัมพนัธ์ 

1.ความสาํเร็จในงาน 0.031 0.735 x 0.042 0.650 x -0.066 0.476 x 
2.การยอมรับนบัถือ -0.043 0.646 x 0.009 0.926 x 0.019 0.841 x 
3. ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั -0.050 0.588 x -0.036 0.701 x 0.072 0.440 x 

4.ความรับผดิชอบ -0.042 0.654 x 0.015 0.875 x 0.011 0.902 x 
5.ความกา้วหนา้ในงาน -0.018 0.847 x -0.019 0.835 x 0.033 0.725 x 
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ตารางท่ี 3 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันระหวา่งความพึงพอใจในการทาํงานกบัความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงาน
ซ่ึงแบ่งตามพฤติกรรมการลาออก 3 รูปแบบ (ต่อ) 
          

ตวัแปรอสิระ  

: ความพงึพอใจ 

พฤตกิรรมการลาออก 

แบบตั้งใจแล้วลาออกทันที 
แบบหาที่รองรับก่อน

ลาออก 
แบบไม่ลาออกแต่มพีฤตกิรรม

ขาด/ลา/มาสาย 

r Sig. ระดบั r Sig. ระดบั r Sig. ระดบั 

  ความ   ความ   ความ 
   สัมพนัธ์   สัมพนัธ์   สัมพนัธ์ 

6. นโยบายและการ   
บริหารงาน 

0.091 0.328 x -0.081 0.381 x 0.029 0.758 x 

7. โอกาสท่ีจะไดรั้บ      
ความกา้วหนา้ในอนาคต 

0.051 0.580 x -0.089 0.338 x 0.063 0.500 x 

8.สมัพนัธภาพในการทาํงาน -0.019 0.839 x 0.140 0.129 x -0.140 0.132 x 
9. เงินเดือนและสวสัดิการ 0.071 0.443 x -0.027 0.772 x -0.017 0.852 x 
10.สถานะทางอาชีพ 0.003 0.975 x 0.029 0.757 x -0.033 0.722 x 
11.ชีวิตความเป็นอยูส่่วนตวั -0.062 0.504 x -0.214* 0.020 ตํ่า -0.191* 0.038 ตํ่า 
12.ความมัน่คงในงาน -0.082 0.378 x 0.073 0.434 x -0.025 0.786 x 

13.สภาพการทาํงาน -0.226* 0.014 ตํ่า 0.074 0.424 x 0.068 0.467 x 
14.การปกครองบงัคบับญัชา -0.081 0.383 x 0.047 0.617 x 0.003 0.978 x 

 หมายเหตุ :   * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
                จากการศึกษา พบวา่ พนกังานบริษทั สมาร์ท เทค แอนด ์แมท จาํกดั มีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานใน
ระดบัค่อนขา้งสูง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.51 ระดบัความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาท่ีพบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการลาออกแบบคน้หาทางเลือก พนักงานจึงยงัไม่เกิดความตั้งใจ
ลาออก จนกวา่จะพบโอกาสการทาํงานท่ีดีกว่า และจากผลการศึกษาซ่ึงพบวา่ระดบัความพึงพอใจดา้นเงินเดือนและ
สวสัดิการนั้นมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดท่ี 3.07 แต่เม่ือศึกษาความสัมพนัธ์กลบัไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจท่ีจะลาออกใน
รูปแบบพฤติกรรมใดๆเลย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Price (1977) ท่ีกล่าวว่าค่าตอบแทนเป็นปัจจยัดา้นรูปธรรม 
ส่วนความพึงพอใจนั้นเป็นปัจจยัดา้นนามธรรมซ่ึงข้ึนอยูก่บัความคิดและการตีค่าของแต่ละบุคคล ดงันั้นนโยบายการ
ปรับเงินเดือนจึงอาจไม่ตอบโจทยก์ารแกปั้ญหาการลาออกของพนกังาน  บริษทัฯจึงควรวางแผนในการลดปัญหาการ
ลาออกของพนักงานโดยพิจารณาท่ีความพึงพอใจดา้นสภาพการทาํงาน และดา้นชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตวัซ่ึงจาก
การศึกษาพบวา่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการลาออกของพนกังาน โดยเสนอนโยบายดงัน้ี คือ (1) การปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ของสถานท่ีทาํงาน แต่เน่ืองจากพ้ืนท่ีโรงงานปัจจุบนัเป็นพ้ืนท่ีเช่า ในระหวา่งท่ีบริษทัฯกาํลงัดาํเนินการก่อสร้าง
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โรงงานใหม่นั้น บริษทัจึงควรมีการปรับปรุงสถานท่ีโรงงานปัจจุบนัในส่วนท่ีจาํเป็นก่อน เช่น หอ้งสุขาสาํหรับลูกคา้
และพนกังาน ตลอดจนตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือส่วนอาคาร/หลงัคาท่ีมีการร่ัว ชาํรุดเพ่ือซ่อมแซม และควรมี
การส่งเสริมการทาํกิจกรรม 5ส โดยให้พนกังานมีส่วนร่วมในการดูแล ทาํความสะอาดในอาณาบริเวณแผนกของตน 
เป็นตน้  (2) ส่งเสริมนโยบาย Work Life Balance เช่น จากเดิมท่ีพนกังานทาํงาน 6 วนัต่อสัปดาห์ (จนัทร์ – เสาร์) ควร
มีการเพ่ิมวนัหยดุพิเศษในวนัเสาร์ โดยการจดัตารางใหพ้นกังานไดคิ้วสลบักนัหยดุเพ่ิมคนละ 1 วนั ต่อเดือน เพ่ือเปิด
โอกาสให้พนกังานไดมี้เวลากบัครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน สําหรับงานวิจยัท่ีควรทาํต่อไปควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเชิง
คุณภาพเพ่ือใหท้ราบถึงสาเหตุในเชิงลึกของความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงาน และควรมีการสัมภาษณ์พนกังานเม่ือออก
จากงาน (Exit Interview) เพ่ิมเติม เพ่ือเปรียบเทียบกบัผลท่ีไดจ้ากพนักงานปัจจุบนั และควรมีการศึกษาถึงปัจจัย
ภายนอกอ่ืนๆท่ีอาจส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงาน เช่น ภาวะทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม หรือวฒันธรรม/
ประเพณี/เทศกาล เป็นตน้ 
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AND RETAILING MIX OF PLUS SIZE LADIES CLOSET IN BANGKOK DISTRICT 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง การแบ่งกลุ่มสตรีอวบอว้นโดยใชปั้จจยัดา้นความตอ้งการต่อส่วนประสมทาง

การตลาดคา้ปลีก มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีกของสตรีท่ีซ้ือ
เส้ือผา้สาวอวบอว้นและเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มสตรีท่ีเป็นผูซ้ื้อเส้ือผา้สาวอวบอว้นโดยใชปั้จจยัดา้นความตอ้งการต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีก โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาจาํนวน 200 ชุด จากสตรีผูซ้ื้อเส้ือผา้
สาวอวบอว้นในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Cluster analysis One-Way ANOVA และ Chi-Square 

ผลการศึกษาพบวา่การแบ่งกลุ่มโดยระดบัความสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบท่ีมีต่อความตอ้งการสามารถแบ่งกลุ่ม
สตรีผูซ้ื้อเส้ือผา้สาวอวบอว้นไดเ้ป็น 3 กลุ่ม 
คาํสําคญั:  ส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีก, เส้ือผา้สาวอวบอว้น ความตอ้งการ 
 

ABSTRACT 
The independent study of “the division of plus size women in to groups by using individual demanding to 

retailing mix, as factors”  The objective is to study the demanding of plus size women to retailing mix market by 
having 200  surveys as a research tool. The surveys are handed out to plus size women within Bangkok who often 
shop for plus size clothing. 

Analytical data which being used are Frequency, Percentage, Average, Standard Deviation of Cluster 
analysis One-Way ANOVA and Chi-Square. The result of the research divided plus size women in to 3  groups 
regarding to their demanding. 
Keywords: Retailing mix, plus size clothing, demanding 
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1. บทนํา 
ปัจจุบนัประชากรของประเทศไทยมีแนวโนม้ท่ีจะมีนํ้ าหนกัตวัท่ีเพ่ิม ข้ึนเร่ือยๆ จากการสาํรวจทัว่ประเทศ

พบวา่ ดชันีมวลกายของคนไทยท่ีอยูใ่นระดบั เกิน 25 มีมากกวา่ร้อยละ30 และผูมี้ดชันีมวลกายค่าเกิน 30 มีจาํนวน 10 
เปอร์เซ็นต ์(ผูจ้ดัการออนไลน์, 2549)  เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายนั้นสามารถทาํให้สตรีมีความสง่างามมากข้ึน เป็นส่ิงท่ี
บอกถึงเอกลกัษณ์ หรือรสนิยมเฉพาะตวั ในการเลือกเส้ือผา้ให้เหมาะกบัตนเองและ เหมาะสมกบับุคลิกภาพของตน 
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสามารถสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่สตรีมากข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศรันยา เกษมบุญญากร (2551, น. 55) กล่าว
วา่ การสวมใส่เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายท่ีเหมาะสมจะช่วยให้ภาพลกัษณ์ดูดีมากยิ่ง ข้ึนทาํให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง
และมีความมัน่ใจมากยิ่งข้ึนในการแต่งกายท่ีจะเสริมสร้างบุคลิก ให้ดูดียิ่งข้ึนควรเลือกใส่เส้ือผา้ท่ีปกปิด อาํพราง
จุดบกพร่องจุดดอ้ยของตนเองและเนน้จุด เด่น ของตน ดงันั้น สุภาพสตรีจึงตอ้งมีความพิถีพิถนั ในการเลือกเส้ือผา้
และเคร่ืองแต่งกายภาพ รวมตลาดเส้ือผา้สําเร็จรูปในปัจจุบนัมีมูลค่า 100,000 ลา้นบาทโดยเป็นสัดส่วนของเส้ือผา้   
แบรนดต่์างชาติ 50% ซ่ึงแนวโนม้ในอนาคตจะมีการแข่งขนัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ขณะเดียวกนัพฤติกรรมของคนไทย
ในปัจจุบนัหนัมาดูแลตวัเองมากข้ึนมีความสนใจดา้นการแต่งกาย 

กระทรวงสาธารณสุข เผยขณะน้ี มีคนไทยอว้น 16 ลา้นคน เป็นหญิงมากกว่าชาย 2 เท่า ตวัมากสุดท่ีกทม. 
(ท่ีมา:วีระเดช คชเสนีย ์สํานักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพนัธ์ออนไลน์, 2557) “สถิติ ปัจจุบนัพบว่า 1 ใน 3 ของ
ประชากรไทยมีรูปร่างท่ีอวบอว้นหรือคิดเป็น 10 ลา้นคนโดยราว 50% เป็นผูห้ญิง ดงันั้นการท่ีจะเปิดร้านสินคา้ข้ึนมา
ไม่ไดมี้จุดประสงคใ์นการสนบัสนุนใหค้นไทยมีนํ้าหนกัเกินหรืออวบอว้น แต่เป้าหมายหลกัคือทาํอยา่งไรใหส้าวๆท่ีมี
ขนาดเกินมาตรฐาน ไม่วา่จะจากเหตุผลของโรคภยั หรือรูปร่างนั้นมีความมัน่ใจในตวัเองและสามารถใชชี้วิตประกอบ
อาชีพไดป้กติเหมือนสาวๆหุ่นดีท่ีมีความมัน่ใจในตวัเองมากกวา่” (หนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ, 2559) 

ประเทศไทยมีแนวโนม้ท่ี เป็นศูนยก์ลางของแฟชัน่ในแถบอาเซียนได ้ซ่ึงอตัรากาเติบโต ของตลาดเส้ือผา้
อาจเติบโตไดอี้กเท่าตวัใน อีก 2-3 ปี ขา้งหนา้ (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 30 ธนัวา คม 2555)จาํนวนประชากรจากการ
ทะเบียน 63,525,062 คน จาํนวนประชากรอาย ุ15 ปีข้ึนไป 50,223,467 คน  อตัราโรคอว้นท่ีพบ ร้อยละ 34.7  จาํนวน
ประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไปอว้น17.4  ลา้นคนอตัราการอว้นลงพุง รอบพุงผูห้ญิงมากกว่าหรือเท่ากบั 80 ซม. รอบพุง
ผูช้าย มากกว่าหรือเท่ากบั 90 ซม.หรือเท่ากบัร้อยละ 32.1 จาํนวนผูห้ญิงอว้นและผูห้ญิงอว้นลงพุงมี มากกว่า ผูช้าย 
ประชากรในกรุงเทพมหานครอว้นมากท่ีสุดร้อยละ 44.2 เปอร์เซ็นต์ ประชา กรในประเทศไทย ปี 2552 (ท่ีมา : 
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, 2552) กลุ่มสตรีจึงถือเป็นกลุ่มสําคญัของธุรกิจท่ีอยูบ่ริเวณกรุงเทพมหานคร 
โดยเฉพาะธุรกิจดา้น ความสวยงาม รวม ทั้งธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเส้ือผา้แฟชัน่ดว้ยโดยจะเห็นไดจ้ากแหล่งขาย
เส้ือผา้หลายแห่ง ท่ีเป็นทั้งห้างสรรพ สินคา้ขนาดใหญ่ และแหล่งตลาดเส้ือผา้แฟชัน่ต่างๆ  (ประชาชาติธุรกิจ, 2555 : 
ออนไลน์)  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีกของสตรีท่ีซ้ือเส้ือผา้สาวอวบอว้น 
2. เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มสตรีท่ีเป็นผูซ้ื้อเส้ือผา้สาวอวบอว้นโดยใชปั้จจยัดา้นความตอ้งการต่อส่วนประสม

ทางการตลาดคา้ปลีก 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาวจิัยคร้ังนี ้ศึกษาจากการสาํรวจพบวา่ จากประชากร 100 คนจะมีคนอว้นโดยเฉล่ีย 

30 เปอร์เซ็นต์ (กรมอนามยั, กระทรวงสาธารณสุข 2546, น. 5) ประชากรกรุงเทพมหานครมีจาํนวน 5,692,284 คน 
โดยเป็น หญิง 2,996,765 คน ชาย 2,695,519 คน เป็นเพศหญิงท่ี อาย ุ15 – 59 ปี จาํนวน 1,988,589 คน (กลุ่มงานวิจยั
และประเมินผล กองยทุธศาสตร์บริหารจดัการ สาํนกัยทุธศาสตร์, สถิติกรุงเทพมหานคร ปี 2557) เพศหญิง อว้น อายุ
ตั้งแต่ 15 – 59 ปี มีจาํนวน 596,577 คน (ขอ้มูลจากสาํนกังานสถิติแห่งชาติปี 2558  พบวา่ ประชากรอายตุั้งแต่  15  ปี
ข้ึนไปจดัเป็นประชากรวยัแรงงาน และมีรายไดเ้ป็นของตวัเอง) และทาํการสาํรวจโดยใชว้ิธีสุ่มเดินเขา้ไปถามสตรีท่ีมี
นํ้าหนกัเฉล่ียตั้งแต่ 60 - 120 กิโลกรัม รอบอก 38-54 น้ิว รอบเอว 34-48 น้ิว ท่ีมีความตอ้งการซ้ือเส้ือผา้สาวอวบอว้น 

 

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา สตรีท่ีซ้ือเส้ือผา้สาวอวบอว้น และไดอ้าศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 
ปีข้ึนไป  เพศหญิงมีนํ้าหนกัเฉล่ียตั้งแต่ 60 - 120 กิโลกรัม รอบอก 38-54 น้ิว รอบเอว 34-48 น้ิว (ขอ้มูลจากสาํนกังาน
สถิติแห่งชาติปี 2558  พบวา่ ประชากรอายตุั้งแต่  15  ปีข้ึนไปจดัเป็นประชากรวยัแรงงาน และมีรายไดเ้ป็นของตวัเอง)  
เน่ืองจากโดยทัว่ไปการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของ  Krejcie&Morgan 

 
รูปท่ี 1 ภาพแสดงขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie&Morgan 

ท่ีมา: วรรณภาวดี  ทองใบ, 2556 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล เกบ็ขอ้มูลการแบ่งกลุ่มสตรีอวบอว้นโดยใชปั้จจยัดา้นความตอ้งการต่อส่วนประสม
ทางการตลาด โดยผูศึ้กษาเป็นผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองจากการเกบ็แบบสอบถามจาํนวน 200 ชุด ซ่ึงมีการช้ีแจง
ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบสอบถามก่อนการเกบ็ขอ้มูลจริง   

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดก้าํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยมีรายละเอียดลาํดบัขั้นตอนต่อไปน้ี 
ขั้นท่ี  1 เลือกตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) 
ศูนยก์ารคา้และตลาดนดั โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งตามสาํนกัยทุธศาสตร์และการประเมินผล กรุงเทพมหานคร 

(ศูนยข์อ้มูลกรุงเทพมหานคร, 2557) ซ่ึงมีจาํนวนเขตพ้ืนท่ี 50 เขต โดยมีทั้งหมด 6 กลุ่ม ตามความสอดคลอ้งของสภาพ
พ้ืนท่ี สังคม เศรษฐกิจ วถีิการดาํเนินชีวติ ความหนาแน่นของประชากร เป็นเกณฑท่ี์ใชใ้นการแบ่งกลุ่ม  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล การทาํวิจยัเพ่ือการแบ่งกลุ่ม จะตอ้งใชเ้คร่ืองมือ 3 เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ Cluster Analysis, Chi-

Square Test และ ANOVA 
เคร่ืองมือทางสถิติท่ีผูว้จิยันาํมาใชว้เิคราะห์คือ Cluster Analysis มีดงัน้ี 

1. การระบุตวัแปรยอ่ยท่ีเป็นเชิงปริมาณท่ีจะใชแ้บ่งกลุ่ม 
2. การกาํหนดวธีิการวดัระยะห่าง 
3. การแบ่งกลุ่มแบบ  2 ขั้ นตอนได้แก่  Hierarchical สําหรับเลือกจํานวนกลุ่มและตามมาด้วย

Partitioning สาํหรับการจาํแนกคนลงกลุ่มยอ่ย 
4. อธิบายลกัษณะเฉพาะของกลุ่มยอ่ย แต่ละกลุ่มท่ีจะตอ้งนาํขอ้มูลส่วนตวัมาช่วยในการแปลผล อีก

ทั้งยงัตอ้งตั้งช่ือกลุ่มยอ่ย 
เคร่ืองมือทางสถิติท่ีผูว้จิยันาํมาใชว้เิคราะห์คือ  Chi-Square Test  มีดงัน้ี 

1. การกาํหนดการตั้งสมมติฐาน โดยระบุตวัแปรยอ่ยเชิงลกัษณะท่ีจะใชเ้ป็นตวัแปรตน้และตวัแปร
ตาม โดยสมมติฐานท่ีตั้งตอ้งครอบคลุมตวัแปรตน้และตวัแปรตามทั้งหมดในกรอบแนวคิด แต่ไม่จาํเป็นตอ้งทดสอบ
ความสัมพนัธ์ตวัแปรตน้แต่ละตวัไปหาตวัแปรตามทุกตวั 

2. การทดสอบสมมติฐาน 
3. การประเมินขนาดความสัมพนัธ์โดยใชต้าราง Crosstab ไขวก้บัขอ้มูลส่วนบุคคลจาํแนกตามอายุ 

ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ แลว้ใชว้ธีิการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มดว้ย Chi-square Test 
เคร่ืองมือทางสถิติท่ีผูว้จิยันาํมาใชว้เิคราะห์ คือ ANOVA มีดงัน้ี 

1. การกาํหนดสมมติฐาน โดยจะตอ้งระบุตวัแปรยอ่ยเชิงลกัษณะก่อน ในการใชเ้ป็นตวัแปรตน้และ
ตวัแปรยอ่ยเชิงปริมาณ เพ่ือใชเ้ป็นตวัแปรตาม โดยตอ้งตั้งสมมติฐานท่ีครอบคลุมทั้งตวัแปรตน้และตวัแปรตามใน
กรอบแนวคิด แต่กไ็ม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งทดสอบความสัมพนัธ์ตวัแปรตน้แต่ละตวัเพ่ือไปหาตวัแปรตามทุกตวั 

2. การทดสอบสมมติฐาน 
3. การแปลความหมายการอธิบายลกัษณะของกลุ่มยอ่ยแต่ละกลุม่ ท่ีตอ้งนาํขอ้มูลส่วนตวัมาใชใ้น

การแปรผล รวมทั้งตั้งช่ือกลุ่มยอ่ย 
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4. ผลการวจิัย 
ในการศึกษาคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาเชิงสาํรวจ  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาใน

คร้ังน้ี  คือ สตรีท่ีมีนํ้ าหนกัเฉล่ียตั้งแต่ 60 - 120 กิโลกรัม รอบอก 38-54 น้ิว รอบเอว 34-48 น้ิว ท่ีมีความตอ้งการซ้ือ
เส้ือผา้สาวอวบอว้น ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี  1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ของสตรีอวบอว้นในเขตกรุงเทพมหานคร มี   4 
ประเภท ไดแ้ก่ อาย ุการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ  

ส่วนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการต่อส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกของคือ สตรีท่ีมีนํ้าหนกัเฉล่ีย
ตั้งแต่ 60 - 120 กิโลกรัม รอบอก 38-54 น้ิว รอบเอว 34-48 น้ิว ท่ีมีความตอ้งการซ้ือเส้ือผา้สาวอวบอว้นในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นการใหบ้ริการ, ดา้นคดัสรรสินคา้, ดา้นทาํเลท่ีตั้ง, ดา้นการตั้งราคา  และดา้นองคป์ระกอบ
การส่ือสาร โดยลกัษณะคาํถามเป็น Likert Scale  คือ แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ ไม่ตอ้งการอย่างยิ่ง, ไม่ตอ้งการ,  
เฉย ๆ, ตอ้งการ และ ตอ้งการอยา่งยิง่ 

การวเิคราะห์ขอ้มูลทาํไดโ้ดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการประมวลผล  คือ  ใชค้่าสถิติในการวิเคราะห์ไดแ้ก่  
การทาํการทาํ Cluster Analysis การวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มดว้ย ANOVA และ การวเิคราะห์ความแตกต่าง
ระหวา่งกลุ่มดว้ย Chi-Square 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ อาย ุ29-38ปี จาํนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.5 รองลงมา 15-28 ปี  จาํนวน  74  คน  คิดเป็นร้อยละ  37  รองลงมาอาย ุ รองลงมาอาย ุ 49-58 ปี  จาํนวน  1  คนคิด
เป็นร้อยละ  0.5  ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  จาํนวน  152  คน  คิดเป็นร้อยละ  76  รองลงมามธัยมศึกษาตอน
ปลาย /ปวช. จาํนวน  45  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.5  รองลงมาปริญญาโท  จาํนวน  2  คน  คิดเป็นร้อยละ  1 รองลงมา
อนุปริญญา  / ปวส.  จาํนวน  1 คน  คิดเป็นร้อยละ  0.5 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  10,001  -  20,000  บาทจาํนวน  
72  คน  คิดเป็นร้อยละ  36  รองลงมา  20,001  -  30,000  บาทจาํนวน  68  คน  คิดเป็นร้อยละ  34  รองลงมา  40,001 -  
50,000  บาท  จาํนวน  58  คน  คิดเป็นร้อยละ  29 รองลงมา  50,001 บาทข้ึนไป  และตํ่ากวา่ 10,000 บาท จาํนวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.5 ส่วนใหญ่มีอาชีพนกัเรียน / นกัศึกษาธุรกิจส่วนตวั / อาชีพอิสระ  จาํนวน  75  คน  คิดเป็นร้อยละ 
37.5  รองลงมานกัเรียน / นกัศึกษา จาํนวน  71  คน  คิดเป็นร้อยละ  35.5 รองลงมาขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ
จาํนวน  23 คน  คิดเป็นร้อยละ  11.5  นกัศึกษาและพนกังาน / ลูกจา้งเอกชน  จาํนวน  29  คน  คิดเป็นร้อยละ  14.5  
รองลงมารับจา้งทัว่ไปอ่ืน ๆ จาํนวนเท่ากนั 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5   

   
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งสตรีอวบอว้นจาํนวน 200 คน  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ อาย ุ29-38ปี 
จาํนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมา 15-28 ปี  จาํนวน  74  คน  คิดเป็นร้อยละ  37  รองลงมาอาย ุ รองลงมา
อาย ุ 49-58 ปี  จาํนวน  1  คนคิดเป็นร้อยละ  0.5  ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  จาํนวน  152  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  76  รองลงมามธัยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. จาํนวน  45  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.5  รองลงมาปริญญาโท  จาํนวน  2  
คน  คิดเป็นร้อยละ  1 รองลงมาอนุปริญญา  / ปวส.  จาํนวน  1 คน  คิดเป็นร้อยละ  0.5 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
10,001  -  20,000  บาทจาํนวน  72  คน  คิดเป็นร้อยละ  36  รองลงมา  20,001  -  30,000  บาทจาํนวน  68  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  34  รองลงมา  40,001 -  50,000  บาท  จาํนวน  58  คน  คิดเป็นร้อยละ  29 รองลงมา  50,001 บาทข้ึนไป  และ
ตํ่ากวา่ 10,000 บาท จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ส่วนใหญ่มีอาชีพนกัเรียน / นกัศึกษาธุรกิจส่วนตวั / อาชีพอิสระ  
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จาํนวน  75  คน  คิดเป็นร้อยละ 37.5  รองลงมานกัเรียน / นกัศึกษา จาํนวน  71  คน  คิดเป็นร้อยละ  35.5 รองลงมา
ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจจาํนวน  23 คน  คิดเป็นร้อยละ  11.5  นกัศึกษาและพนกังาน / ลูกจา้งเอกชน จาํนวน 
29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 รองลงมารับจา้งทัว่ไปอ่ืน ๆ จาํนวนเท่ากนั 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามลาํดบั 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษา 
จากผลการวิจยัน้ี สามารถนาํผลสรุปไปใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์ หรือศึกษาความตอ้งการซ้ือเส้ือผา้สาว

อวบอว้นของกลุ่มสตรีอวบอว้นในเขตกรุงเพมหานคร 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
กลุ่มตวัอยา่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 
1. กลุ่มนักช้อปป้ิงฝึกหัด เป็นกลุ่มสาวอวบอว้นอายุ 15-28 ปี นักเรียน นักศึกษา และวยัทาํงาน 

จาํนวน 34 คน จะไม่เนน้ความสาํคญัดา้นอ่ืน ๆ มากนกั กลุ่มจะสนใจในเร่ืองของตวัสินคา้แบบสินคา้ แบบจริงขณะ
สวมใส่ หากถูกใจกต็ดัสินใจซ้ือทนัที 

2. กลุ่มนักช้อปป้ิงมืออาชีพ เป็นกลุ่มสาวอวบอว้นอายุ 29-38 ปี วยัทาํงาน จาํนวน 44 คนจะให้
ความสาํคญัในหลาย ๆ ปัจจยัโดยรวม เช่น มีท่ีจอดรถเพียงพอหรือไม่ พนกังานสุภาพ หอ้งลองเส้ือผา้มีความปลอดภยั 
ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่กลบ้นัไดเล่ือน และสินคา้มีราคาท่ีเหมาะสม จึงจะตดัสินใจซ้ือ 

3. กลุ่มนกัชอ้ปป้ิงแฟนพนัธ์ุแท ้เป็นกลุ่มสาวอวบอว้น อายุ 15-28ปี วยัเรียน และวยัทาํงาน จาํนวน 
122 คน คนกลุ่มน้ีจะสนใจในทุก ๆ ปัจจยัความตอ้งการในการเลือกซ้ือสินคา้ ตั้งแต่การให้บริการ การคดัสรรสินคา้ 
ทาํเลท่ีตั้ง การตั้งราคา การจดัตกแต่งร้าน และองคป์ระกอบการส่ือสาร  

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี 
จากผลการวิจยัน้ี สามารถนาํส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีกในดา้นต่าง ๆ เพ่ือนาํมาใชใ้นการวางแผนกล

ยทุธ์ และใชเ้ป็นแนวทางในการเร่ิมตน้ธุรกิจของผูว้จิยัเอง 
ขอ้เสนอสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองเส้ือผา้สาวอวบอว้นหลาย ๆ รูปแบบ เพ่ือท่ีจะไดน้าํมาพฒันาหรือปรับปรุง 

ดา้นผลิต ภณัฑใ์หดี้และหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 
2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมถึงความแตกต่างในเร่ืองของทาํเลท่ีตั้ง และราคาสินคา้ เพ่ือให้ผูบ้ริโภคมีการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้สาวอวบอว้นไดง่้ายยิง่ข้ึน 
 

กติติกรรมประกาศ  (ถ้ามี)  
การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดีดว้ยความกรุณาของท่านอาจารยท่ี์ปรึกษา ดร.สุทธาวรรณ    

จีระพนัธุ ท่ีให้ความกรุณาสละเวลาอนัมีค่าให้คาํแนะนาํ ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ และตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ของงานน้ีดว้ยความเอาใจใส่อยา่งยิง่ และใหค้าํปรึกษาอยา่งเตม็ท่ี จนทาํใหก้ารศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์   
ซ่ึงผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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A STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INTRA-ORGANIZATIONAL COMMUNICATION 

PATTERNS AND WORK EFFECTIVENESSOF EMPLOYEES AT AIRPORTS  
OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED, SUVARNABHUMI AIRPORT 
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--------------------------------- 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรกับ

ประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานสายปฏิบติัการ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สังกดัท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ทาํการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 324 ชุด สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่   
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใช้สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ      
เพียร์สัน และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์
ระหว่างรูปแบบการส่ือสารกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนักงานสายปฏิบติัการ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ในทิศทางตรงกนัขา้ม 
คาํสําคญั:  รูปแบบการส่ือสารภายในองคก์ร, ประสิทธิผลการปฏิบติังาน 
 

ABSTRACT 
The objectives of this study were to find the relationship between Intra-Organizational Communication 

Patterns and Work Effectiveness of Employees at Airports of Thailand Public Company Limited, Suvarnabhumi 
Airport. Data were collected by questionnaire. Of the 324 samples, the statistics used for the analysis were percentage, 
mean, standard deviation. Relationship analysis using Pearson's product moment correlation coefficient. And analysis 
of relationships by analysis Multiple Regression The results show that the relationship between Intra-Organizational 
communication patterns and Work Effectiveness (p < 0.05) 
Keywords: Intra-Organizational Communication Patterns, Work Effectiveness of Employees 
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1. บทนํา 
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (ทอท.) ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุรกิจหลกั

ของ ทอท.ประกอบดว้ยการดาํเนินงานและการพฒันาท่าอากาศยานต่าง ๆ โดยมีท่าอากาศยานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ 6 
แห่ง ซ่ึงประกอบไปดว้ย ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่า
อากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถือเป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งใหม่ ท่ี
มีความทนัสมยัเพียบพร้อมไปดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวก ระบบเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูง เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการใหบ้ริการผูโ้ดยสารและบริษทัการบินต่าง ๆ   

ซ่ึง ทอท.ไดค้าํนึงถึงการมุ่งสร้างองคก์รสู่ความเป็นเลิศโดยมุ่งมัน่ยกระดบัการพฒันาคุณภาพบริการการพฒันา
สมรรถนะบุคลากร การบริหารงานภายในองคก์ร รวมถึงการส่ือสารภายในองคก์รในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใหก้ารปฏิบติังาน
มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน โดยมุ่งเน้นการพฒันาดงักล่าวไปยงัพนักงานสายปฏิบติัการบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั 
(มหาชน) ท่ีสังกดัอยู ่ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เน่ืองจากสายงานน้ีถือเป็นหวัใจสาํคญัหลกัของท่าอากาศยาน มีจาํนวน 
1,690 คน (ขอ้มูลจากฝ่ายบุคคลบริษทั  ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน), 2559) และจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและ
ประเมินผลดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารภายในองคก์รของพนกังาน ทอท.  ซ่ึงระดบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารภายในองคก์ร
ของพนกังานสายปฏิบติัการบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สังกดั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพบวา่ปีงบประมาณ 
2559 ระดบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารภายในองคก์รลดลง จากปีงบประมาณ 2558 จากเดิมระดบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารภายใน
องคก์รอยูท่ี่ ร้อยละ 16.43 และในปีงบประมาณ 2559 ลดลงอยูท่ี่ร้อยละ 14.22  

จากผลคะแนนดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการส่ือสารภายใน
องคก์รกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนักงานสายปฏิบติัการ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)สังกดั ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ เพ่ือทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการส่ือสารและประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังาน
สายปฏิบติัการ เพ่ือก่อให้เกิดความเขา้ใจในการปฏิบติังานและสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิผลทาํให้องคก์ร
ประสบผลสาํเร็จพนกังานสามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ความสามารถเพ่ือประโยชน์สูงสุดขององคก์รต่อไป  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อรูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรของพนักงานสายปฏิบติัการ บริษทั      

ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สังกดั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2. เพ่ือศึกษาระดบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนักงานสายปฏิบติัการ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั 

(มหาชน) สังกดั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรและประสิทธิผลการปฏิบติังานของ

พนกังานสายปฏิบติัการบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สังกดั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

3. กรอบแนวคดิ 
การศึกษาในคร้ังน้ีนาํแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรกบัประสิทธิผล การ

ปฏิบติังานของพนกังานสายปฏิบติัการ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สังกดั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดงัน้ี 
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          ตวัแปรต้นทีต้่องการจะศึกษา         ตวัแปรตามทีต้่องการจะศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิด 
 

4. การดาํเนินการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีคือ พนกังานสายปฏิบติัการ บริษทั 

ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สังกดั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมทั้งหมด 5 ฝ่าย จาํนวนทั้งส้ิน 1,690 คน ขอ้มูล
จากงานทรัพยากรบุคคล เดือนตุลาคม 2559 และเน่ืองจากขนาดประชากรท่ีศึกษามีจาํนวนมาก จึงใชว้ิธีการกาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่าง (Sample Size) หลกัการผนัแปรของ Taro Yamane ทาํให้ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างเป็น 324 คน 
จากประชากรทั้งหมดโดยไดก้าํหนดความการสุ่มคลาดเคล่ือนของตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ยแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ส่วนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานสายปฏิบติัการ จาํนวน 6 ขอ้

เป็นแบบตรวจรายการ (Check-List) ให้เลือกตอบเพียงขอ้เดียวประกอบดว้ยเพศอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
หน่วยงานท่ีสังกดั และระดบัตาํแหน่งงาน 

ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัรูปแบบการติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร  
ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานสายปฏิบติัการ ลกัษณะแบบสอบถามเป็น

มาตรประเมิน Rating Scale 
การวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ สถิติเชิงพรรณนา คือ การอธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูล 

ท่ีเกบ็รวบรวมไดใ้นรูปแบบการนาํเสนอของตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency Table) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าร้อยละ 
(Percentage) สถิติเชิงอนุมาน เป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชส้ถิติแบบ Correlation Analysis และการวิเคราะห์
การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลดา้นรูปแบบ

 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน          
สายปฏิบัตกิาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั 

(มหาชน) สังกดั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

-  ดา้นปริมาณงาน 
-  ดา้นคุณภาพงาน 
-  ดา้นความรู้เก่ียวกบังาน 
-  ดา้นความรับผิดชอบต่องานในหนา้ท่ี 
-  ดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต 

 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
-  เพศ 
-  อาย ุ
-  สถานภาพ 
-  ระดบัการศึกษา 
-  หน่วยงานท่ีสังกดั 
-  ระดบัตาํแหน่งงาน 

 

รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กร 
-  รูปแบบการส่ือสารจากบนลงล่าง (Downward) 
-  รูปแบบการส่ือสารจากล่างข้ึนบน (Upward) 
-  รูปแบบการส่ือสารจากแนวราบ (Horizontal)  
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การส่ือสารภายในองคก์ร (ตวัแปรตน้) และปัจจยัดา้นประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานสายปฏิบติัการ (ตวัแปร
ตาม) เป็นการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเชิงปริมาณและตวัแปรเชิงปริมาณวา่มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ 
 

5. ผลการวจิัย 
5.1 ระดบัความพึงพอใจต่อรูปแบบการส่ือสารภายในองคก์ร 
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวดัระดบัความพึงพอใจต่อรูปแบบ

การส่ือสารภายในองคก์รของพนกังานสายปฏิบติัการบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สังกดั ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ มีระดบัความพึงพอใจต่อรูปแบบการส่ือสารภายในองคก์รโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 3.09 มี
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.490 เม่ือพิจารณาตามรายรูปแบบ พบว่า รูปแบบท่ีพนกังานสายปฏิบติัการมีระดบัความพึง
พอใจต่อรูปแบบการส่ือสารภายในองคก์รมากไดแ้ก่ รูปแบบการส่ือสารจากแนวราบอยูใ่นระดบัมาก (มีค่าเฉล่ีย 3.36 
มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.421) รองลงมา ไดแ้ก่ รูปแบบการส่ือสารจากล่างข้ึนบน อยูใ่นระดบัมาก (มีค่าเฉล่ีย 2.99 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.530) และรูปแบบการส่ือสารจากบนลงล่าง อยู่ในระดบัมาก (มีค่าเฉล่ีย 2.93 มีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.516) สรุปไดด้งัตางรางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 สรุปจาํนวนค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวดัระดบัความพึงพอใจต่อรูปแบบการส่ือสาร
ภายในองคก์รในรูปแบบต่าง ๆ ภายในองคก์รของพนกังานสายปฏิบติัการบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 
สังกดั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ระดบัความคิดเห็น x ̅ S.D. การแปรผล(ระดบั) 
1.  รูปแบบการส่ือสารจากบนลงล่าง 2.93 0.516 มาก 
2.  รูปแบบการส่ือสารจากล่างข้ึนบน 2.99 0.530 มาก 
3.  รูปแบบการส่ือสารจากแนวราบ 3.36 0.421 มาก 

ค่าเฉล่ีย 3.09 0.490 มาก 
(มาก 3.68 – 5.00 / ปานกลาง 2.34 – 3.67 / นอ้ย1.00 – 2.33) 
 

5.2 ประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานสายปฏิบติัการ 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังาน

สายปฏิบติัการ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สังกดั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถสรุปผลการวจิยัได ้
จากตารางท่ี 2 พบวา่ พนกังานสายปฏิบติัการบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สังกดั ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ มีประสิทธิผลในการปฏิบติังาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.19 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.522เม่ือ
พิจารณาตามรายด้าน พบว่าพนักงานมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต                    
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (มีค่าเฉล่ีย 4.50 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.443) รองลงมาดา้นความรับผิดชอบต่องานในหนา้ท่ี                
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (มีค่าเฉล่ีย 4.28 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.583) ดา้นปริมาณงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (มีค่าเฉล่ีย 
4.23 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.560) ดา้นความรู้เก่ียวกบังานอยูใ่นระดบัมาก (มีค่าเฉล่ีย 4.15 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.453) และดา้นคุณภาพงาน อยูใ่นระดบัมาก (มีค่าเฉล่ีย 3.77 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.570) 
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ตารางท่ี 2 สรุประดบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานสายปฏิบติัการบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 
สังกดั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

ระดบัความคิดเห็น x ̅ S.D. การแปรผล(ระดบั) 
1.  ดา้นปริมาณงาน 4.23 0.560 มาก 
2.  ดา้นคุณภาพงาน 3.77 0.570 มาก 
3.  ดา้นความรู้เก่ียวกบังาน 4.15 0.453 มาก 
4.  ดา้นความรับผิดชอบต่องานในหนา้ท่ี 4.28 0.583 มาก 
5.  ดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต 4.50 0.443 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.19 0.522 มาก 
(มาก 3.68 – 5.00 / ปานกลาง 2.34 – 3.67 / นอ้ย1.00 – 2.33) 
  

5.3 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการส่ือสารภายในองคก์รกบัประสิทธิผลของการปฏิบติังาน
ของพนักงานสายปฏิบติัการโดยใช้สถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ค่า
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์คร้ังน้ีกาํหนดไวท่ี้ 0.05 โดยสามารถหาขอ้สรุปไดด้งัตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 สรุปความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการส่ือสารกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานสายปฏิบติัการ
บริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย                        
ของเพียร์สัน 

รูปแบบการ
ส่ือสาร 

ประสิทธิผลการปฏิบติังาน 

ดา้น 
ปริมาณงาน 

ดา้น 
คุณภาพงาน 

ดา้นความรู้เก่ียวกบั
งาน 

ดา้นความ
รับผดิชอบต่องาน

ในหนา้ท่ี 

ดา้นความซ่ือสตัย์
สุจริต 

R ระดบั R ระดบั R ระดบั R ระดบั R ระดบั 

รูปแบบการ
ส่ือสารจากบน
ลงล่าง 

0.189** ตํ่า 0.301** 
ปาน
กลาง 

0.215** ตํ่า 0.123* ตํ่า 0.109* ตํ่า 

รูปแบบการ
ส่ือสารจากล่าง
ข้ึนบน 

0.211** ตํ่า 0.320** 
ปาน
กลาง 

0.226** ตํ่า 0.128* ตํ่า 
0.177*

* 
ตํ่า 

รูปแบบการ
ส่ือสารจาก
แนวราบ 

0.349** 
ปาน
กลาง 

0.200** ตํ่า 0.361** 
ปาน
กลาง 

0.287*
* 

ตํ่า 0.117* ตํ่า 

หมายเหตุ  ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
     * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 4.4 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการส่ือสารภายในองคก์รกบัประสิทธิผลการปฏิบติังาน             
ของพนกังานสายปฏิบติังานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สังกดัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใชก้ารวเิคราะห์
การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

การศึกษา “ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน                      
ของพนักงานสายปฏิบติัการ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สังกดั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” สามารถ                 
หาขอ้สรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าความสัมพนัธ์โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ระหวา่ง รูปแบบการส่ือสารจากบนลงล่าง 
กบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานสายปฏิบติับริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สังกดั ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  

ประสิทธิผลการปฏิบติังาน 
สัมประสิทธ์ิการถดถอย 

Standardized Coefficients (Beta) 
t Sig 

ดา้นปริมาณงาน -0.012 -0.158 0.875 
ดา้นคุณภาพงาน 0.148 1.967 0.050 
ความรู้เก่ียวกบังาน 0.013 0.216 0.829 
ความรับผดิชอบต่องานในหนา้ท่ี -0.023 -0.295 0.769 
ความซ่ือสัตยสุ์จริต -0.023 -0.370 0.712 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4  แสดงผลการศึกษา พบวา่ รูปแบบการส่ือสารจากบนลงล่าง มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผล
การปฏิบติังานของพนกังานสายปฏิบติัการ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สังกดั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
อยูใ่นระดบัตํ่า โดยรูปแบบการส่ือสารจากบนลงล่างไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังาน ในดา้น
ปริมาณงาน ดา้นความรู้เก่ียวกบังาน ดา้นการรับผิดชอบต่องานในหนา้ท่ี และดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต แต่มีอิทธิพลใน
ดา้นคุณภาพงาน  แต่อยา่งไรกต็าม รูปแบบการส่ือสารจากบนลงล่างพบวา่ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานซ่ึงตามคาํอธิบายของ สมยศ นาวีการ (2546:48) ไดอ้ธิบายไวว้า่ การติดต่อส่ือสาร ลกัษณะน้ีจะเป็นไป
ตามลาํดบัสายการบงัคบับญัชา โดยลกัษณะของช่องทางในการติดต่อส่ือสารมกัเป็นการสั่งงานตามลาํดบัขั้น การใช้
โปสเตอร์และติดบอร์ดประกาศ วารสารของบริษทั จดหมายเวียน คู่มือการปฏิบติังาน อีเมล ์เป็นตน้ และข่าวสารท่ีใช้
ติดต่อส่ือสารไดแ้ก่ วิธีการทาํงาน เหตุผลของการทาํงาน นโยบายและวิธีปฏิบติัขององคก์าร ผลการปฏิบติังานของ
พนกังาน และข่าวสารเก่ียวกบัเป้าหมายขององคก์าร  

เม่ือพิจารณาผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการส่ือสารภายในองคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
การปฏิบติังานของพนกังานสายปฏิบติัการ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สังกดั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ตามรายดา้น พบวา่ รูปแบบการส่ือสารจากบนลงล่างไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังาน ในดา้น
ปริมาณงาน ดา้นความรู้เก่ียวกบังาน ดา้นการรับผิดชอบต่องานในหนา้ท่ี และดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต แต่มีอิทธิพลใน
ดา้นคุณภาพงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํอธิบายของสมยศ นาวีการ (2546:48) ทั้งน้ีเน่ืองจากการติดต่อส่ือสารจากบนลง
ล่าง ส่วนใหญ่ยงัเกิดความไม่สมบูรณ์หรือขอ้ผิดพลาดจากการตีความหมายของคาํสั่งผิดปกติไปจากเจตนาของผูส่้ง
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สาร และผูส่้งสารซ่ึงเป็นผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชานั้น ไม่ค่อยอธิบายเหตุผลประกอบคาํสั่งการ กอปรกบัผูรั้บสาร
ส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นพนกังานระดบัล่างไม่ค่อยมีโอกาสในการซกัถามขอ้มูลหรือคาํช้ีแจงท่ีชดัเจนจึงทาํให้ประสิทธิภาพ
ของการส่ือสารเกิดข้ึนนอ้ยมาก ส่งผลใหป้ระสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังานสายปฏิบติัการลดลงตามไปดว้ย  
 

ตารางท่ี 5  แสดงค่าความสัมพนัธ์โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ระหวา่ง รูปแบบการส่ือสารจากล่างข้ึนบน 
กบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานสายปฏิบติับริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สังกดั ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  

ประสิทธิผลการปฏิบติังาน 
สัมประสิทธ์ิการถดถอย 

Standardized Coefficients (Beta) 
t Sig 

ดา้นปริมาณงาน 0.152 2.212 0.028 
ดา้นคุณภาพงาน 0.232 3.287 0.001 
ความรู้เก่ียวกบังาน 0.122 2.215 0.027 
ความรับผดิชอบต่องานในหนา้ท่ี 0.085 1.151 0.251 
ความซ่ือสัตยสุ์จริต 0.145 2.521 0.012 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

จากตารางท่ี 5  แสดงผลการศึกษาพบวา่ รูปแบบการส่ือสารจากล่างข้ึนบน มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผล
การปฏิบติังานของพนกังานสายปฏิบติัการ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สังกดัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยรูปแบบการส่ือสารจากล่างข้ึนบนไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังาน 
ในดา้นการรับผิดชอบต่องานในหนา้ท่ี แต่มีอิทธิพลในดา้นปริมาณงาน ดา้นคุณภาพงาน ดา้นความรู้เก่ียวกบังานและ
ดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต  ซ่ึงตามคาํอธิบายของ เสนาะ ติเยาวน์ (2541, น. 74) ไดอ้ธิบายไวว้า่ การติดต่อส่ือสาร       จาก
ล่างข้ึนบนน้ี เป็นการส่งขอ้มูลข่าวสารจากบุคคลท่ีตาํแหน่งตํ่ากวา่หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไปยงับุคคลท่ีอยู ่ในตาํแหน่ง
สูงกวา่ หรือผูบ้งัคบับญัชา การติดต่อส่ือสารลกัษณะน้ีเป็นการเก่ียวขอ้งกนัโดยตรงกบัการท่ีผูป้ฏิบติังาน มีส่วนร่วม
ในการทาํงาน ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถแสดงความคิดเห็นไปยงัผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหน้า
งานได ้เช่น รายงานการปฏิบติังาน ขอ้เสนอแนะ ขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธนพล 
ไกรทอง (2555) ศึกษาเร่ือง รูปแบบการส่ือสารเพื่อการปฏิบติังาน และความพึงพอใจต่อการส่ือสารในองคก์ารของ
พนักงาน บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) พบว่า โดยภาพรวม พนักงานรายเดือน ระดบัปฏิบติัการของ
บริษทั มีพฤติกรรมการส่ือสารอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยพฤติกรรมการส่ือสารในรูปแบบการส่ือสารจากตวัพนกังาน
ไปยงัผูบ้งัคบับญัชากบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารในองคก์ารมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั  

เม่ือพิจารณาผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการส่ือสารภายในองคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
การปฏิบติังานของพนกังานสายปฏิบติัการ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สังกดั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ตามรายดา้น พบวา่ รูปแบบการส่ือสารจากล่างข้ึนบนไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังาน ในดา้น
การรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ี แต่มีอิทธิพลในดา้นปริมาณงาน ดา้นคุณภาพงาน ดา้นความรู้เก่ียวกบังานและดา้น
ความซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํอธิบายของ Pace & Faules (1994) อา้งถึงใน ปนฎัดา สังขแ์กว้ (2549, น. 29) 
สมยศ นาวีการ (2546, น. 48) ได้อธิบายไวว้่า พนักงานยงัรู้สึกว่าไม่สามารถเข้าถึงผูบ้ ังคับบัญชา เน่ืองจาก
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ผูบ้งัคบับญัชาอาจมีภารกิจท่ียุง่มาก ทาํให้ไม่สามารถรับฟังหรือพบปะพนกังานท่ีอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของเขาได ้และ
ถึงแมว้า่ผูบ้งัคบับญัชาจะอยู ่แต่พนกังานหรือผูใ้ตบ้ญัชาเกิดความรู้สึกวา่ผูบ้งัคบับญัชาไม่สามารถตอบสนองต่อส่ิงท่ี
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพูด จึงเป็นสาเหตุทาํให้พนกังานเกิดการละเลยงานในหนา้ท่ีของตนส่งผลให้ไม่เกิดประสิทธิผลใน
การปฏิบติังานตามมาดว้ย  
 

ตารางท่ี 6 แสดงค่าความสัมพนัธ์โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ระหวา่ง รูปแบบการส่ือสารจากแนวราบ
กบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานสายปฏิบติับริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สังกดั ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  

ประสิทธิผลการปฏิบติังาน 
สัมประสิทธ์ิการถดถอย 

Standardized Coefficients (Beta) 
t Sig 

ดา้นปริมาณงาน 0.424 5.774 0.000 
ดา้นคุณภาพงาน 0.141 1.871 0.062 
ความรู้เก่ียวกบังาน 0.348 5.877 0.000 
ความรับผดิชอบต่องานในหนา้ท่ี 0.383 4.854 0.000 
ความซ่ือสัตยสุ์จริต 0.091 1.484 0.139 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

จากตารางท่ี 6  แสดงผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการส่ือสารจากแนวราบ มีระดับความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานสายปฏิบติัการ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สังกดั ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ อยู่ในระดบัตํ่า โดยรูปแบบการส่ือสารจากแนวราบไม่มีอิทธิพลไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบติังานของพนักงานในดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต แต่มีอิทธิพลในดา้นปริมาณงาน ดา้นคุณภาพงาน ดา้นความรู้
เก่ียวกบังาน และดา้นความรับผิดชอบต่องานในหนา้ท่ี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํอธิบายของ เสนาะ ติเยาว ์(2537, น. 442) 
ไดอ้ธิบายไวว้่า การส่ือสารในแนวราบน้ี นอกจากจะเป็นกิจกรรมทางการส่ือสารท่ีช่วยเสริมสร้างสัมพนัธภาพ
ระหวา่งบุคคลให้ดีข้ึน แต่ก็มีผลกระทบต่อการส่ือสารในลกัษณะอ่ืน ๆ ดว้ยเช่นกนั คือ การขาดความไวว้างใจซ่ึงกนั
และกนั ไม่เช่ือใจกนั เพราะเป็นการติดต่อส่ือสารเร่ืองส่วนตวั อาจส่งผลกระทบต่อการส่ือสารในรูปแบบอ่ืน ๆ จน
บางคร้ังอาจเกิดความผิดพลาด ส่งผลให้งานไม่เป็นไปตามแบบแผน นาํไปสู่การแข่งขนัซ่ึงกนัและกนัระหวา่งเพ่ือน
ร่วมงาน และไปสู่ผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลได ้
 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
1. ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล  ผลการศึกษา พบวา่ พนกังานสายปฏิบติัการบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั 

(มหาชน) สังกดั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 30 – 34 ปี มีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี หน่วยงานท่ีสังกดัอยูใ่นฝ่ายรักษาความปลอดภยั และมีตาํแหน่งงานระดบั 4  

2. รูปแบบการส่ือสารภายในองคก์ร  ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความพึงพอใจในการใชรู้ปแบบการส่ือสาร
ภายในองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามรายรูปแบบพบว่า รูปแบบการส่ือสารจากแนวราบ มี
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ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัตํ่าท่ีสุด คือ รูปแบบการส่ือสารจาก
บนลงล่าง 

3. ประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนักงานสายปฏิบติัการพบว่า ระดบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของ
พนกังานสายปฏิบติัการ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สังกดั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีประสิทธิผลการ
ปฏิบติังานโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีสูงท่ีสุดคือ ดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต 
และระดบัตํ่าท่ีสุด คือ ดา้นคุณภาพงาน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลสหสัมพนัธ์ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการส่ือสารกับ
ประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานสายปฏิบติัการบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สังกดัท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เม่ือพิจารณาตามรายรูปแบบการส่ือสารพบว่า รูปแบบการส่ือสารจากบนลงล่างมีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการ ด้านท่ีอยู่ในระดับสูงคือ ด้านคุณภาพงาน โดยมีระดับ
นยัสาํคญัของการทดสอบอยูท่ี่ 0.301 และดา้นอยูใ่นระดบัตํ่า คือดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยมีระดบันยัสาํคญัของการ
ทดสอบอยูท่ี่ 0.109  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการส่ือสารกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานสายปฏิบติัการ บริษทั 
ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สังกดั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เม่ือพิจารณาตามรายรูปแบบการส่ือสาร พบว่า 
รูปแบบการส่ือสารจากล่างข้ึนบนมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานสายปฏิบติัการ ดา้นท่ีอยู่
ในระดบัสูงคือ ดา้นคุณภาพงาน โดยมีระดบันยัสาํคญัของการทดสอบอยูท่ี่ 0.320 และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าคือ ดา้น
ความรับผดิชอบต่องานในหนา้ท่ี โดยมีระดบันยัสาํคญัของการทดสอบอยูท่ี่ 0.128 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการส่ือสารกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานสายปฏิบติัการ บริษทั 
ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สังกดั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเม่ือพิจารณาตามรายรูปแบบการส่ือสาร พบว่า
รูปแบบการส่ือสารจากแนวราบ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานสายปฏิบติัการดา้นท่ีอยู่
ในระดบัสูงคือ ดา้นความรู้เก่ียวกบังานโดยมีระดบันยัสาํคญัของการทดสอบอยูท่ี่ 0.361และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัตํ่า คือ 
ดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยมีระดบันยัสาํคญัของการทดสอบอยูท่ี่ 0.117 

5. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณผลการศึกษาความสัมพนัธ์ 
ระหว่างรูปแบบการส่ือสาร ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานสายปฏิบติัการ บริษทั ท่าอากาศ
ยานไทย จาํกดั (มหาชน) สังกดั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบว่า รูปแบบการ
ส่ือสารจากบนลงล่าง ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานในดา้นปริมาณงาน ดา้นความรู้เก่ียวกบั
งาน ดา้นรับผิดชอบต่องานในหนา้ท่ี และดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต แต่จะมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของ
พนกังาน ดา้นคุณภาพงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

รูปแบบการส่ือสารจากล่างข้ึนบน ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังาน อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นรับผิดชอบต่องานในหนา้ท่ี แต่จะมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังาน 
ในดา้นปริมาณงาน ดา้นคุณภาพงาน ดา้นความรู้เก่ียวกบังาน และดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

รูปแบบการส่ือสารจากแนวราบ ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังาน อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต แต่จะมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังาน ในดา้น
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ปริมาณงาน ดา้นคุณภาพงาน ดา้นความรู้เก่ียวกบังาน และดา้นความรับผิดชอบต่องานในหนา้ท่ี อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
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ศึกษากรณ ีเวร์ิคพอยท์ เอนเตอร์เทนเม้นต์ แฟนเพจ 
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วรรณวนัช ตนัเรืองวงษ์1 และโรจนศักดิ์ โฉมวไิลลกัษณ์2 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย (yeepoon.yukiko@gmail.com)  

2 อาจารยท่ี์ปรึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย (rojanasak_cho@utcc.ac.th) 
--------------------------------- 

 

บทคัดย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  1) ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อเน้ือหาบนเฟซบุ๊ก ไลฟ์  ของเวร์ิคพอยท ์เอน

เตอร์เทนเมน้ต ์แฟนเพจ 2) ศึกษาความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของเวิร์คพอยท์ เอนเตอร์เทนเมน้ต ์แฟนเพจ และ 3) 
ศึกษาความพึงพอใจเน้ือหาบนเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของเวิร์คพอยท ์เอนเตอร์เทนเมน้ต ์
แฟนเพจ ในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูใ้ช้เฟซบุ๊กท่ีเคยชมการ
ถ่ายทอดสดผา่นเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ของเวิร์คพอยท ์เอนเตอร์เทนเมน้ต ์แฟนเพจ เพศชายและหญิง อาย ุ17-52 ปี ท่ีอาศยัอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 129 คน ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 29 – 34 ปี มีพฤติกรรมการชมเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ผา่นทางโทรศพัทส์มาร์ท
โฟน เลือกดูรายการ The Mask Singer มากท่ีสุด โดยในดา้นเน้ือหาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในดา้นความ
สนุกสนาน บนัเทิง เพลิดเพลิน มากท่ีสุด และมีความพึงพอใจท่ีพิธีกรดาํเนินรายการมีลกัษณะเป็นกนัเอง ในดา้นความ
จงรักภกัดีดา้นพฤติกรรม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งจะกลบัมาชมเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ของเวิร์คพอยท ์เอนเตอร์เทนเมนตแ์ฟนพจ 
และ ในดา้นทศันคติ กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกมีความสุขท่ีไดดู้เฟซบุ๊ก ไลฟ์ ของเวิร์คพอยท ์เอนเตอร์ทนเมน้ต ์แฟนเพจ และ
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ในรายการเกมโชว ์ความพึงพอใจดา้นเน้ือหารายการและความพึงพอใจดา้น
รูปแบบการนาํเสนอมีอิทธิพลกบัความจงรักภกัดีต่อเวร์ิคพอยท ์เอนเตอร์เทนเมน้ต ์แฟนเพจ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
สาํหรับรายการประกวดร้องเพลงนั้น มีเพียงแค่ความพึงพอใจดา้นรูปแบบการนาํเสนอท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อ
เวร์ิคพอยท ์เอนเตอร์เทนเมน้ต ์แฟนเพจ  
คาํสําคญั:  ความพึงพอใจ, ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้, เน้ือหา, เฟซบุ๊ก, เฟซบุ๊ก ไลฟ์, เวร์ิคพอยท ์เอนเตอร์เทน

เมน้ต ์แฟนเพจ 
 

ABSTRACT 
The objectives of this study are: 1 )  To study content satisfaction on Workpoint entertainment fanpage 

Facebook live’s  2)  To study brand loyalty of Workpoint entertainment fanpage and 3) To study influence between 
content satisfaction on Workpoint entertainment fanpage Facebook live’s and brand loyalty. Questionnaires were 
used to collect data from the sample of Facebook users who viewed Workpoint entertainment fanpage Facebook 
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live’s, both male and female, aged 17-52  years, and live in Bangkok. 129  samples were collected and data were 
analyzed by multiple regression. 

Results showed the most of the samples were female, aged 29-34 years, viewed most is The Mask Singer 
via smartphone. The samples were most satisfied by entertain content and host. In terms of behavioral loyalty samples 
will return to view facebook live on Workpoint entertainment fanpage, attitude loyalty samples were happy while 
viewed Workpoint entertainment fanpage Facebook live’s. The Multiple Regression Analysis found that satisfaction 
of content and presentation in gameshow are influencing the brand loyalty. While satisfaction of presentation in 
singing contest is the only factor that influencing the brand loyalty to Workpoint Entertainment Fanpage. 
Keywords: Satisfaction, Brand Loyalty, Content, Facebook, Facebook Live, Workpoint Entertainment Fanpage 
 
1. บทนํา 

จากการท่ีประเทศไทยกาํลงักา้วเขา้สู่ยคุโมบาย เฟิร์ส และโทรศพัทส์มาร์ทโฟนกาํลงัจะกลายเป็นหนา้จอหลกั
ในการรับชมรายการโทรทศัน์ของทางสถานีโทรทศัน์ต่าง ๆ การทาํเน้ือหารายการให้มีความน่าสนใจดึงดูดให้ผูช้ม
รับชมรายการ เพ่ือเพ่ิมฐานผูช้มและเรตต้ิงใหก้บัสถานีโทรทศัน์จึงมีความสาํคญั โดยเฉพาะการปรับกลยทุธ์ทาํการตลาด
ออนไลน์เพ่ิมข้ึน จึงมีความสําคญัเป็นอย่างยิ่ง และถือเป็นความไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนัในธุรกิจดิจิตอลทีวี ท่ี
นับวนัการแข่งขนัจะยิ่งรุนแรงมากข้ึนเร่ือย ๆ เม่ือบริษทัเอเจนซ่ีโฆษณา วางกลยุทธ์การส่ือให้กบัตราสินคา้ผ่านส่ือ
โฆษณาดิจิตอลมากข้ึน โดยในปี พ.ศ. 2560 สมาคมโฆษณาดิจิดลั (ประเทศไทย) คาดว่ามูลค่าตลาดโฆษณาดิจิตลัจะ
เติบโตร้อยละ 22 หรือประมาณ 9,883 ลา้นบาท และในปี พ.ศ. 2561 จะเติบโตข้ึนร้อยละ 25 มีมูลค่าถึง 12,353 ลา้นบาท 
ซ่ึงหากแยกตามสัดส่วนการใชง้บประมาณแลว้ เฟซบุ๊กจะมีมูลค่าสูงถึง 2,842 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีเยอะท่ีสุด และ
มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนทุกปี (ผลสํารวจมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาผ่านส่ือดิจิตัลของปี พ.ศ. 2559 – 2560, 2560) 
สถานีโทรทศัน์เวิร์คพอยทเ์ลง็เห็นถึงความสาํคญัในเร่ืองน้ี จึงดาํเนินกลยทุธ์ขยายช่องทางการรับชมผา่นดิจิตอลแพลท
ฟอร์มมากข้ึน โดยออกอากาศรายการทางสถานีคู่ขนานไปกบัการถ่ายทอดสดผา่นช่องทางเวิร์คพอยท ์เอนเตอร์เทนเมน้ 
แฟนเพจ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดี สามารถเพ่ิมฐานผูช้มจากทัว่ประเทศไดด้ว้ยรูปแบบรายการท่ีตอบโจทยผ์ูช้ม 
เช่น รายการ The Mask Singer หรือ หนา้กากนักร้อง เกิดเป็นกระแสบนส่ือสังคมออนไลน์และทาํให้เกิดการบอกต่อ 
การพูดถึงเป็นอยา่งมาก โดยการถ่ายทอดสดเม่ือวนัท่ี 6 เมษายน 2560 มีจาํนวนคนดูรวมจนถึงปัจจุบนั (28 พฤษภาคม 
2560) ทั้งส้ิน 4.2 ลา้นวิว มีคนกด Reaction ทั้งหมด 250,019 คร้ัง มีคนมาแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 162,475 ขอ้ความ 
และมีการกดแชร์ไปแลว้จาํนวน 68,744 คร้ัง รวมเป็น Engagement ทั้งส้ิน 488,751 และปัจจุบนัเวิร์คพอยท์ เอนเตอร์
เทนเมน้ต ์แฟนเพจ มียอดผูก้ดติดตามมากกว่า 8 ลา้นบญัชี (Workpoint Entertainment Fanpage, 2560) สูงเป็นอนัดบั 1 
ในกลุ่มสถานีโทรทัศน์ จึงกล่าวได้ว่ารูปแบบ เน้ือหารายการท่ีทาํให้ผูช้มเกิดความพึงพอใจเป็นส่ิงสําคญั ซ่ึงจาก
การศึกษาเร่ืองบทบาทของโซเชียลทีวีในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ สมเกียรติ เหลืองศกัด์ิชยั (2558) พบวา่ การท่ีกลุ่ม
ผูผ้ลิตรายการสร้างสรรคร์ายการใหม่ ๆ ท่ีดึงดูดใหผู้ช้มติดตามรายการหรือมีปฏิสัมพนัธ์กบัรายการหรือสถานีนั้น ๆ จะ
ช่วยทาํใหผู้ช้มเกิดความจงรักภกัดีหรือเป็นแฟนคลบัได ้ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้คือการวดัแนวโนม้ของผูบ้ริโภคท่ี
มีต่อตราสินคา้  ซ่ึงระดบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้เป็นเคร่ืองบ่งช้ีความสําเร็จในการทาํการตลาดของนกัการตลาด 
ซ่ึงการวดัจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบดา้นทศันคติ เป็นการวดัความรู้สึกท่ีมีต่อตราสินคา้ และองคป์ระกอบดา้นพฤติ



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 397 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

กรรม วดัในเร่ืองการซ้ือซํ้ า หรือการบอกต่อ (Schiffman and Wisenbilt, 2015, pp. 168-169) สาํหรับในธุรกิจส่ือโทรทศัน์
การมีผูช้มหรือการรักษาฐานผูช้มถือเป็นเร่ืองสาํคญัในการสร้างรากฐานให้กบัธุรกิจ เพราะผูช้มถือเป็นสินทรัพยอ์ยา่ง
หน่ึงของบริษทั ท่ีสามารถสร้างความไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัและก่อเกิดเป็นผลกาํไรให้กบัธุรกิจได ้ซ่ึงการจะรักษา
ฐานผูช้มไวน้ั้นตอ้งทาํให้ผูช้มเกิดความพึงพอใจต่อเน้ือหาท่ีนาํเสนอ (Rohrs, 2015, pp. 8-9) โดยหลงัจากท่ีประเมิน
ความพึงพอใจแลว้จึงจะเกิดเป็นพฤติกรรมต่อไป เช่น กลบัมาดูซํ้ า (Repurchase) บอกต่อ (Word of Mouth) หรือจนถึง
ขั้นเกิดเป็นความภกัดี (Loyalty) ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัระดบัความพึงพอใจท่ีผูช้มไดรั้บจากสินคา้หรือบริการว่าเป็นไปตาม
ความคาดหวงัหรือไม่ ซ่ึง Schiffman และ Wisenbilt (2015, p. 41) ไดใ้หค้วามหมายความพึงพอใจของผูบ้ริโภค คือ เกิด
จากการรับรู้ในดา้นประสิทธิภาพของสินคา้หรือบริการตามความคาดหวงัของผูบ้ริโภคแต่ละคน ซ่ึงผูบ้ริโภคแต่ละคน
นั้นมีความคาดหวงัแตกต่างกนัตามแต่ประสบการณ์ท่ีตวัเองเคยไดรั้บ ถา้สินคา้หรือบริการนั้นๆ ทาํให้ผูบ้ริโภคไดรั้บ
ประสบการณ์ท่ีตํ่ากว่าความคาดหวงัก็จะทาํให้เกิดความไม่พึงพอใจ อยา่งนอ้ยควรสร้างประสบการณ์ให้กบัผูบ้ริโภค
ตรงกบัความคาดหวงัหรือมากกวา่ความคาดหวงัท่ีผูบ้ริโภคมี เพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจ โดยความสัมพนัธ์ระหวา่งความ
พึงพอใจกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ณัฐพชัร์ (2549, น. 26) กล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจคือ ความรู้สึกของผูบ้ริโภค
ทั้งท่ีเกิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ อนัเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างส่ิงท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการนั้น ๆ กบั
ความคาดหวงัท่ีตวัเองมี โดยเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์และความรู้สึกท่ีมีต่อตราสินคา้ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงการสร้างความพึงพอใจ
ใหก้บัผูบ้ริโภคจะส่งผลให้เกิดเป็นความจงรักภกัดีในตราสินคา้ได ้ซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั สาํหรับ
รายการท่ีเวร์ิคพอยท ์เอนเตอร์เทนเมน้ต ์แฟนเพจ ทาํการถ่ายทอดสดคู่ขนานกบัการออกอากาศผา่นทางโทรทศัน์จะเป็น
ประเภทรายการบนัเทิง (Light Entertainment) ซ่ึงประกอบไปดว้ยรายการประเภท รายการเกมโชว ์รายการประกวดร้อง
เพลง รายการวาไรต้ีโชว ์และรายการทอลค์โชว ์เน่ืองจากเป็นประเภทรายการท่ีสถานีมีความเช่ียวชาญ และมีอยูร้่อยละ 
70 ของผงัรายการทั้งหมด (พรพรรณ ปัญญาภิรมย,์ 2559, น. 44-51) การนาํเสนอรายการบนัเทิงจะประกอบดว้ย 2 ส่วน
คือ 1) วิธีการนาํเสนอ (Presentation Technique) ประกอบดว้ย พิธีกร แขกรับเชิญหรือผูร่้วมรายการ บรรยากาศใน
รายการ และรูปแบบการนาํเสนอ (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ นิคม ทาแดง และไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค ์2547, น. 149-155 อา้ง
ถึงใน ประภาพรรณ ป้อมหิน, 2550, น. 11-15)  2) เน้ือหา (Content) ประกอบดว้ย มีประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค ให้ความ
เพลิดเพลิน น่าเช่ือถือ ส่ือสารตรงประเดน็ และส่ือสารไดถู้กช่วงเวลา สาํหรับเวร์ิคพอยท ์เอนเตอร์เทนเมน้ต ์แฟนเพจ ท่ี
เป็นบริษทัผูผ้ลิตส่ือและมีช่องดิจิตอลทีมีเป็นของตวัเองนั้น ถา้สามารถผลิตเน้ือหาท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูช้ม
ได ้จนเกิดเป็นความพึงพอใจก็จะทาํให้ผูช้มเกิดความผูกพนัมากข้ึน ทาํให้การศึกษาในคร้ังน้ี จึงเป็นการศึกษาเร่ือง 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อเน้ือหาบนเฟซบุ๊ก ไลฟ์ กบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ศึกษากรณี: เวร์ิคพอยท ์เอนเตอร์เทนเมน้ต ์
แฟนเพจ  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
1) ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อเน้ือหาบนเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ของเวร์ิคพอยท ์เอนเตอร์เทนเมน้ต ์แฟนเพจ  
2) ศึกษาความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของเวร์ิคพอยท ์เอนเตอร์เทนเมน้ต ์แฟนเพจ 
3) ศึกษาความพึงพอใจเน้ือหาบนเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของเวร์ิคพอยท ์เอน

เตอร์เทนเมน้ต ์แฟนเพจ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. การดาํเนินการวจิัย 
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การวจิยัในคร้ังน้ี ทาํการศึกษาประเภทรายการบนัเทิง เฉพาะรายการเกมโชว ์8 รายการ และรายการประกวด
ร้องเพลง 6 รายการ เน่ืองจากมีจาํนวนรายการมากเป็นอนัดบั 1 และ 2 ท่ีถ่ายทอดสดผา่นเวิร์คพอยท ์เอนเตอร์เทนเมน้
แฟนเพจ รวมเป็นจาํนวน 14 รายการ โดยมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดประเภทรายการบนัเทิงท่ีถ่ายทอดสดผา่นเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ของเวร์ิคพอยท ์เอนเตอร์เทนเมน้ต ์แฟนเพจ 
ลาํดบัท่ี รายการ วนัท่ีออกอากาศ เวลาท่ีออกอากาศ 
1 Small Talk เสาร์-อาทิตย ์ 08:30 – 09:15 น. 
2 ฟ้าแลบเดก็ เสาร์-อาทิตย ์ 11:15 – 12:00 น. 
3 Honey Hero เสาร์ 13:40 – 14:45 น. 
4 เวทีทอง เวทีเธอ อาทิตย ์ 13:30 – 14:45 น. 
5 ไมคท์องคาํ หมอลาํฝังเพชร เสาร์ 14:50 – 16:00 น. 
6 ไมคห์มดหน้ี จนัทร์ – พฤหสับดี 18:20 – 19:20 น. 
7 ไมคห์มดหน้ีตั้งตวั ศุกร์ 18:05 – 19:20 น. 
8 ปริศนาฟ้าแลบ จนัทร์ – ศุกร์ 19:20 – 20:00 น. 
9 ไมคท์องคาํ เสาร์ – อาทิตย ์ 18:20 – 20:00 น. 
10 I Can See Your Voice พธุ 20:00 – 21:50 น. 
11 The Mask Singer พฤหสับดี 20:00 – 21:50 น. 
12 แฟนพนัธ์ุแท ้Super Fan ศุกร์ 21:00 – 22:00 น. 
13 ไมคท์องคาํเดก็ เสาร์-อาทิตย ์ 20:00 – 20:50 น. 
14 เกมจารชน คู่หูอนัตราย ศุกร์  22:00 – 23:00 น. 

 
โดยมีรูปแบบการศึกษาวิจัย 2 ประเภทคือ 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิจัยโดยการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก ผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กท่ีเคยชมการถ่ายทอดสดผา่นเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ของเวิร์คพอยท ์เอนเตอร์เทนเมน้ต ์แฟนเพจ จาํนวน 10 
คน เพ่ือนําขอ้มูลท่ีได้ไปเป็นแนวทางสําหรับการออกแบบเคร่ืองมือแบบสอบถาม 2) การวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงมี
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กท่ีเคยชมการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ของเวิร์คพอยท์ เอนเตอร์เทน
เมน้ต ์แฟนเพจ เพศชายและหญิง อาย ุ17-52 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 129 คน ใชว้ิธีการวิจยัแบบ
สํารวจโดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงทาํการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่รายดา้นใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ไดค้่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามมากกว่า 0.70 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได  ้ 
รวมถึงการทดสอบความเท่ียงตรงดว้ย Correlation อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป
ทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล  แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา โดยการวิเคราะห์   
ตวัแปรท่ีเป็นขอ้มูลเชิงลกัษณะดว้ยค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ไดแ้ก่ พฤติกรรมการเปิดรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเฟ
ซบุ๊ก ไลฟ์ และขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ตวัแปรท่ีเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อเน้ือหาบนเฟซบุ๊ก ไลฟ์ และ ขอ้มูลเก่ียวกบัความ
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จงรักภกัดีต่อตราสินคา้เวิร์คพอยท์ เอนเตอร์เทนเมน้ต์ แฟนเพจ 2) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานดว้ยการใชส้ถิติ 
Multiple Regression Analysis 
 

4. ผลการวจิัย 
การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา การสรุปขอ้มูลเชิงลกัษณะพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการชมเฟ

ซบุ๊ก ไลฟ์ผา่นทางโทรศพัทส์มาร์ทโฟนมากท่ีสุด จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 76 สถานท่ีท่ีชมมากสุด คือ บา้น / ท่ีพกั
อาศยั จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 76.7 วนัท่ีเลือกดูบ่อยท่ีสุด คือ วนัพฤหัสบดี จาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 85.3 
ช่วงเวลาท่ีชมบ่อยท่ีสุดคือ 20:01 – 22:00 น. จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 89.1 รายการท่ีเลือกดูมากสุดคือ The Mask 
Singer จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 86.8 ระหวา่งชมการถ่ายทอดสดมีปฏิสัมพนัธ์กบัเวิร์คพอยท ์เอนเตอร์เทนเมน้ต ์
แฟนเพจโดยการกด Like มากท่ีสุด จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 48.01 ในดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 76 อายรุะหวา่ง 29 – 34 ปี จาํนวน 39 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.2 การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 58.9 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 
81 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 สถานภาพ
โสด 99 คน คิดเป็นร้อยละ 76.7  

สําหรับการสรุปขอ้มูลเชิงปริมาณไดท้าํการทดสอบการกระจายของขอ้มูลพบว่า เป็นการกระจายแบบโคเง
ปกติ โดยมีค่า Skewness และ Kurtosis ระหว่าง ± 1.96 (Hair JR, Black, Babin, & Anderson,  2010) จึงสามารถสรุป
ความหมายของค่าเฉล่ียของตวัแปรต่าง ๆ ดว้ยการกระจายตามอนัตรภาคชั้นได ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี ในส่วนความพึง
พอใจท่ีมีต่อเน้ือหาบนเฟซบุ๊ก ไลฟ์ เร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดแต่ะดา้นของรายการประเภทเกมโชว ์พบว่า ในดา้นเน้ือหา 
ความสนุกสนาน บนัเทิง เพลิดเพลิน มีค่าเฉล่ีย 4.31 อยูใ่นระดบัพอใจมาก ดา้นรูปแบบการนาํเสนอ พิธีกรมีลกัษณะเป็น
กนัเอง มีค่าเฉล่ีย 4.27 อยูใ่นระดบัความพอใจมาก สําหรับรายการประเภทประกวดร้องเพลง ในดา้นเน้ือหาพบว่า ให้
ความเพลิดเพลินมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.37 อยูใ่นระดบัความพอใจมาก และในดา้นรูปแบบการนาํเสนอ กรรมการเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการร้องเพลงมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ 4.36 อยูใ่นระดบัความพอใจมาก ในส่วนความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้
ดา้นพฤติกรรม จะกลบัมาชมการถ่ายทอดสดผา่นเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ของเวิร์คพอยท ์เอนเตอร์เทนเมน้ต ์แฟนเพจ อีกคร้ังใน
อนาคตมีค่าเฉล่ีย 3.91 อยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก และในดา้นทศันคติ มีความสุขท่ีไดดู้เฟซบุ๊ก ไลฟ์ของเวิร์คพอยท์ 
เอนเตอร์เทนเมน้ต ์แฟนพจ มีค่าเฉล่ีย 3.82 อยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก  

ในด้านการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นรายด้านใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) นั้น ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อเน้ือหาของรายการเกมโชวมี์ค่า Cronbach’s Alpha เท่ากบั 0.840 ความพึง
พอใจต่อรูปแบบการนาํเสนอรายการเกมโชวมี์ค่า Cronbach’s Alpha เท่ากบั 0.892 ความพึงพอใจท่ีมีต่อเน้ือหารายการ
ประกวดร้องเพลงมีค่า Cronbach’s Alpha เท่ากบั 0.854 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการนาํเสนอรายการประกวดร้องเพลง
มีค่า Cronbach’s Alpha เท่ากบั 0.899 ความจงรักภกัดีดา้นพฤติกรรมมีค่า Cronbach’s Alpha เท่ากบั 0.902 และความ
จงรักภกัดีดา้นทศันคติมีค่า Cronbach’s Alpha เท่ากบั 0.800 จึงนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ดว้ยสถิติ Multiple Regression  

การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน ใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ถึง
ความพึงพอใจท่ีมีต่อเน้ือหาบนเฟซบุ๊ก ไลฟ์ กบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ของเวิร์คพอยท ์เอนเตอร์เทนเมน้ต ์แฟน
เพจ มีรายละเอียดดงัน้ี   
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1) รายการเกมโชว  ์พบว่าตวัแปรทั้ ง 2 ตวั คือ ความพึงพอใจดา้นเน้ือหารายการ และ ความพึงพอใจด้าน
รูปแบบการนาํเสนอมีอิทธิพลกบัความจงรักภกัดีต่อเวิร์คพอยท ์เอนเตอร์เทนเมน้ต ์แฟนเพจอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยสามารถอธิบายความผนัแปรความจงรักภกัดีดา้นพฤติกรรมไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ มีค่า F = 33.170 
มีค่า P-value = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 ทั้ง 2 ตวัแปรมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีดา้นพฤติกรรมร้อยละ 33.5 รายละเอียด
ดงัแสดงในตารางท่ี 2 สามารถเขียนเป็นรูปแบบไดด้งัน้ี  

ความจงรักภกัดีดา้นพฤติกรรม = 0.186 + 0.401(ความพึงพอใจดา้นเน้ือหารายการเกมโชว)์ + 0.449(ความพึง
พอใจดา้นรูปแบบการนาํเสนอรายการเกมโชว)์ 

สาํหรับความจงรักภกัดีดา้นทศันคตินั้น มีค่า F = 31.259 มีค่า P-value = 0.000 ซ่ึงมีเพียงแค่ตวัแปรความ   พึง
พอใจดา้นรูปแบบการนาํเสนอ ท่ีมีอิทธิพลโดยความพึงพอใจดา้นรูปแบบการนาํเสนอสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง
ของความจงรักภกัดีดา้นทศันคติไดร้้อยละ 32.1 ดงัแสดงในตารางท่ี 3 สามารถเขียนเป็นรูปแบบไดด้งัน้ี      

ความจงรักภกัดีดา้นทศันคติ = 0.180 + 0.201(ความพึงพอใจดา้นเน้ือหารายการเกมโชว)์ + 0.641(ความพึง
พอใจดา้นรูปแบบการนาํเสนอรายการเกมโชว)์ 

 

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจดา้นเน้ือหาและวิธีการนาํเสนอท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีตราสินคา้ดา้น
พฤติกรรม รายการเกมโชว ์  

ตวัแปร 
สัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย 

t P-value Unstandardized  Standardized 

B Std. Beta 
ค่าคงท่ี 0.186 0.430  0.434 0.665 
ความพึงพอใจดา้นเน้ือหารายการเกมโชว ์ 0.401 0.148 0.307 2.705 0.008 
ความพึงพอใจด้านรูปแบบการนําเสนอ
รายการเกมโชว ์ 

0.449 0.161 0.316 2.785 0.006 

R² = 0.345        Adjusted R² = 0.335        SEE = 0.58990        F = 33.170       P Value = 0.000 
 

ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจดา้นเน้ือหาและวิธีการนาํเสนอท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีตราสินคา้ดา้น
ทศันคติ รายการเกมโชว ์  

ตวัแปร 
สัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย 

t P-value Unstandardized  Standardized 

B Std. Beta 
ค่าคงท่ี 0.180 0.437  0.412 0.681 
ความพึงพอใจดา้นเน้ือหารายการเกมโชว ์ 0.201 0.150 0.153 1.334 0.185 
ความพึงพอใจด้านรูปแบบการนําเสนอ
รายการเกมโชว ์ 

0.641 0.164 0.449 3.915 0.000 

R² = 0.332        Adjusted R² = 0.321        SEE = 0.59938        F = 31.259       P Value = 0.000 
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2) รายการประกวดร้องเพลง พบวา่ตวัแปรทั้ง 2 ตวั คือ ความพึงพอใจดา้นเน้ือหารายการ และ ความพึงพอใจ
ดา้นรูปแบบการนาํเสนอมีอิทธิพลกบัความจงรักภกัดีต่อเวิร์คพอยท ์เอนเตอร์เทนเมน้ต ์แฟนเพจอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสามารถอธิบายความผนัแปรความจงรักภกัดีดา้นพฤติกรรมไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ มีค่า F = 
23.864 มีค่า P-value = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 โดยมีเพียงตวัแปรความพึงพอใจดา้นรูปแบบการนาํเสนอ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความจงรักภกัดีดา้นพฤติกรรมร้อยละ 26.30 รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4 สามารถเขียนเป็นรูปแบบไดด้งัน้ี 

ความจงรักภกัดีดา้นพฤติกรรม = 0.637 - 0.112 (ความพึงพอใจดา้นเน้ือหารายการประกวดร้องเพลง) + 0.837 
(ความพึงพอใจดา้นรูปแบบการนาํเสนอรายการประกวดร้องเพลง) 

ความจงรักภกัดีดา้นทศันคตินั้นมีค่า F = 29.846 และ P Value = 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 ซ่ึงก็มีเพียงตวัแปร
ความพึงพอใจดา้นรูปแบบการนาํเสนอท่ีมีอิทธิต่อความจงรักภกัดีดา้นทศันคติร้อยละ 31.1 รายละเอียดดงัแสดงใน
ตารางท่ี 5 สามารถเขียนเป็นรูปแบบไดด้งัน้ี 

ความจงรักภกัดีดา้นพฤติกรรม = 0.498 - 0.211 (ความพึงพอใจดา้นเน้ือหารายการประกวดร้องเพลง) + 0.964(
ความพึงพอใจดา้นรูปแบบการนาํเสนอรายการประกวดร้องเพลง) 
 

ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านเน้ือหาและวิธีการนําเสนอต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้าด้าน
พฤติกรรม รายการประกวดร้องเพลง   

ตวัแปร 
สัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย 

t P-value Unstandardized  Standardized 

B Std. Beta 
ค่าคงท่ี 0.637 0.479  1.330 0.186 
ความพึงพอใจดา้นเน้ือหารายการประกวดร้องเพลง - 0.112 0.125 -0.090 -0.899 0.370 

ความพึงพอใจด้านรูปแบบการนําเสนอรายการ
ประกวดร้องเพลง 

0.837 0.145 0.579 5.768 0.000 

R² = 0.275        Adjusted R² = 0.263        SEE = 0.62070        F = 23.864       P Value = 0.000 
 

ตารางท่ี 5  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจดา้นเน้ือหาและวิธีการนาํเสนอต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ดา้นทศันคติ 
รายการประเภทร้องเพลง  

ตวัแปร 
สัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย 

t P-value Unstandardized  Standardized 

B Std. Beta 
ค่าคงท่ี 0.498 0.466  1.069 0.287 
ความพึงพอใจดา้นเน้ือหารายการประกวดร้องเพลง -0.211 0.121 -0.169 -1.741 0.084 

ความพึงพอใจดา้นรูปแบบการนาํเสนอรายการ
ประกวดร้องเพลง 

0.964 0.141 0.663 6.831 0.000 

R² = 0.321        Adjusted R² = 0.311        SEE = 0.60392        F = 29.846       P Value = 0.000 
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ผลจากการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจท่ีมีต่อเน้ือหาบนเฟซบุ๊ก ไลฟ์ กบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ศึกษากรณี: 
เวิร์คพอยท ์เอนเตอร์เทนเมน้ต ์แฟนเพจ มีการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยการทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
จากผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรดา้นความพึงพอใจดา้นรูปแบบการนาํเสนอในทุกสมการสามารถอธิบายการผนัแปรต่อ
ความจงรักภกัดีดา้นทศันคติและดา้นพฤติกรรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในส่วนความพึงพอใจดา้นเน้ือหา
รายการมีเพียงตวัแปรความพึงพอใจดา้นเน้ือหารายการเกมโชวท่ี์อธิบายความผนัแปรต่อความจงรักภกัดีดา้นพฤติกรรมได ้
และมีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจท่ีปรับปรุงแลว้ (Adjusted R Square) เท่ากบั 0.335 ซ่ึงส่งผลร้อยละ 33.50 ส่วนท่ีเหลือ
อีกร้อยละ 66.50 เป็นผลมาจากตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ไดน้าํมาพิจารณา จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การจะเกิดความ
จงรักภกัดีต่อตราสินคา้นั้น ผูบ้ริโภคจะตอ้งทดลองใชสิ้นคา้หรือบริการนั้น ๆ ก่อนจนเกิดเป็นความพึงพอใจ ซ่ึงนาํไปสู่
ความจงรักภกัดี แต่ถึงอยา่งนั้นความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคยงัถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  1) กลุ่มท่ีไม่ซ้ือสินคา้ แต่
รู้สึกผูกพนักบัแบรนด ์ 2) เป็นกลุ่มท่ีซ้ือสินคา้เพราะความเคยชินหรือตามสะดวก โดยไม่มีความผูกพนักบัแบรนด ์และ  
3) กลุ่มท่ีมีความรู้สึกผูกพนักบัแบรนดใ์นระดบัสูงจนทาํให้เกิดการซ้ือซํ้ า (Schiffman and Wisenbilt, 2015, pp. 168-169) 
จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีอาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างจัดอยู่ในความจงรักภักดีกลุ่มท่ี  2  คือ กลับมาดูรายการท่ี
ถ่ายทอดสดผา่นเวิร์คพอยท ์เอนเตอร์เทนเมน้ต ์แฟนเพจซํ้ า เพราะความเคยชิน แต่ไม่ไดรู้้สึกผกูพนักบัแบรนด ์เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคเคยชินกบัการดูรายการ The Mask Singer ในทุก ๆ วนัพฤหัสบดี แต่ความพึงพอใจท่ีมีต่อเน้ือหารายการลดลง 
โดยจากการสัมภาษณ์เชิงลึกทาํใหพ้บวา่ เน้ือหารายการ The Mask Singer ในซีซัน่ท่ี 2  น้ีไม่สนุกเท่ากบัในซีซัน่ท่ี  1 โดย
มีหลายปัจจยัเช่น ความสนุกสนานลดลง มีความรู้วา่ความคิดสร้างสรรคล์ดลง อยากใหท้ิ้งระยะเวลาระหวา่งซีซัน่ท่ี 1 และ
ซีซัน่ท่ี 2 เพราะรู้สึกวา่ออกอากาศติดกนัเกินไป เป็นตน้ 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
1) ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ีคือ เวิร์คพอยท ์เอนเตอร์เทนเมนต ์แฟนเพจ ควรพิจารณาการพฒันา

เน้ือหารายการอยูเ่สมอ เพ่ือสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคได ้
2) ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป เน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นเวลาทาํใหเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง

ไดเ้พียง 129  คน ทาํให้ผลการศึกษาอาจจะมีความคลาดเคล่ือนจากกลุ่มประชากรทั้งหมดท่ีเคยดูเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ของ
เวิร์คพอยท ์เอนเตอร์เทนเมน้ต ์แฟนเพจ รวมถึงเพ่ิมการสัมภาษณ์เชิงลึกในดา้นผูป้ระกอบการเพ่ิมดว้ย นอกเหนือจาก
กลุ่มผูช้ม เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้าพิจารณาปัจจยัท่ีอาจเก่ียวขอ้ง 
 

กติติกรรมประกาศ  
บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบบัน้ีสําเร็จไดด้ว้ยดี โดยไดรั้บความอนุเคราะห์เป็น

อยา่งดีจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดส้ละเวลาให้คาํปรึกษาและแนะนาํเพ่ือปรับปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ผูว้ิจยัขอ
กราบขอบพระคุณอยา่งสูง 
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การเปรียบเทยีบระดับคุณภาพการบริการของโรงแรมบีริช จังหวดัตาก  
กบัโรงแรมศิลาหยก จังหวดัตาก 

COMPARISON OF SERVICE QUALITY LEVEL OF BEICH HOTEL, TAK PROVINCE  
AND SILAYOK HOTEL, TAK PROVINCE 
ววิฒัน์ เตพมิลรัตน์1 และภูษิต วงศ์หล่อสายชล2 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการทาํเพ่ือเปรียบเทียบระดบัคุณภาพการบริการของโรงแรมบีริช จงัหวดั

ตาก กบั โรงแรมศิลาหยก จงัหวดัตาก ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพบริการ กบั การรับรู้คุณค่าตรา
สินคา้ และ ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชบ้ริการ กบั การรับรู้คุณภาพบริการของโรงแรมบีริชจงัหวดั
ตากกบัโรงแรมศิลาหยกจงัหวดัตากท่ีมีต่อลูกคา้ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูท่ี้เคยเขา้มาใชบ้ริการโรงแรม 
2 แห่งน้ีคือ โรงแรมบีริช จงัหวดัตาก และ โรงแรมศิลาหยก จงัหวดัตาก จาํนวน 370 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล และใช ้One-way anova, Pair simple t-test และ Regression ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล 

ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัคุณภาพบริการของโรงแรมบีริช จงัหวดั ตาก มีการรับรู้ท่ีสูงกวา่โรงแรมศิลาหยก 
จงัหวดั ตากในดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเช่ือมัน่ไวว้างใจได ้การตอบสนองต่อลูกคา้ ความน่าเช่ือถือ 
การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ การให้ความสะดวกสบาย การแกไ้ขสถานการณ์ขดัแยง้  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 อีกทั้ง พฤติกรรมการใชบ้ริการของโรงแรมบีริช ยิง่ลูกคา้มีความถ่ีในการเขา้พกัหรือมีระยะเวลาในการเขา้พกัมาก
ส่งผลให้มีการรับรู้ระดบัคุณภาพการบริการมากข้ึนตามดว้ยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนโรงแรมศิลา
หยกพฤติกรรมการใชบ้ริการไม่มีผลต่อการรับรู้ระดบัคุณภาพการและยิ่งมีการรับรู้คุณภาพบริการท่ีสูงส่งผลให้มี
ระดบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีสูงดว้ยทั้งสองโรงแรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
คาํสําคญั:  คุณภาพการใหบ้ริการ, คุณค่าตราสินคา้, พฤติกรรมการใชบ้ริการ 
 

ABSTRACT 
This study have an objective for comparing services quality between Berich Hotel with Sirayok Hotel in 

Trat province. Moreover, this paper also included the relationship of brand equity and quality that customer percieve 
on the services, and, the level of perception on quality and customer behavior on services from Berich Hotel and 
Sirayok Hotel. The simple space for this research are the customer that had use the services from both hotels, by 
randomly pick 370 people of customers to do the questionnaire, and analyzed by using statistical methods: One-way 
ANOVA, Pair simple t-test and regression. 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 406 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

The result of this study said that, Berich Hotel has better quality, and level of perception than Sirayok Hotel, 
in term of reliability, tangibles, responsiveness, assurance, comfort, empathy, and conflict resolution in the level of 
significant of 0.05. Moreover, the customers behaviors which has high frequently use, or more time spend on Berich 
Hotel’s service, would effect the level of perception on quality of those customers positively in the level of significant 
of 0 .05 .  On the other hand, the level of perception on quality of  Sirayok Hotel is not affected by those behavior 
(frequently use and time-spend). However, more customer could perceive the quality of services, would affect on 
brand awareness positively in the level of significant of 0.05. 
Keywords: Quality of services, Brand value, Behavior of services use    
 
1. บทนํา 

จากสถิติทาํให้เห็นว่าอุตสาหกรรมท่องเท่ียวอยู่ในแนวโน้มขาข้ึนเน่ืองจากมีผูเ้ยี่ยมเยือนในแต่ละภูมิภาค
เพ่ิมข้ึนทุกปี รวมถึงภาคเหนือท่ีมีอตัราผูม้าเยือน 6 ปีหลงัเพ่ิมข้ึนตลอด (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2558) และเป็นภาคท่ี
ผูว้ิจยัสนใจเน่ืองจากผูว้ิจยัประกอบธุรกิจโรงแรมอยูท่ี่ภาคเหนือ คือจงัหวดัตาก จึงทาํการหาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผู ้
เยีย่มเยอืนในจงัหวดัตาก ซ่ึงพบวา่เป็นจงัหวดัท่ีมีผูเ้ยีย่มเยือนเพิ่มข้ึนทุกปีและติดอนัดบัท่ี 5 ท่ีมีผูเ้ยีย่มเยอืนมากท่ีสุดใน
ภาคเหนือโดยปี 2558 มีผูม้าเยีย่มเยอืนจงัหวดัตาก 1,904,751 คน ส่งผลใหมี้รูปแบบท่ีพกัต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนจาํนวนมาก เช่น 
เกสตเ์ฮา้ส์ อพาร์ทเมนท ์ทาํให้เกิดการแยง่ส่วนแบ่งการตลาดจากธุรกิจโรงแรม ซ่ึงถึงแมว้า่จาํนวนนกัท่องเท่ียวและผู ้
เยีย่มเยอืนมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนและเติบโตอยา่งต่อเน่ืองทุกปี แต่กย็งัไม่เพียงพอกบัจาํนวนโรงแรมหรือท่ีพกัในจงัหวดัตาก 
ทั้งน้ีส่ิงท่ีสาํคญัและเป็นหวัใจของธุรกิจโรงแรมกคื็อ การใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพ นกัท่องเท่ียวและผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการ 
ต่างมีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บความสะดวกสบาย การตอ้นรับท่ีเป็นมิตร อบอุ่น และการบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการ
จากโรงแรม ทาํใหโ้รงแรมหลายแห่ง จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีส่ิงอาํนวยความสะดวก และบริการต่างๆเพ่ือใหบ้ริการกบัผูท่ี้เขา้
มารับบริการนอกเหนือจากหอ้งพกัเพียงอยา่งเดียว (ศุภกฤต ชินอิสระยศ และกมล เกียรติเรืองกมลา, 2556) ซ่ึงทางผูว้ิจยั
ทาํการยกตวัอยา่งโรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรมบีริช จงัหวดัตาก และ โรงแรมศิยาหยก จงัหวดัตาก เป็นกรณีศึกษาเพ่ือ
เปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการ โดยเหตุผลท่ีเลือกโรงแรม 2 แห่งน้ีเน่ืองจากแห่งแรกคือโรงแรมบีริช ทางผูว้ิจยัเป็น
เจา้ของ และแห่งท่ีสองคือโรงแรมศิลาหยก เป็นโรงแรมคู่แข่งท่ีมีสถานท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบั โรงแรมบีริช อีกทั้งยงัมีเรทรา
คาการขายท่ีใกลเ้คียงกนั ทาํให้เป็นคู่แข่งกนัโดยตรง ซ่ึงวตัถุประสงค์ท่ีทาํการวิจยัในคร้ังน้ีคือ  (1) เพ่ือเปรียบเทียบ
ระดบัคุณภาพการบริการของโรงแรมบีริช จงัหวดัตากกบัโรงแรมศิลาหยก จงัหวดัตาก  (2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งการรับรู้คุณค่าตราสินคา้กบัการรับรู้คุณภาพบริการของโรงแรมบีริชจงัหวดัตากกบัโรงแรมศิลาหยกจงัหวดัตาก
ท่ีมีต่อลูกคา้ (3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัการรับรู้คุณภาพบริการของโรงแรมบีริช
จงัหวดัตากกบัโรงแรมศิลาหยกจงัหวดัตาก ท่ีมีต่อลูกคา้โดยหวงัว่าประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากผลวิจยัน้ีคือ  (1) ไดรั้บรู้
ระดบัคุณภาพการให้บริการในแต่ละดา้นของโรงแรมบีริชจงัหวดัตากเปรียบเทียบกบัโรงแรมศิลาหยกจงัหวดัตากท่ีมี
ต่อลูกคา้และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันาปรับปรุงการบริกการของโรงแรมบีริชจงัหวดัตาก ในดา้นท่ียงัไม่ดีพอเพ่ือท่ีจะ
สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งกนักบัโรงแรมศิลาหยกจงัหวดัตาก  (2) ไดรั้บรู้ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้คุณภาพ
บริการของโรงแรมบีริชจงัหวดัตากกบัโรงแรมศิลาหยกจงัหวดัตากกบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้กบัท่ีมีต่อลูกคา้ และ
นาํมาปรับใชก้บัโรงแรมบีริชเพ่ือพฒันาคุณภาพบริการให้ดีข้ึน  (3) ไดรั้บรู้ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชบ้ริ
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การกบัการรับรู้คุณภาพบริการของโรงแรมบีริชจงัหวดัตากกบัโรงแรมศิลาหยกจงัหวดัตากท่ีมีต่อลูกคา้ นาํมาปรับใช้
กบัโรงแรมบีริชเพ่ือพฒันาคุณภาพบริการใหดี้ข้ึน  
 

2. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
พฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรม (Customers’ Behaviors in Using Hotel’s Service) หมายถึง พฤติกรรมท่ี

ผูบ้ริโภคทาํการคน้หาการซ้ือ การใช ้การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ ์และการบริการ ซ่ึงคาดวา่จะสนองความ
ตอ้งการของเขา หรือหมายถึงการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการ
ใชสิ้นคา้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, องอาจ ปทะวานิช, ปริญ ลกัษิตานนท ์และ ศุภร เสรีรัตน์, 2541) 

Kotler (2009) กล่าวว่า คุณค่าตราสินคา้เป็นคุณค่าเพ่ิมของผลิตภณัฑ์และบริการ โดยจะสะทอ้นถึงวิธีคิด 
ความรู้สึก หรือการแสดงออกของผูบ้ริโภค โดยให้ความสําคญักบัตราสินคา้ เช่นเดียวกบัราคา ส่วนแบ่งการตลาด 
และความสามารถในการทาํกาํไร คุณค่าตราสินคา้เป็นสินทรัพยท่ี์ไม่สามารถจบัตอ้งไดซ่ึ้งมีคุณค่าดา้นจิตใจ และดา้น
การเงินต่อบริษทั 

ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) หมายถึง คุณค่าของสินคา้ท่ีสามารถเช่ือมโยงผูบ้ริโภคให้รับรู้ไดถึ้ง
คุณภาพสินคา้ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ และการจดจาํสินคา้ได ้(Pinar,Trapp, Girard & Boyt, 2014) ในการวิจยั
คร้ังน้ีปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ประกอบดว้ยภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ 

ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ (Brand Image) หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ ซ่ึงบุคคลมีความรู้สึกนึกคิดต่อ
องค์การ สถาบนั ภาพในใจดงักล่าวของบุคคลนั้น ๆ อาจจะไดม้าจากทั้งประสบการณ์โดยตรง และประสบการณ์
ทางออ้มของตวัเขาเอง เช่น ไดป้ระสบมาดว้ยตนเอง หรือไดย้นิไดฟั้งมาจากคาํบอกเล่าของผูอ่ื้น หรือจากกิตติศพัทเ์ล่า
ลือต่าง ๆ นานา เป็นตน้ (Robinson & Barlow, 1959 อา้งถึงใน จิราภรณ์สีขาว, 2536) 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) ความภกัดีต่อตราสินคา้ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีสมํ่าเสมอจนเกิด
เป็นความผูกพนัท่ีจะซ้ือตราสินคา้เดิมในผลิตภณัฑข์องบริษทัใดบริษทัหน่ึง จุดมุ่งหมายท่ีสาํคญัของนกัการตลาดจะ
สนใจในวิธีการท่ีนักการตลาดเรียนรู้ต่อการกระตุน้ความสําคญัต่อตราสินคา้ ลูกคา้ท่ีภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีทาํให้เกิด
ส่วนครองตลาดท่ีคงท่ี และเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจเป็นสินทรัพยท่ี์จับตอ้งไม่ได้ ท่ีสะท้อนถึงราคาผลิตภณัฑ์ของบริษทั 
การศึกษาถึงอุปนิสัยการซ้ือของผูบ้ริโภค โดยพบวา่ตราสินคา้ท่ีมีส่วนครองตลาดมากข้ึน จะเป็นส่วนเดียวกนักบักลุ่ม
ของผูซ้ื้อท่ีภกัดีต่อตราสินคา้ขนาดใหญ่ข้ึนดว้ย (Schiffman & Kanuk, 1994)  

การตระหนกัถึงตราสินคา้ (Brand Awareness) คือ การจดจาํหรือระลึกไดถึ้งตราสินคา้ขอผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการสร้างคุณค่าตราสินคา้ เพราะเม่ือผูบ้ริโภคเกิดการตระหนกัรู้ในตราสินคา้แลว้ ผูบ้ริโภคก็
จะเกิดความคุน้เคย (Famillarity) ในตราสินคา้นั้นทาํให้สินคา้เป็นท่ีน่าไววางใจ (Reliability) น่าเช่ือถือ (Credible) 
และมีคุณภาพท่ีสมเหตุสมผล (Reasonable Quality) จึงเป็นเหตุผลหลกัในการตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด ซ่ึงผูบ้ริโภคจะ
เลือกซ้ือตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากกว่าตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไม่มีการตระหนกัถึงตรามาก่อน (Aaker,1991 อา้งถึงใน 
สุภาภทัร ดิลกไชยชาญวฒิุ, 2547, หนา้ 34) 

Parasuraman และคณะไดน้าํปัจจัยทั้ ง 10 ดา้น ไปพฒันาเป็นเคร่ืองมือประเมินคุณภาพ บริการท่ีเรียกว่า 
“SERVQUAL” ประกอบดว้ยปัจจยัในการประเมินคุณภาพให้เหลือ 5 ดา้น (Dimensions) ดงัน้ี (Parasuraman et al., 
1988, p. 23 อา้งถึงใน ขวญั พิพฒันสุขมงคล, 2551, น. 10) 
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1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) บริการท่ีให้แก่ผูรั้บบริการตอ้งแสดงให้เห็นว่าผูรั้บบริการ
สามารถคาดคะเนคุณภาพการบริการไดช้ดัเจน เช่น สถานท่ีใหบ้ริการมีความสะดวกสบาย และเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใช้
ในการใหบ้ริการ สวยงาม ทนัสมยั เป็นตน้  

2. ความน่าเช่ือถือ หรือไววางใจได้ (Reliability) ผูใ้ห้บริการมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ทาํให้
ผูรั้บบริการเกิดความรู้สึกไวว้างใจไดว้า่การใหบ้ริการมีความถูกตอ้งเท่ียงตรง 

3. การตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) ผูใ้ห้บริการมีความพร้อมและเต็มใจท่ีจะให้บริการ 
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดต้ามตอ้งการ 

4. การให้ความมั่นใจ  (Assurance) ผู ้ให้บริการมีความรู้  และมีอัธยาศัยท่ี ดีในการให้บริการและ
ความสามารถของผูใ้หบ้ริการส่งผลใหผู้รั้บบริการเกิดความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการ 

5. การเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ (Empathy) ผูใ้หบ้ริการใหบ้ริการโดยคาํนึงถึงจิตใจ และ
ความแตกต่างของผูรั้บบริการการตามลกัษณะของแต่ละบุคคลเป็นสาํคญั 

สเติร์น (Stern, 1997, pp. 7-17 อา้งถึงใน วรารัตน์ สันติวงษ,์ 2549, น. 18) กล่าววา่ ความไวว้างใจคือ ส่วน
หลกั ๆ ท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในการใหบ้ริการ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 C  

1. การส่ือสาร (Communication): Self-disclosure and Sympathetic Listening พนักงานควรจะส่ือสารกับ
ลูกคา้ในลกัษณะท่ีทาํใหลู้กคา้อบอุ่นใจได ้พนกังานควรแสดงความเปิดเผยจริงใจ และพร้อมใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ 
เพ่ือใหท้ั้งสองฝ่ายเตม็ใจแสดงความรู้สึกและความคิดร่วมกนั    

2. ความใส่ใจและการให้ (Caring and Giving) ความเอาใจใส่ และความพร้อมท่ีจะให้นั้ นกลายเป็น
คุณสมบติัของความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดท่ีประกอบดว้ยความเอ้ืออาทรความอบอุ่น และความรู้สึกปกป้องซ่ึงมีผลใหลู้กคา้
รู้สึกดี 

3. การให้ขอ้ผูกมดั (Commitment) ท่ีเก่ียวพนักบัลูกคา้ องคก์รควรจะยอมเสียผลประโยชน์เพ่ือคงไวซ่ึ้ง
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ 

4. การใหค้วามสะดวกสบาย (Comfort) หรือความสอดคลอ้ง (Compatibility) ความเอาใจใส่ลูกคา้จะทาํให้
ลูกคา้รู้สึกถึงความสะดวกสบาย กล่าวคือลูกคา้จะรู้สึกยนิดี อบอุ่น มัน่ใจ มัน่คงท่ีไดรั้บบริการ ลูกคา้ส่วนใหญ่ประเมิน
ความสะดวกสบายจากการบริการท่ีดีขององคก์ร  

5. การแกไ้ขสถานการณ์ขดัแยง้ (Conflict Resolution) และการไวว้างใจ (Trust) ถา้องค์กรสามารถทาํให้
ลูกคา้รู้สึกสบายใจไดจ้ะดีกวาการท่ีองค์กรตอ้งแกไ้ขสถานการณ์ความขดัแยง้กบัลูกคา้นั่น คือองค์กรควรจะแสดง
ความรับผิดชอบดว้ยการออกตวัไวก่้อนวา่ ถา้ลูกคา้พบส่ิงใดท่ีสงสัยหรือไม่ชอบใจในสินคา้ และบริการท่ีลูกคา้คิดวา่
ตนจะเสียเปรียบ ขอใหลู้กคา้รีบถามเพ่ือให้พนกังานไดรี้บช้ีแจงโดยเร็ว ก่อนท่ีลูกคา้จะรู้สึกโกรธหรือไม่พึงพอใจใน
สินคา้และบริการพ้ืนฐานของความสัมพนัธ์ทางการติดต่อส่ือสารระหวา่งองคก์รกบัลูกคา้จะก่อใหเ้กิดวงจรการพฒันา
ความสัมพนัธ์ 

นอกจากน้ียงัมีบทวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรม คุณภาพการ
บริการ และคุณค่าตราสินคา้ เช่น กาํพล แกว้สมนึก ทาํการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพ
การบริการของบริษทั พรีซิชัน่ ทูลส์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จาํกดั พบวา่ระดบัความพึงพอใจโดยรวมของลูกคา้ท่ีมีต่อ
คุณภาพการบริการทั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่  1) ดา้นทรัพยากรในการให้บริการ  2) ดา้นความน่าเช่ือถือในการใหบ้ริการ 
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ดา้นความพร้อมในการให้บริการ ดา้นความเช่ือมัน่ในการให้บริการ และ  3) ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้อยูใ่นระดบั
มาก นอกจากน้ีผลการวิจัยพบว่า ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการ ทั้ งหมด 5 ดา้น ไดแ้ก่          
1) ดา้นทรัพยากรในการใหบ้ริการ  2) ดา้นความน่าเช่ือถือในการใหบ้ริการ  3) ดา้นความพร้อมในการใหบ้ริการ       4) 
ดา้นความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการ และ  5) ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ของบริษทัฯ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
สั่งซ้ือของลูกคา้ ไดแ้ก่ ยอดการสั่งซ้ือ สินคา้โดยเฉล่ียในแต่ละเดือนท่ีสั่งซ้ือสินคา้กบับริษทัฯ และระยะเวลาในการ
ติดต่อธุรกิจกบับริษทัฯ  และสาริณี ม่วงหีต ปี 2558 ทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการกบั
ระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาระนอง จงัหวดัระนอง พบว่า
ดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาระนอง จงัหวดัระนอง พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมด 200 คน โดยส่วนใหญ่ใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในวนัจนัทร์ ช่วงเวลา 8.30 – 11.30 
น. โดยใชบ้ริการเคาน์เตอร์เพ่ือทาํธุรกรรมดา้นการฝาก/ถอนจาํนวนธุรกรรมในแต่ละคร้ัง 2 รายการ และมีมูลค่าใน
การเขา้รับบริการแต่ละคร้ัง 10,000 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเปิดบญัชีมากกวา่ 4 ปี และมีความถ่ีในการ
ใช้บริการน้อยกว่า 5 คร้ังต่อเดือน โดยมีวตัถุประสงค์ในการทาํธุรกรรมเพ่ือตนเอง และการศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
สาขาระนอง จงัหวดัระนอง พบวา่ เพศ อาชีพ ระยะเวลาในการเปิดบญัชีของธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน) ประเภท
ธุรกรรม ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ ความถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือน วนัท่ีมาใชบ้ริการ จาํนวนธุรกรรมในการใช้
บริการต่อคร้ัง มูลค่าธุรกรรมในแต่ละคร้ัง และวตัถุประสงคใ์นการทาํธุรกรรมมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการบริการของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาระนอง จงัหวดัระนอง ท่ีระดบั นยัสาํคญั 0.05 
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กรอบแนวคดิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิด 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือผูท่ี้เคยเขา้มาใชบ้ริการโรงแรมบีริช จงัหวดัตาก และโรงแรมศิลาหยก จงัหวดั

ตาก โดยใชข้อ้มูลจาํนวนลูกคา้ท่ีเคยมาพกัท่ีโรงแรมบีริช จงัหวดัตาก ยอ้นหลงั 1 ปี จาํนวน 10,764 คน 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือผูท่ี้เคยเขา้มาใชบ้ริการโรงแรม 2 แห่งน้ี คือโรงแรมบีริช จงัหวดัตาก และ

โรงแรมศิลาหยก จังหวดัตากใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางคาํนวณของเครซ่ี และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan:1970) กาํหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคาดเคล่ือนไม่เกิน 5% ทาํใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่ง 370 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํวิจยัในคร้ังน้ี คือแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจาํนวน 384 คนโดยเน้ือหาของ
แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพการบริการทั้ง 6 ดา้น ของโรงแรมบีริช จงัหวดัตาก กบัโรงแรมศิลาหยก จงัหวดัตาก 
เพ่ือนาํมาเปรียบเทียบกนั โดยแบบสอบถามมีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 4 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 

 ข้อมูลประชากรศาสตร ์
 เพศ 
 อาย ุ
 อาชพี 
 รายได ้
 ระดบัการศกึษา 

การรบัรู้คณุภาพการให้บริการของโรงแรมบี
ริช จงัหวดัตาก กบั โรงแรมศิลาหยก จงัหวดั 

ตาก 
 ความเป็นรปูธรรมของบรกิาร 

(Tangibles) 
 ความน่าเชือ่ถอื หรอืไววางใจได ้

(Reliability) 
 การตอบสนองความตอ้งการ 

(Responsiveness) 
 การใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) 
 การเขา้ใจการรบัรูค้วามตอ้งการของ

ผูร้บับรกิาร (Empathy) 
 การแกไ้ขสถานการณ์ขดัแยง้ 

(Conflict Resolution) 

 
 
 

ปัจจยัพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 
 ความถีใ่นการเขา้พกั 
 ระยะเวลาในการเขา้พกั 
 วตัถุประสงคข์องการเขา้พกั 

 

 โรงแรม 
 โรงแรมบรีชิจงัหวดัตาก 
 โรงแรมศลิาหยกจงัหวดั

ตาก 

คณุค่าตราสินค้า 
 ดา้นการรูจ้กัชือ่สนิคา้ 
 ความภกัดตี่อตราสนิคา้ 
 ภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ 
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ส่วนท่ี 2 ปัจจยัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ ส่วนท่ี 3 ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ ส่วนท่ี 4 คุณภาพการให้บริการ 6 ดา้นของ
โรงแรมบีริช จงัหวดัตากกบัโรงแรมศิลาหยก จงัหวดัตาก  

สถิติในการท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงพรรณนาใชส้ถิติความถ่ี (Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ในการนาํเสนอขอ้มูลพ้ืนฐานซ่ึงเป็น
ขอ้มูลท่ีใชม้าตรวดัแบบนามบญัญติั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา วตัถุประสงคก์ารเขา้พกั ระยะเวลา
การเขา้พกั ความถ่ีการเขา้พกั และใชส้ถิตค่าเฉล่ีย  (Mean) กบัความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ซ่ึง
เป็นขอ้มูลท่ีใช้มาตรวดัอนัตรภาค ไดแ้ก่ ดา้นคุณค่าตราสินคา้ ดา้นคุณภาพการบริการ  2) การวิเคราะห์สถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเพ่ือสรุปผลอา้งไปยงัประชากรของการศึกษา
คร้ังน้ี ตั้งระดบัความเช่ือมัน่ 95%  โดย ใชส้ถิติทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี   

1. หาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการกบั ระดบัการรับรู้คุณภาพบริการแตกต่างกนัทดสอบ
โดยใชส้ถิติ  One-Way ANOVA   

2. หาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้คุณภาพบริการการกบัรับรู้คุณค่าตราสินคา้ โดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์อยา่ง
ง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  และ สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) 
ในรูปแบบของการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)  

3. เปรียบเทียบคุณภาพการบริการระหวา่งโรงแรมบีริชกบัโรงแรมศิลาหยกโดยใช ้Pair Sample T-test 
 

4. ผลการวจิัย 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศชายจาํนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 อาย ุ20-39 ปี 227 คน คิดเป็นร้อยละ 

60.4 อาชีพ พนกังานบริษทั/ลูกจา้งบริษทัจาํนวน 107 คนคิดเป็นร้อยละ 28.5  ส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูท่ี่ 10,001 – 20,000 
บาท 128 คน คิดเป็นร้อยละ 34  และมีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูท่ี่ระดบัปริญญาตรี 220 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 
และพฤติกรรมการใชบ้ริการในดา้นระยะเวลาในการเขา้พกั 1 คืน มากท่ีสุดจาํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 50 โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการเขา้พกัส่วนใหญ่เพ่ือพกัผอ่นจาํนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 และมีความถ่ีในการเขา้พกั 1-5 
คร้ัง/ปี จาํนวน 269 คนคิดเป็นร้อยละ 71.4 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ผูท่ี้เคยใชบ้ริการโรงแรมท่ีมีพฤติกรรมการใชบ้ริการต่างกนั มีระดบัการรับรู้คุณภาพ
บริการแตกต่างกนัทดสอบโดยใชส้ถิติ One-Way ANOVA 

1. ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ One-Way ANOVA ของพฤติกรรมการใช้บริการด้าน
ระยะเวลาการเขา้พกัของโรงแรมบีริช พบว่ามีปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 
จาํนวน 6 ตวัแปร คือความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเช่ือถือ หรือไวว้างใจได ้การตอบสนองความตอ้งการ การ
ให้ความมัน่ใจ การเขา้ใจ การรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ และการแกไ้ขสถานการณ์ขดัแยง้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ One-Way ANOVA ของพฤติกรรมการใช้บริการด้าน
วตัถุประสงค์การเขา้พกัของโรงแรมบีริช พบว่า ไม่มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 
0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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3. ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ One-Way ANOVA ของพฤติกรรมการใช้บริการด้าน
ความถ่ีการเขา้พกัของโรงแรมบีริช พบวา่มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 จาํนวน 
1 ตวัแปร คือการตอบสนองความตอ้งการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

4. ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ One-Way ANOVA ของพฤติกรรมการใช้บริการด้าน
ระยะเวลาการเขา้พกัของโรงแรมศิลาหยก พบว่าไม่มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 
0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5. ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ One-Way ANOVA ของพฤติกรรมการใช้บริการด้าน
วตัถุประสงคก์ารเขา้พกัของโรงแรมศิลาหยก พบวา่ไม่มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

6. ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ One-Way ANOVA ของพฤติกรรมการใช้บริการด้าน
ความถ่ีในการเขา้พกัของโรงแรมศิลาหยก พบว่าไม่มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 
0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ผูท่ี้เคยใชบ้ริการโรงแรมท่ีมีการรับรู้คุณภาพบริการต่างกนั มีระดบัการรับรู้คุณค่า
ตราสินค้าแตกต่างกันโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่าง ง่ายของเพีย ร์สัน  (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) และสมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) ในรูปแบบของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) 

1. ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณภาพการบริการของโรงแรมบีริชดา้น
ความเป็นรูปธรรม พบวา่มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 
ตวัแปร คือดา้นการรู้จกัช่ือสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้  

2. ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณภาพการบริการของโรงแรมศิลาหยก  
ดา้นความเป็นรูปธรรม พบว่า มีปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 2 ตวัแปร คือดา้นการรู้จกัช่ือสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้  

3. ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณภาพการบริการของโรงแรมบีริชดา้น
ความน่าเช่ือถือ หรือไวว้างใจได ้พบวา่มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีระดบั 
0.05 จาํนวน 3 ตวัแปร คือดา้นการรู้จกัช่ือสินคา้ ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้  

4. ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณภาพการบริการของโรงแรมศิลาหยก
ดา้นความน่าเช่ือถือ หรือไวว้างใจได ้พบว่ามีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิตท่ี
ระดบั 0.05 จาํนวน 3 ตวัแปร คือ ดา้นการรู้จกัช่ือสินคา้ ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้  

5. ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณภาพการบริการของโรงแรมบีริชดา้น
การตอบสนองความตอ้งการ พบวา่มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 1 ตวัแปร คือความภกัดีต่อตราสินคา้  

6. ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณภาพการบริการของโรงแรมศิลาหยก 
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ พบวา่มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีระดบั 
0.05 จาํนวน 3 ตวัแปร คือ ดา้นการรู้จกัช่ือสินคา้ ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้  
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7. ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณภาพการบริการของโรงแรมบีริชดา้น
การให้ความมัน่ใจ พบวา่มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 
ตวัแปร คือดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้  

8. ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณภาพการบริการของโรงแรมศิลาหยก
ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ พบวา่มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 
1 ตวัแปร คือดา้นการรู้จกัช่ือสินคา้ 

9. ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณภาพการบริการของโรงแรมบีริชดา้น
การเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ พบวา่ไม่มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิตท่ีระดบั 0.05 

10.  ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณภาพการบริการของโรงแรมศิลาหยก
ดา้นการเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ พบวา่มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิตท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 ตวัแปร คือดา้นการรู้จกัช่ือสินคา้ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และความภกัดีต่อตรา
สินคา้  

11. ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณภาพการบริการของโรงแรมบีริชดา้น
การแกไ้ขสถานการณ์ขดัแยง้ พบวา่มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 1 ตวัแปร คือดา้นการรู้จกัช่ือสินคา้  

12. ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณภาพการบริการของโรงแรมศิลาหยก
ดา้นการแกไ้ขสถานการณ์ขดัแยง้ พบวา่มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีระดบั 
0.05 จาํนวน 2 ตวัแปร คือดา้นการรู้จกัช่ือสินคา้ และดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 3 เปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของโรงแรมบีริช จงัหวดัตาก และโรงแรมศิลา
หยก จงัหวดัตาก ทั้ง 6 ดา้น โดยใชส้ถิติ Pair Sample T-test 

1. ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการ Pair Samples t-test ระหว่างโรงแรมบีริชกับโรงแรมศิลาหยก
เก่ียวกบัระดบัคุณภาพการบริการดา้นความเป็นรูปธรรม พบวา่โรงแรมบีริชมีค่าเฉล่ียมากกวา่โรงแรมศิลาหยกอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการ Pair Samples t-test ระหว่างโรงแรมบีริชกับโรงแรมศิลาหยก
เก่ียวกบัระดบัคุณภาพการบริการดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้พบว่าโรงแรมบีริชมีค่าเฉล่ียมากกว่าโรงแรม
ศิลาหยกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการ Pair Samples t-test ระหว่างโรงแรมบีริชกับโรงแรมศิลาหยก
เก่ียวกบัระดบัคุณภาพการบริการดา้นการตอบสนองความตอ้งการ พบวา่โรงแรมบีริชมีค่าเฉล่ียมากกวา่โรงแรมศิลา
หยก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 

4. ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการ Pair Samples t-test ระหว่างโรงแรมบีริชกับโรงแรมศิลาหยก
เก่ียวกบัระดบัคุณภาพการบริการดา้นการใหค้วามมัน่ใจ พบวา่โรงแรมบีริชมีค่าเฉล่ียมากกวา่โรงแรมศิลาหยก อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 
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5. ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการ Pair Samples t-test ระหว่างโรงแรมบีริชกับโรงแรมศิลาหยก
เก่ียวกบัระดบัคุณภาพการบริการดา้นการเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ พบว่าโรงแรมบีริชมีค่าเฉล่ีย
มากกวา่โรงแรมศิลาหยก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 

6. ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการ Pair Samples t-test ระหว่างโรงแรมบีริชกับโรงแรมศิลาหยก
เก่ียวกบัระดบัคุณภาพการบริการดา้นการแกไ้ขสถานการณ์ขดัแยง้ พบวา่โรงแรมบีริชมีค่าเฉล่ียมากกวา่โรงแรมศิลา
หยก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 

 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัการรับรู้ระดบัคุณภาพของโรงแรมบีริช พบวา่ ปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพมี 2 ปัจจยั คือระยะเวลาการเขา้พกั และความถ่ีในการเขา้พกั 
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัการรับรู้ระดบัคุณภาพของโรงแรมศิลาหยก พบวา่ ไม่

มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพ 
3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัการรับรู้ระดบัคุณภาพของโรงแรมบีริชกบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ พบวา่ ปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้มี 5 ปัจจยั คือความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเช่ือถือหรือไววางใจได ้การ
ตอบสนองความตอ้งการ การใหค้วามมัน่ใจ และการแกไ้ขสถานการณ์ขดัแยง้ 

4. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัการรับรู้ระดบัคุณภาพของโรงแรมศิลาหยกกบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ พบว่า 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้มี 6 ปัจจยั คือความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเช่ือถือ หรือไววางใจได ้
การตอบสนองความตอ้งการ การให้ความมัน่ใจ การเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ และ การแกไ้ข
สถานการณ์ขดัแยง้ 

5. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระดบัคุณภาพการบริการของโรงแรมบีริกบัโรงแรมศิลาหยก พบว่า 
โรงแรมบีริชมีระดบัคุณภาพการบริการทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเช่ือถือหรือไววางใจ
ได ้การตอบสนองความตอ้งการ การให้ความมัน่ใจ การเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ และการแกไ้ข
สถานการณ์ขดัแยง้มากกวา่โรงแรมศิลาหยก 
 

6. อภิปรายผลการวจิัย 
จากสรุปผลการวิจยัในคร้ังน้ีมีประเด็นท่ีมีความสําคญั และตอ้งมีการอภิปลายผลเพ่ิมเติมดงัน้ี จากสรุป

ผลการวิจยัจะเห็นไดว้า่ ปัจจยัพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพมี 2 ปัจจยั คือ ระยะเวลาการเขา้พกั 
และความถ่ีในการเขา้พกั มีความสอดคลอ้งกบัสาริณี ม่วงหีต  ปี 2558 ท่ีพบวา่ ระยะเวลาการเขา้ใชบ้ริการ และความถ่ี
ในการเขา้ใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ และสอดคลอ้งกบักาํพล แกว้สมนึก ท่ี
พบว่าระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการสั่งซ้ือของลูกคา้ 
ไดแ้ก่ ยอดการสั่งซ้ือ สินคา้โดยเฉล่ียในแต่ละเดือนท่ีสั่งซ้ือสินคา้กบับริษทัฯ และระยะเวลาในการติดต่อธุรกิจกบั
บริษทัฯ อีกทั้งผลการวิจยัยงัมีความขดัแยง้บางประการกบั สาริณี ม่วงหีต  ปี 2558 ท่ีพบว่า วตัถุประสงคใ์นการใช้
บริการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ ทั้งน้ีเน่ืองจากวตัถุประสงคใ์นการเขา้ของลูกคา้ไม่ว่า
จะเป็นการพกัผ่อน ทาํธุรกิจ หรือ ติดต่อราชการ ซ่ึงเป็นวตัถุประสงค์ส่วนบุคคล และลูกคา้อาจตอ้งทาํกิจกรรม
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ภายนอกโรงแรมหรือบริเวณสถานท่ีใกลเ้คียงกบัโรงแรมทาํให้วตัถุประสงค์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับระดับ
คุณภาพบริการ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
1. จากการท่ีไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการกบัการรับรู้คุณภาพของโรงแรมบีริช ทาํให้เห็นว่า

ระยะเวลาการเขา้พกักบัความถ่ีในการเขา้พกันั้น ส่งผลถึงการรับรู้ระดบัคุณภาพการบริการในดา้นต่างๆโดยยิง่ลูกคา้มี
ระยะเวลาในการเขา้พกัหรือมีความถ่ีในการเขา้พกัท่ีนาน ยิ่งทาํให้มีระดบัการรับรู้คุณภาพบริการท่ีสูง ดงันั้นจึงเป็น
แนวทางในการทาํกลยทุธ์การมุ่งเนน้ท่ีลูกคา้ (Customer Focus) เป็นสาํคญั โดยมุ่งเนน้ไปท่ีลูกคา้เพ่ือส่งเสริมใหลู้กคา้
มีระยะเวลาหรือความถ่ีในการเขา้พกัเพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นการให้ลูกคา้ไดรั้บรู้ระดบัคุณภาพการบริการไดม้ากยิ่งข้ึน และ
สามารถสร้างผลกาํไรใหก้บัโรงแรมบีริชได ้ในส่วนของโรงแรมศิลาหยกผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัการ
รับรู้คุณภาพไม่ส่งผลต่อกนั 

2. จากการท่ีไดท้าํการศึกษาระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการของทั้งสองโรงแรม ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า
ตราสินคา้โดยหากลูกคา้ไดรั้บการบริการท่ีดีแลว้ กส่็งผลใหลู้กคา้เกิดการรู้จกัช่ือสินคา้มากข้ึน เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีข้ึน 
และทาํใหเ้กิดความจงรักภกัดีต่อสินคา้และบริการดว้ย ดงันั้นทางโรงแรมจึงตอ้งใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพการบริการ
ให้ครบทุกดา้น เพ่ือสร้างให้ลูกคา้เกิดการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีดี และสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัโรงแรมทั้งสองได้
อยา่งย ัง่ยนื 

3. จากการเปรียบเทียบคุณภาพการใหบ้ริการของโรงแรมบีริช จงัหวดัตาก และโรงแรมศิลาหยก จงัหวดัตาก 
ทั้ง 6 ดา้น พบวา่คุณภาพในการบริการดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ โรงแรมบีริชมีการรับรู้ท่ีสูงกวา่โรงแรมศิลา
หยก ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้โรงแรมบีริชมีการรับรู้ท่ีสูงกวา่โรงแรมศิลาหยก  ดา้นการตอบสนองความ
ตอ้งการ โรงแรมบีริชมีการรับรู้ท่ีสูงกว่าโรงแรมศิลาหยก ดา้นการให้ความมัน่ใจ โรงแรมบีริชมีการรับรู้ท่ีสูงกว่า
โรงแรมศิลาหยก  ดา้นการเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ โรงแรมบีริชมีการรับรู้ท่ีสูงกว่าโรงแรมศิลา
หยก  และการแกไ้ขสถานการณ์ขดัแยง้ โรงแรมบีริชมีการรับรู้ท่ีสูงกวา่โรงแรมศิลาหยก ทาํใหเ้ห็นไดว้า่โรงแรมบีริช
ลูกคา้มีระดบัการรับรู้คุณภาพท่ีดีกว่าโรงแรมศิลาหยกในทุกๆดา้น แสดงว่าโรงแรมบีริชสามารถขยบั position ของ
โรงแรมบีริชใหสู้งกวา่โรงแรมศิลาหยกได ้โดยอาจปรับราคาใหสู้งกวา่โรงแรมศิลาหยกเพ่ือยกระดบัโรงแรมบีริชให้
เหนือกว่าโรงแรมศิลาหยกได ้แทนท่ีจะมองว่าเป็นโรงแรมท่ีแข่งขนักนัโดยตรงเน่ืองจากระดบัคุณภาพบริการของ
โรงแรมบีริชมีการรับรู้ท่ีมากกว่าโรงแรมศิลาหยกในทุกๆดา้น หรืออาจใชก้ลยุทธ์เชิงรุกในการดาํเนินธุรกิจของ
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บทคัดย่อ 
การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาอิทธิพลของประสบการณ์การซ้ืออาหารออนไลน์ และการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีต่อความ

ตั้งใจซ้ืออาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคอาหารออนไลน์ การวิจยัประยกุตใ์ชว้ิจยัเชิงปริมาณและวิจยัเชิงคุณภาพร่วมกนั 
การวิจยัเชิงปริมาณใชม้าตรวดัลิเคิร์ทเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคอาหารออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพศชาย-หญิง
อายรุะหวา่ง 21-40 ปี จาํนวน 152 คน วเิคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานดว้ยสถิติพรรณนา วจิยัเชิงคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา
ผลสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) รวม 20 คนนาํไปใชป้ระกอบการสร้างแบบสอบถามเพ่ือ
เก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัเชิงปริมาณผลวิจยัเชิงปริมาณพบว่าความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคอาหารออนไลน์จะ
เพ่ิมข้ึน หากผูบ้ริโภคมีประสบการณ์การซ้ืออาหารออนไลน์เชิงบวกกล่าวคือผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลของร้านอาหาร
อยา่งเพียงพอ ขั้นตอนการสั่งซ้ืออาหารทาํไดง่้าย และผูบ้ริโภคสามารถทาํการสั่งซ้ืออาหารตามขั้นตอนร้านอาหารได้
สําเร็จทุกคร้ัง ในขณะท่ีการรับรู้ความเส่ียงดา้นความเป็นส่วนตวัมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารออนไลน์ด้วย
เช่นกนั จากขอ้คน้พบน้ีผูป้ระกอบการร้านอาหารออนไลน์ควรสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้กบัผูบ้ริโภคอาหาร
ออนไลน์และลดการรับรู้ความเส่ียงดา้นความเป็นส่วนตวั จะช่วยเสริมความตั้งใจซ้ืออาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภค อนั
เป็นวถีิทางในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
คาํสําคญั:  อาหารออนไลน์, ประสบการณ์การซ้ืออาหารออนไลน์, การรับรู้ความเส่ียง, ความตั้งใจซ้ือ 
 

ABSTRACT 
This research aims to study the effects of food online shopping experience and risk perception on food 

online purchase intention. The research is a combination of qualitative and quantitative research. The quantitative 
research involved Likert’s rating scale in collecting data from152consumers males and females aged between 21-40 
years, and live in Bangkok, the data was then analyzed by descriptive statistics. The qualitative research involved 
content analysis of data collected from Semi- interview structure with 10  consumers. The results indicated that the 
consumer’s purchase intention will increase if the consumers have good shopping experience and feel free from any 
privacy risk. Food online business operators should create a good food online experience for consumers and reduce 
the risk of perceived privacy. Enhances the consumer’s intentions to buy food online. In way that could create 
competitive advantage. 
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1. บทนํา 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในช่วง 5-10 ปีท่ีผา่นมา ผูบ้ริโภคสามารถส่ือสารกนัไดก้วา้งไกลและครอบคลุมผูบ้ริโภค
ใชเ้วลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากข้ึน (ปิยะชาติ  อิศรภกัดี, 2559) ไตรมาสท่ี 1 ประจาํปี 2559 จากประชากรของ
ประเทศไทยจาํนวนทั้งส้ิน 68.1 ลา้นคน มีผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตจาํนวน 38 ลา้นคน และมีผูใ้ชง้านโซเชียลเน็ทเวิร์คมากถึง 
41 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ56 และคิดเป็นร้อยละ60 ของจาํนวนประชากรทั้งหมด ตามลาํดบั ซ่ึงโซเชียลเน็ทเวิร์คท่ีมี
ผูใ้ชง้านมากท่ีสุดคือ Facebook ร้อยละ92 LINE ร้อยละ85 และ Google+ ร้อยละ 67 (สมาคมโฆษณาดิจิทลั (ประเทศไทย), 
2559) นอกเหนือจากการใชง้านอินเทอร์เน็ตในเชิงขอ้มูลข่าวสาร และการแลกเปล่ียนเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน ในชีวิตประจาํวนั 
(Lifestyle) กบัคนรอบขา้งแลว้ ผูบ้ริโภคยงัใชง้านอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการซ้ือ - ขายสินคา้อีกดว้ย (ปิยะชาติ  อิศร
ภกัดี, 2559) ในปี 2558 ประเทศไทยมีมูลค่า E-Commerce จาํนวนทั้งส้ิน 2,245,147.02 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ43.47 
ของมูลค่าขายสินคา้และบริการโดยรวมทั้งประเทศ  ซ่ึงเติบโตเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 สูงถึงร้อยละ10.41 (กระทรวงดิจิทลัเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม, 2559) 

นอกจากน้ีกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (2559) ยงัไดก้ล่าวอีกวา่มูลค่า E-Commerce ในประเทศหาก
จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมในปี 2558 แล้วอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าสูงท่ีสุด 3 อันดับแรกได้แก่ อันดับท่ี 1 
อุตสาหกรรมการให้บริการท่ีพกัมีมูลค่า 559,697.54 ลา้นบาท อนัดบัท่ี 2 อุตสาหกรรมคา้ปลีกและการคา้ส่งมีมูลค่า 
536,725.26 ลา้นบาท และอนัดบัท่ี 3 อุตสาหกรรมการผลิตมีมูลค่า 428,736.23 ลา้นบาท ซ่ึงจากการคาดการณ์ในปี 2559 
พบว่าอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่า E-Commerce มากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึงคืออุตสาหกรรมคา้ปลีกและการคา้ส่ง โดยมีมูลค่า
การคาดการณ์อยูท่ี่ 731,828.33 - ลา้นบาท มีอตัราเติบโตถึงร้อยละ 36.35 เม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลในปี 2558 – 2559 ธุรกิจ
การจําหน่ายอาหาร, อาหารแปรรูปและเคร่ืองด่ืม (Food Online Business) จัดเป็นสินค้าและบริการท่ีอยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมคา้ปลีกและการคา้ส่ง ซ่ึงธุรกิจการจาํหน่ายอาหาร,อาหารแปรรูและเคร่ืองด่ืมมีมูลค่า E-Commerce ในปี 
2558 สูงเป็นอนัดบัท่ี 3 รองลงมาจากธุรกิจหา้งสรรพสินคา้ออนไลน์ และธุรกิจการจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางตามลาํดบั โดยมี
มูลค่าทั้งส้ิน 102,186.88 ลา้นบาท และมีมูลค่าคาดการณ์ในปี 2559 ทั้งส้ิน 165,506.27 ลา้นบาท และธุรกิจการจาํหน่าย
อาหาร, อาหารแปรรูปและเคร่ืองด่ืมมีอตัราการเติบโตในช่วงปี 2558 – 2559 ร้อยละ 61.96 สูงเป็นอนัดบัท่ี 1 เม่ือเทียบกบั
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั(กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, 2559) 

ปัจจุบนัธุรกิจอาหารออนไลน์ (Food Online Business) มีผูป้ระกอบการเขา้มาแข่งขนัในตลาดหลายรายประกอบ
ไปดว้ย ผูป้ระกอบการท่ีมีร้านอาหารอยูแ่ลว้เพียงเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายแบบออนไลน์คู่ไปกบัการจาํหน่ายหน้าร้าน 
และผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีจาํหน่ายอาหารผา่นช่องทางออนไลน์เพียงช่องทางเดียวไม่มีหนา้ร้านสาํหรับใหบ้ริการลูกคา้ 
ซ่ึงรูปแบบธุรกิจอาหารออนไลน์สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบดว้ยกนัคือ รูปแบบท่ี 1 ร้านท่ีจาํหน่ายอาหารออนไลน์
โดยผูผ้ลิตเอง เช่น ร้านเคเอฟซี ร้านเอสแอนด์พี และร้านเอ็มเคสุก้ี เป็นตน้ ซ่ึงร้านดงักล่าว จาํหน่ายอาหารปรุงสําเร็จ
พร้อมทาน ผา่นเวบ็ไซดแ์ละแอพพลิเคชัน่ของร้านโดยตรง นอกจากร้านท่ีจาํหน่ายอาหารปรุงสาํเร็จพร้อมทานแลว้ ยงัมี
หา้งสรรพสินคา้เทสโกโ้ลตสั และ ทอ้ปซุปเปอร์มาร์เกต็ ท่ีจาํหน่ายอาหารแปรรูปและวตัถุดิบท่ีใชใ้นการประกอบอาหาร
ผ่านช่องทางออนไลน์อีกดว้ยรูปแบบท่ี 2 คือร้านท่ีเป็นตวักลางรับซ้ืออาหารจากร้านอาหารต่าง ๆ ผ่านเวบ็ไซด์และ
แอพพลิเคชัน่ของตนเอง และจดัส่งอาหารไปยงัผูส้ั่งซ้ือ เช่น App Food Panda โดย บริษทั ฟู้ดแพนดา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 
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บริการกบักลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ืออาหารตามสั่งและอาหารปรุงสาํเร็จจากร้านต่าง ๆ ตั้งแต่ร้านอาหารจานด่วนไปจนถึง
ภตัตาคาร หรือ www.wongnai.com ซ่ึงเป็นเวบ็ไซด์รีวิวและแนะนาํอาหารไดท้าํธุรกิจร่วมกบั App Lineman เพ่ือบริการ
จัดส่งอาหาร จากร้านอาหารท่ีมีช่ือเสียงให้กับลูกค้าท่ีสั่งซ้ืออาหารผ่านApp Wongnai และ App Lineman เป็นต้น 
(วรีวรรณ ฉายานนท,์ 2559)  

อยา่งไรก็ตามธุรกิจอาหารออนไลน์ (Food Online Business) ในบริบทอาหารม้ือหลกัปรุงสาํเร็จพร้อมทานยงัมี
ขอ้จาํกดัอยูห่ลายดา้นดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการให้บริการท่ียงัไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีอีกทั้งยงัเกิดความไม่มัน่ใจ
ข้ึนแก่ผูบ้ริโภคในเร่ืองของคุณภาพของอาหาร โดยเฉพาะในเร่ืองของความสดใหม่ของสินคา้ (วรีวรรณ  ฉายานนท,์ 2559) 
สอดคลอ้งกบั ไชยโรจน์ พิณทุกานนท์ และคณะ(2559) กล่าวว่าผูบ้ริโภค 326 คนจากกลุ่มตวัอย่าง 758 คน ไม่เคยซ้ือ
อาหารผา่นช่องทางออนไลน์ เหตุผลเน่ืองมาจาก  ร้อยละ58 ชอบเห็นอาหารก่อนรับประทาน ร้อยละ37 รู้สึกยุง่ยากในการ
สั่งอาหาร ร้อยละ21 รู้สึกยุง่ยากในการชาํระเงิน และ ร้อยละ19 คิดวา่มูลค่าอาหารสูงเกินไป 

ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาถึงโอกาสเติบโตของธุรกิจอาหารออนไลน์ ประกอบกบัการพิจารณาเหตุผลในการซ้ืออาหาร
ออนไลน์ในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ืออาหารผ่านช่องทางออนไลน์ และเหตุผลในการไม่ซ้ือของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่เคยซ้ือ
อาหารผา่นช่องทางออนไลน์ดงัท่ีไดก้ล่าวมา ทาํใหมี้ความน่าสนใจในการท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือ เน่ืองจากความ
ตั้งใจซ้ือมีความสาํคญัทางการตลาด กล่าวคือการทราบถึงความตั้งใจซ้ือและปัจจยัท่ีกระทบกบัความตั้งใจซ้ือนั้นทาํให้
สามารถคาดการณ์ไดถึ้งพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในอนาคต (Peter & Olson, 2002 อา้งถึงใน พิจิตร
จนัทร์ หวงัไพบูลยกิ์จ, 2559) รวมทั้งการศึกษางานวิจยัก่อนหนา้ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน
ช่องทางออนไลน์คือ การรับรู้ความเส่ียงในดา้นต่างๆของผูบ้ริโภค ซ่ึงหากผูป้ระกอบการสามารถบริหารจดัการปัจจยั
ดงักล่าวไดค้วามตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคมีโอกาสท่ีจะเพ่ิมข้ึนได ้ (Arshad et al., 2015) 

การทบทวนวรรณกรรม เป็นการประมวลเอกสารโดยย่อ เก่ียวกบัทฤษฎีท่ีใชศึ้กษา ตวัแปรนิยามปฏิบติัการ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวจิยัมีรายละเอียดดงัน้ี 

ความตั้งใจซ้ือ 
ความหมายของความตั้งใจซ้ือคือการเอาใจจดจ่อ ซ่ึงเป็นการตดัสินใจท่ีจะเลือกหรือกระทาํในวิธีใดวิธีหน่ึง มี

ทิศทางแน่วแน่ของจิต มีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจนต่อส่ิงท่ีปรารถนา และแสดงออกตามท่ีมีทศันคติหรือมีความเช่ือต่อส่ิงนั้น
ประกอบดว้ย การซ้ือเพ่ิมข้ึน การชอบมากท่ีสุด การเสนอแนะ การซ้ือท่ีมีคุณค่า ความเต็มใจท่ีซ้ือ และการตั้งใจซ้ือสูง 
(Thomas E. DeCarlo and Michael J. Barone, 2013) 

Linget al. (2010) ไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมว่าความตั้งใจซ้ือในรูปแบบออนไลน์คือสถานการณ์ท่ีผูบ้ริโภคยินดีและ
ตั้งใจท่ีจะมีส่วนร่วมในการทาํธุรกรรมออนไลน์ ซ่ึงหมายถึงกิจกรรมท่ีมีการเรียกคน้ขอ้มูลการโอนขอ้มูลและการซ้ือ
ผลิตภณัฑใ์นขั้นตอนการดึงและแลกเปล่ียนขอ้มูลนั้น ถือเป็นความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการหรือซ้ือผลิตภณัฑผ์า่นเวบ็ไซตซ่ึ์ง
สอดคลอ้งกบั Kim Ramus and Klaus G. Grunert (2004) ท่ีกล่าววา่ความตั้งใจท่ีจะซ้ืออาหารผา่นช่องทางอินเทอร์เน็ต เป็น
การใชแ้นวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planed Behavior : TPB)  ซ่ึงเป็นหน่ึงในทฤษฎีท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด ได้
ถูกพฒันาข้ึนโดย (Ajzen,1985, 1988) เป็นส่วนขยายของทฤษฎีการกระทาํดว้ยเหตุผล (Theory of Reasoned Action : TRA) 
โดย (Fishbein and Ajzen, 1975) มีตน้กาํเนิดมาเพื่อจะเป็นแบบจาํลองกระบวนการองคค์วามรู้ท่ีสาํคญัเพ่ือประเมินผลของ
ความตั้งใจซ้ือ โมเดลอธิบายถึงความซบัซอ้นของความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมของมนุษยแ์ละปัจจยัเก่ียวขอ้งท่ีสาํคญั
ท่ีสุดระบุวา่พฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นสาเหตุมาจากความตั้งใจ (ณชัญธ์นนั พรมมา, 2556) 
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Kitsikoglou et al. (2014) ได้กล่าวว่าภาคอาหารเป็นหน่ึงในธุรกิจผูน้ําทั้ งในประเทศและระดับนานาชาติ
นอกจากจะตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัและคุณภาพของผลิตภณัฑอ์าหารแลว้ การใชส้ารสนเทศและเทคโนโลย ี(IT) ถือวา่
เป็นกลยุทธ์นวตักรรมสําหรับผูป้ระกอบการ ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีประสบการณ์ในการซ้ือสินคา้ผ่านเวบ็ไซต์ท่ีมีการ
พฒันาและมีการจัดระบบความปลอดภยัท่ีดีข้ึนในการทาํธุรกรรม การซ้ืออาหารผ่านอินเตอร์เน็ตจึงเป็นมิติใหม่ท่ี
ผูบ้ริโภคสนใจ ดว้ยความหลากหลายของผลิตภณัฑแ์ละความสะดวกสบายท่ีไม่ตอ้งเดินทางไปทานท่ีร้านจึงเป็นเหตุให้
นกัการตลาดตอ้งทาํการวจิยัถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความตั้งใจซ้ืออาหารผา่นช่องทางออนไลน์ 

การคน้ควา้และศึกษางานวิจยัก่อนหน้า เก่ียวกบัผลกระทบของตวัแปร หรือความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ี
กล่าวไวข้า้งตน้ พบวา่งานวิจยัของ Ling et al. (2010) เร่ือง “The Effects Of Shopping Orientations, Online Trust and Prior 
Online Purchase Experience Toward Customers’ Online Purchase Intention” ผลการวิจัยพบว่าประสบการณ์ซ้ือสินค้า
ออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ แสดงถึงความสัมพนัธ์ทางตรงระหวา่งประสบการณ์ซ้ือสินคา้
ออนไลน์กบัความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ประสบการณ์ซ้ือสินคา้ออนไลน์นั้นมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ความเส่ียงและ
การรับรู้ความเส่ียง มีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจซ้ือ 

ประสบการณ์การซ้ืออาหารออนไลน์ 
Ling et al. (2010) กล่าวว่าการตอบสนองของแต่ละบุคคลต่อการพิจารณาส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้นเป็นผลรวมของ

ประสบการณ์ในอดีตพ้ืนฐานหรือภูมิหลงั และแรงผลกัดนัหรือแรงกระตุน้การซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ถือเป็น
เร่ืองท่ีค่อนขา้งใหม่สําหรับผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีใชบ้ริการผ่านช่องทางออนไลน์จะยงัคงรับรู้ว่ามีความเส่ียง
มากกวา่การซ้ือสินคา้จากช่องทางการจาํหน่ายแบบปกติ (LechnerandTheil, 2005) 

ดังนั้ นผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์จะพ่ึงพาประสบการณ์การเป็นอย่างมาก คุณค่าของ
ประสบการณ์จะไดจ้ากประสบการณ์การซ้ือก่อนเท่านั้น เพราะประสบการณ์ก่อนหนา้จะมีผลต่อพฤติกรรมในอนาคต ซ่ึง
ในบริบทของการซ้ือสินคา้ออนไลน์ลูกคา้จะไดรั้บการประเมินประสบการณ์การซ้ือแบบออนไลน์ในแง่ของการรับรู้
เก่ียวกบัขอ้มูลผลิตภณัฑ,์รูปแบบการชาํระเงิน,การจดัส่ง,ขอ้ตกลงและบริการท่ีนาํเสนอ เป็นตน้ (Mathwicka et al., 2001)  

สอดคลอ้งกบั Shim et al. (2001) ท่ีกล่าววา่ผูบ้ริโภคท่ีมีเจตนาท่ีจะซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่นทางเวบ็ไซดม์กัจะมี
ประสบการณ์ในการซ้ือสินคา้ออนไลน์มาก่อน และประสบการณ์ในอดีตจะช่วยในการลดความรู้สึกเส่ียงของพวกเขา 
ดงันั้นผูบ้ริโภคจะมีความตั้งใจซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์หลงัจากท่ีพวกเขามีประสบการณ์อยูแ่ลว้ นอกจากน้ีลูกคา้ท่ี
มีประสบการณ์การซ้ือออนไลน์ก่อนหนา้จะมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือสินคา้ผา่นทางออนไลน์มากกวา่ผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์การ
ซ้ือสินคา้ออนไลน์มาก่อน 

Goldsmith (2002) ไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีประสบการณ์ในการซ้ือสินคา้ออนไลน์อาจเร่ิมจากการซ้ือ
สินคา้ขนาดเลก็ก่อนในซ้ือคร้ังแรก และพวกเขามีแนวโนม้ท่ีจะพฒันาความเช่ือมัน่ข้ึนไปเร่ือย ๆ จนถึงขั้นซ้ือสินคา้ท่ีมี
ขนาดใหญ่ และพฒันาทักษะในการซ้ือสินค้าออนไลน์มากข้ึน และผูบ้ริโภคท่ีไม่มีประสบการณ์ในการซ้ือสินค้า
ออนไลน์ยอ่มมีความรู้ดา้นการซ้ือสินคา้ออนไลน์นอ้ยมาก ดงันั้นผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะมีความรู้สึกเส่ียงมากข้ึนหากจะซ้ือ
ผลิตภณัฑผ์า่นวิธีออนไลน์ และหากประสบการณ์การซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ก่อนหนา้น้ีใหผ้ลลพัธ์ท่ีน่าพอใจจะ
ทาํให้ลูกคา้ยงัคงซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่อไปในอนาคต แต่ถา้ประสบการณ์ท่ีผ่านมาไดรั้บการประเมินไป
ในทางลบลูกคา้จะไม่เตม็ใจท่ีจะมีส่วนร่วมในซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ในอนาคต (Shim et al., 2001)   
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ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่มีผูบ้ริโภคจาํนวนมากท่ีเลือกใชบ้ริการหรือซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ ดงันั้นการ
พยายามทาํความเขา้ใจผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการอีคอมเมิร์ซนั้น เป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับธุรกิจท่ีมีช่องทางการจดัจาํหน่ายทาง
ออนไลน์ ซ่ึงการทาํความเขา้ใจเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองของการทาํความเขา้ใจว่าอะไรเป็นแรงกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้
ออนไลน์ และอะไรคือส่ิงท่ีตอ้งทาํเพ่ือเพ่ิมและรักษาแรงจูงใจน้ีไว ้(Kau et al., 2003) 

ดงันั้น ประสบการณ์ซ้ืออาหารออนไลน์ หมายถึง การคน้หาขอ้มูล การเรียนรู้ และความเขา้ใจในการซ้ืออาหาร
ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยตนเอง ต่อจากนั้ นจะจดจาํและเก็บไวเ้ป็นเสมือนบทเรียนของชีวิต และแต่ละคนจะมี
ประสบการณ์เฉพาะตวัท่ีไม่เหมือนกนั  ซ่ึงมีความเป็นไปไดว้า่หากผูบ้ริโภคมีประสบการณ์ซ้ือสินคา้ออนไลน์ก่อนหนา้น้ี
ใหผ้ลลพัธ์ท่ีน่าพอใจ จะทาํใหลู้กคา้เกิดความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ต่อไปในอนาคต 

การรับรู้ความเส่ียง  
การรับรู้ความเส่ียงเป็นกิจกรรมท่ีสอดแทรกอยูใ่นกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ถึงแมว้่าในปัจจุบนั 

จะมีการพฒันากลไกดา้นความปลอดภยัในการทาํธุรกรรมหลายอยา่ง แต่ผูบ้ริโภคยงัคงรู้สึกไม่สบายใจ (มีความเส่ียง) ใน
การท่ีจะตอ้งทาํธุรกรรมผา่นช่องทางอินเทอร์เน็ต การศึกษาในอดีตแสดงใหเ้ห็นถึงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัสองมุมมอง
เก่ียวกบัความเส่ียงท่ีเกิดจากการรับรู้ มุมมองท่ีแรก คือ ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัผลการคน้หาของผลิตภณัฑห์รือบริการ  
มุมมองท่ีสอง คือ ความสูญเสียท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการเลือกซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์  (Li et al., 2005) 

สอดคลอ้งกบั Dowling & Staelin (1994) อา้งถึงใน RongLi, JaeJonKim, JaeSung Park (2005) ท่ีกล่าววา่การรับรู้
ความเส่ียง คือการรับรู้ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัความไม่แน่นอน และผลกระทบจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม เป็นความเส่ียง
เชิงอตันยัชนิดหน่ึงท่ีแตกต่างจากความเส่ียงวตัถุประสงค ์ซ่ึงสามารถแสดงความน่าจะเป็นได ้กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ ถา้
ผูบ้ริโภครับรู้ปัญหาโดยตวัของผูบ้ริโภคเอง ปัญหานั้นจะเป็นท่ีประจกัษแ์ก่ผูบ้ริโภค ถึงแมว้า่จะเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมา
เป็นเวลานานแลว้ ในการวิจยัก่อนหน้ามีการแบ่งการรับรู้ความเส่ียงออกเป็นหลายมิติ ช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างท่ีอาจ
เกิดข้ึนในสินคา้ท่ีมีกายภาพแตกต่างกนัไปตามการรับรู้ของผูบ้ริโภค (Grzegorz Maciejewski, 2012)  

Dai et al. (2014) ไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมว่า จากงานวิจัยเร่ือง “The Impact of Online Shopping Experience on Risk 
Perceptions and Online Purchase Intentions” พบว่าการรับรู้ความเส่ียงของผูบ้ริโภคในบริบทของการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 มิติคือ มิติความเส่ียงในหนา้ท่ีหรือความสามารถของผลิตภณัฑ ์(Product Risk) ซ่ึงเป็นความรู้สึก
วา่เม่ือซ้ือไปแลว้อาจไม่ไดรั้บประโยชน์ตามท่ีคาดหวงั เช่น ซ้ือไปแลว้ใชป้ระโยชน์ไม่ได ้หรือการใชบ้ริการแลว้จะไม่
ไดผ้ลตามท่ีคาดหวงัเป็นตน้ มิติความเส่ียงทางการเงิน (Financial risk) เป็นความรู้สึกกงัวลวา่อาจจะซ้ือแพง เพราะมีราย
อ่ืนขายถูกกว่า หรือมีการจดัรายการโปรโมชัน่ท่ีทาํให้การซ้ือภายหลงัมีความคุม้ค่ากว่า เป็นตน้ และมิติความเส่ียงดา้น
ความเป็นส่วนตวั (Privacy risk) เป็นความกงัลงและความกลวัการถูกคุกคามความเป็นส่วนตวัจากการเปิดเผยอีเมล ์ท่ีอยู ่
หรือเลขบตัรเครดิต เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ Dowling &Staelin (1994) อา้งถึงใน RongLi, JaeJonKim, JaeSung Park 
(2005) ดงันั้น การรับรู้ความเส่ียง หมายถึงความรู้สึกเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในใจผูบ้ริโภคเป็นสภาวะท่ีเขาเกิดรับรู้หรือรู้สึกข้ึนมา
วา่เขามีความเส่ียงหากซ้ือหรือจะเกิดผลเสียหายหากเขาตดัสินใจผิดพลาด มีผลใหเ้ขาเลือกท่ีจะชะลอการตดัสินใจท่ีจะทาํ
ใหเ้กิดพฤติกรรม 

สรุปไดว้่าการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสนใจศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างประสบการณ์ซ้ือสินคา้ออนไลน์กบั
ความตั้งใจซ้ืออาหารออนไลน์  และการรับรู้ความเส่ียงกบัความตั้งใจซ้ืออาหารออนไลน์ซ่ึงการศึกษางานวิจยัก่อนหนา้
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หลายฉบบั ผูว้ิจยัยงัไม่พบความสัมพนัธ์ดงักล่าว ดงันั้นเพ่ือการพฒันาแนวคิดและทฤษฎีทางการตลาดในรูแบบใหม่ 
รวมถึงทาํใหง้านวจิยัฉบบัน้ีน่าสนใจผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาถึงความสัมพนัธ์ดงัท่ีไดก้ล่าวมา  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือศึกษาและทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างประสบการณ์การซ้ืออาหารออนไลน์และการรับรู้ความเส่ียง 

กบัความตั้งใจซ้ืออาหารออนไลน์ 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การศึกษาคร้ังน้ีใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) 

จาํนวน 20 ตวัอยา่ง ซ่ึงผลสรุปของการสัมภาษณ์นาํไปใชป้ระกอบการสร้างแบบสอบถามเพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการ
วิจยัเชิงปริมาณ ในขั้นตอนการสํารวจ (Survey Research) โดยกาํหนดตวัอยา่งจาํนวน 152 ตวัอยา่ง ทั้งน้ีเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการศึกษาทาํการทดสอบ Pre-test เพ่ือทดสอบความเขา้ใจ ตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) จากวิธี Cronbach’s 
Alpah และทาํการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis)เพ่ือนาํแบบสอบถามท่ีมีความถูกตอ้งไปเก็บกบักลุ่มตวัอย่าง โดย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบไปดว้ย ขอ้มูลส่วนตวั และขอ้มูลจากความคิดเห็นของตวัแปรประสบการณ์การ
ซ้ือสินคา้ออนไลน์ การรับรู้ความเส่ียง และความตั้งใจซ้ือ จากนั้นจึงนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 
และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้การประเมินนํ้ าหนักความสําพนัธ์ของตัวแปรโดยเทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอย 
(Regression Analysis) 
 

4. ผลการวจิัย 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ขอ้มูลเชิงลกัษณ์พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการซ้ืออาหาร

ออนไลน์ผ่าน Social Application จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 48 และซ้ือผ่าน  Service Application  จาํนวน 79 คน คิด
เป็นร้อยละ 52  กลุ่มตวัอยา่งมีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 และอายรุะหวา่ง  31-40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 55.3 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนซ่ึงมีจาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 รองลงมาประกอบ
อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวัจาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4  นกัเรียน/นกัศึกษาจาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5   รับ
ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจจาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2  พ่อบา้น/แม่บา้นจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 และ
ประกอบอาชีพอ่ืนๆ จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามลาํดบั กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการศึกสูงสุด 3 ลาํดบัไดแ้ก่ ปริญญา
ตรีจาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 59.9 ปริญญาโทจาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 แลตํ่ากวา่ปริญญาตรีจาํนวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.6 ตามลาํดบั มีรายไดเ้ฉล่ียสูงสุด 3 ลาํดบัไดแ้ก่ 15,001 – 20,000 บาท จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 
รายไดร้ะหวา่ง 25,001 – 35,000 บาท จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 และรายไดร้ะหวา่ง 5,000 – 15,000 บาท จาํนวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามลาํดบั 

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลเชิงลกัษณะกบัตวัแปรความตั้งใจซ้ืออาหารออนไลน์ดว้ยเคร่ืองมือ 
ANOVA พบว่าช่องทางการซ้ืออาหารออนไลน์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารออนไลน์ กล่าวคือกลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือ
อาหารออนไลน์ผา่นช่องทาง Service Application มีความตั้งใจซ้ืออาหารออนไลน์ภายใน 1 เดือน มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ซ้ืออาหารออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Application โดยมีค่าเฉล่ีย 4.190  ทั้ งน้ีเป็นเพราะ Service Application เป็น 
Application ท่ีรวบรวมขอ้มูลร้านอาหารไวใ้น Application เดียว ผูบ้ริโภคสามารถเปรียบเทียบขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซ้ือ
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ไดส้ะดวก ผลการศึกษายงัพบอีกวา่ระดบัการศึกษามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารออนไลน์ กล่าวคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาโทมีความตั้งใจซ้ืออาหารออนไลน์เป็นอาหารม้ือหลกัในชีวิตประจาํวนัมากกวา่กลุ่มอ่ืน 
ทั้งน้ีเน่ืองจากการศึกษาเป็นส่ิงท่ีทาํใหค้นเรามีความคิด มุมมอง และการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน ใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
ของประสบการณ์การซ้ืออาหารออนไลน์ และ การรับรู้ความเส่ียงกบัความตั้งใจซ้ืออาหารออนไลน์พบวา่ประสบการณ์
การซ้ืออาหารออนไลน์ในมิติดา้นความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ประกอบไปดว้ยผูบ้ริโภคสามารถ
สั่งซ้ืออาหารตามขั้นตอนร้านคา้ไดส้าํเร็จทุกคร้ัง, ขั้นตอนการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ทาํไดง่้าย,การไดรั้บขอ้มูลร้านอาหาร
อย่างเพียงพอก่อนทาํการสั่งซ้ือ และการรับรู้ความเส่ียงในมิติดา้นความเป็นส่วนตวัประกอบไปดว้ยผูบ้ริโภคกลวัว่า
ร้านอาหารอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั,ร้านอาหารอาจส่งขอ้ความมายงักล่องขอ้ความส่วนตวัในอนาคต,ขอ้มูลบตัรเครดิต
อาจไม่ปลอดภยั,ความรู้สึกไม่ปลอดภยัจากผูท่ี้มาส่งอาหาร,ผูบ้ริโภคกลวัว่าจะถูกรบกวนโดยข่าวสารของร้านอาหาร 
เหล่าน้ีมีผลกระทบกบัความตั้งใจซ้ืออาหารออนไลน์ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ    มีค่า F= 5.141 ค่า P-value = 0.001 ซ่ึง
นอ้ยกวา่ 0.05 รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ประสบการณ์การซ้ืออาหารออนไลน์ การรับรู้ความเส่ียง ท่ีมีผลกระทบกบัความตั้งใจซ้ือ
อาหารออนไลน์ 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t P-Value 

B Std. Error Beta 
(Constant) .911 .615  1.482 .140 
Expi1 .206 .143 .128 1.441 .152 
Expi2 
PR1 
PR2 

.288 
-.161 
.247 

.123 

.103 

.108 

.198 
-.137 
.208 

2.346 
-1.556 
2.291 

.020 

.122 

.023 
R = 0.123        Adjusted R² = 0.099      SEE =0.82541         F = 5.141       P-Value = 0.001 

a. Dependent Variable: Intention 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรความตั้งใจซ้ือระหวา่งช่องทางจาํหน่ายระหวา่ง Service Application กบั 

Social Application พบวา่อิทธิพลของตวัแปรมีความแตกต่างกนั โดยผูท่ี้ซ้ืออาหารออนไลน์ผา่น Service Application 
มีความตั้ งใจซ้ืออาหารออนไลน์ในอีก 1 เดือนขา้งในระดับท่ีมากกว่า Social Application ผูป้ระกอบการอาหาร
ออนไลน์นอกจากจะตอ้งมีช่องทางการจาํหน่ายผ่าน Social Application (facebook, Instagram, Line) แลว้ ยงัคงตอ้ง
พิจารณาสมคัรเขา้ร่วมเป็นสมาชิกร้านอาหารใน Service Application (food panda, Lineman, Zab Derivery) อีกดว้ย 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายและเพ่ิมโอกาสและทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภคไดใ้ชบ้ริการร้านอาหาร 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์การซ้ือสินคา้ออนไลน์กบัความตั้งใจซ้ือ พบวา่ประสบการณ์
การซ้ืออาหารออนไลน์ในมิติดา้นความเขา้ใจในขั้นตอนการสั่งซ้ืออาหารมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ืออยา่งมีนยัสําคญั
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ทางสถิติ  ผูป้ระกอบการควรจดัการขั้นตอนการสั่งซ้ืออาหารให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ใจและปฏิบติัตามไดง่้ายรวมถึง
การให้ขอ้มูลร้านอาหารท่ีเพียงพอยงัเป็นส่ิงสําคญัในการประกอบการตดัสินใจซ้ือสอดคลอ้งกบั Ling et al.,(2010) 
กล่าววา่การตอบสนองของแต่ละบุคคลต่อการพิจารณาส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้นเป็นผลรวมของประสบการณ์ในอดีตพ้ืนฐาน
หรือภูมิหลงั และแรงผลกัดนัหรือแรงกระตุน้การซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ ดงันั้นผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ผ่าน
ช่องทางออนไลน์จะพ่ึงพาประสบการณ์การเป็นอยา่งมาก คุณค่าของประสบการณ์จะไดจ้ากประสบการณ์การซ้ือก่อน
เท่านั้น เพราะประสบการณ์ก่อนหนา้จะมีผลต่อพฤติกรรมใน (Mathwicka et al., 2001)  

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเส่ียงกบัความตั้งใจซ้ือ พบว่าการรับรู้ความเส่ียงในมิติดา้น
ความเป็นส่วนตวัมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ืออย่างมีนัยทางสถิติ สอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง “The Impact of Online 
Shopping Experience on Risk Perceptions and Online Purchase Intentions” พบวา่การรับรู้ความเส่ียงของผูบ้ริโภคใน
บริบทของการซ้ือสินคา้ออนไลน์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 มิติคือ มิติความเส่ียงในหน้าท่ีหรือความสามารถของ
ผลิตภณัฑ์ (Product Risk) ซ่ึง มิติความเส่ียงทางการเงิน(Financial risk) และมิติความเส่ียงด้านความเป็นส่วนตัว 
(Privacy risk) เป็นความกงัลงและความกลวัการถูกคุกคามความเป็นส่วนตวัจากการเปิดเผยอีเมล ์ท่ีอยู ่หรือเลขบตัร
เครดิต (Dai et al., 2014) ผูป้ระกอบการควรบริหารจดัการรับรู้ความเส่ียงลดขั้นตอนอนัอาจจะเกิดความรู้สึกเส่ียงใน
ดา้นความเป็นส่วนตวั เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริโภคและก่อใหเ้กิดความตั้งใจซ้ือต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานพนกังานโรงแรม (2) เพ่ือ

ศึกษาความผูกพนัองค์กรของพนักงานโรงแรม แยกตามลกัษณะส่วนบุคคล และ (3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของ
คุณภาพชีวติการทาํงานกบัระดบัความผกูพนัองคก์รพนกังานโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ สีลม 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถาม โดยมีขอ้คาํถามเพ่ือวดัคุณภาพชีวิตการทาํงาน 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นผลตอบแทน ดา้นส่ิงแวดลอ้มถูกสุขลกัษณะและความปลอดภยั ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูท้าํงาน ดา้น
ลกัษณะการบริหาร และดา้นการเติบโตและมัน่คงในงาน และอีกส่วนหน่ึง คือ การวดัความผูกพนัต่อองคก์ร 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือมัน่ในองคก์ร ความเตม็ท่ีจะปฎิบติังานเพ่ือองคก์ร และความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นส่วนหน่ึง
องคก์ร 

ผลการวิจยัสามารถสรุปไดว้่า 1) ระดบัความผูกพนัองคก์รของพนกังานโรงแรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด โดยหากพิจารณารายด้าน พบว่า ความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นส่วนหน่ึงองค์กรอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ดา้นความเช่ือมัน่ในองคก์ร และลาํดบัทา้ยสุด คือ ความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองคก์ร 2) พนกังาน
โรงแรมมีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก โดยหากพิจารณารายดา้น พบสองลาํดบัแรก คือ ดา้นการ
เติบโตและมัน่คงในงานและดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูท้าํงาน ลาํดบัถดัไปคือ ดา้นส่ิงแวดลอ้มถูกสุขลกัษณะและ
ปลอดภยั ดา้นลกัษณะการบริหาร ตามลาํดบั และลาํดบัทา้ยสุด คือดา้นผลตอบแทน ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า
พนักงานโรงแรมท่ีมีตาํแหน่งงาน รายได ้และลกัษณะงานท่ีแตกต่างกนั จะมีระดบัความผูกพนัองค์กรแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ แต่ไม่แตกต่างกนัเม่ือจาํแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และอายุงาน  3) 
สําหรับคุณภาพชีวิตการทาํงาน ในสามดา้นและในภาพรวม มีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อความผูกพนัองคก์ร อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ มีเพียงสองดา้น คือ ดา้นส่ิงแวดลอ้มถูกสุขลกัษณะและความปลอดภยั และดา้นการพฒันาศกัยภาพ
ของผูท้าํงาน ท่ีไม่มีผลกบัความผกูพนัองคก์ร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
คาํสําคญั:  คุณภาพชีวติการทาํงาน, ความผกูพนัองคก์ร 
 

ABSTRACT 
The objectives of this study were (1) to study the level of working life quality of operation staff of Holiday 

Inn Silom; (2)  )  to study the level of organizational commitment with different personal qualities; and  (3) to study 
the relationship between organizational commitment and working life quality of operation staff studied. 
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Data collection was done through questionnaires which comprised of questions measuring the 5 components 
of quality of work life, including adequate and fair compensation, Safety and healthy conditions, immediate 
opportunity use and develop human capabilities, constitutionalism in the work organization, future opportunity for 
continued growth and security. Another part of the questionnaire contained questions measuring those 3  aspects of 
organizational commitment which were continuance commitment, normative commitment and affective commitment. 

The findings revealed that 1 )  Hotel staff had organization commitment in highest level for all aspects, 
descendingly ranking from affective commitment, continuance commitment and normative commitment respectively. 
2 )  Hotel staff had quality of work in high level for all aspects, descendingly ranking from future opportunity for 
continued growth and security and immediate opportunity use and develop human capabilities, safety and healthy 
conditions, constitutionalism in the work organization and adequate and fair compensation respectively. And hotel 
staff’s organizational commitment level was significantly different for job level, income and job position but it was 
not different for gender, age, marital status, educational level and job’s age.   3) Three components of quality of work 
life were positively correlated to the organizational commitment at .05 statistically significant level except safety and 
healthy conditions and immediate opportunity use and develop human capabilities. 
Keywords:  Quality of work life, Organizational Commitment 
 
1. บทนํา 

จากการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจท่องเท่ียว ส่งผลให้ภาคธุรกิจโรงแรมเกิดการแข่งขนัท่ีรุนแรง มี
ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมเพ่ิมมากข้ึน เกิดการลงทุนขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ สาํหรับในประเทศ
นั้นเกิดข้ึนทั้งในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั (กรุงเทพธุรกิจ, 2560) จากภาวะท่ีจาํนวนโรงแรมเพ่ิมมากข้ึนดงักล่าว จึง
ส่งผลทาํให้มีความตอ้งการดา้นบุคลากรเพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย สําหรับธุรกิจโรงแรมนั้นถือว่าบุคลากรเป็นส่วน
สาํคญัยิง่ในการสร้างความสาํเร็จให้กบัองคก์ร ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงแรมเป็นธุรกิจประเภทใหบ้ริการ ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ จึงเป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริหารตอ้งให้ความสาํคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ ซ่ึงสาํหรับลูกคา้แลว้การจะเลือกใชบ้ริการท่ีโรงแรม
ใดจึงมกัจะมีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการบริการอนัเป็นเลิศและน่าประทบัใจ คุณค่าการบริการท่ีดีและน่าประทบัใจ
เหล่านั้น ลว้นเกิดจากความทุ่มเทและตั้งใจของพนกังานโรงแรมทั้งส้ิน ดงันั้นจึงถือเป็นเร่ืองสาํคญัสาํหรับผูบ้ริหาร ท่ี
จาํเป็นจะตอ้งใส่ใจดูแลพนกังาน ใหมี้คุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดี เพ่ือความผกูพนัและจงรักภกัดีต่อองคก์ร เพราะเม่ือ
พนักงานมีความผูกพนัต่อองค์กรแลว้ เขาเหล่านั้นก็จะมุ่งมัน่ ทุ่มเทเพ่ือความสําเร็จในงานและเพ่ือเป้าหมายของ
โรงแรมอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถ สาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี จะเป็นการศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัความผูกพนั
องคก์รของพนกังานโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ สีลม กรุงเทพฯ ซ่ึงยา่นสีลมเป็นยา่นธุรกิจ ท่ีมีนกัท่องเท่ียวจาํนวนมากให้
ความสนใจเขา้ใชบ้ริการ กล่าวไดว้า่พนกังานโรงแรม ถือเป็นหวัใจสาํคญัสาํหรับโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ สีลม เช่นกนั  
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2. กรอบแนวคดิ วตัถุประสงค์ และสมมตฐิานการวจิัย 
 

กรอบแนวคดิ 
                         ตวัแปรตน้ท่ีตอ้งการจะศึกษา                                                                      ตวัแปรตามท่ีตอ้งการจะศึกษา 

         ลกัษณะส่วนบุคคล 
   - เพศ   

- อาย ุ   
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- รายได ้
- อายงุาน   
- ระดบัตาํแหน่งงาน  

- ลกัษณะงาน 
- ประสบการณ์ในงาน 

 

    คุณภาพชีวติในการทาํงาน   

  - ดา้นผลตอบแทน 
  - ดา้นส่ิงแวดลอ้มถูกสุขลกัษณะและความปลอดภยั 
  - ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูท้าํงาน 
  - ดา้นลกัษณะการบริหาร 
  - ดา้นการเติบโตและมัน่คงในงาน 

 

ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
-  ดา้นความเช่ือมัน่ในองคก์ร 

-  ความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองคก์ร 

-  ความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นส่วนหน่ึงองคก์ร 

 
วตัถุประสงค์  
1) เพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพชีวติการทาํงานพนกังานโรงแรม   
2) เพ่ือศึกษาความผกูพนัองคก์รของพนกังานโรงแรม แยกตามลกัษณะส่วนบุคคล  
3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัระดบัความผกูพนัองคก์รพนกังานโรงแรมฮอลิเดย์

อินน์สีลม 
สมมตฐิานการวจิัย  
1) พนกังานโรงแรมท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้อายงุาน ลกัษณะ

งาน และระดบัตาํแหน่งงาน แตกต่างกนั มีระดบัความผกูพนัองคก์รแตกต่างกนั 
2) ประสบการณ์ในงานและคุณภาพชีวิตการทาํงาน มีความสัมพนัธ์ทางบวก กบัความผูกพนัองค์กรของ

พนกังานโรงแรม 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์สีลม จาํนวนพนักงานทั้ งหมด 469 ราย 

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560) การกาํหนดกลุ่มตวัอย่างน้ี โดยใชต้ารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan:1970) โดยใชร้ะดบัค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  95% และมีความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 ซ่ึงทาํให้ไดข้นาดกลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน  214 ราย ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 
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โดยแจกแบบสอบถามให้กบัพนักงานโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์สีลม แบบโควตา้ แบ่งออกเป็น 12 แผนก จะใช้การ
วิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี สถิติเชิงพรรณนา โดย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการบรรยาย
ลกัษณะทัว่ไป ระดบัประสบการณ์ในงาน ระดบัความผูกพนัและระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน การ
เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อประสบการณ์ในงาน คุณภาพชีวิตการทาํงาน และความผูกพนัต่อองค์กร โดย 
ANOVA และ t-Test ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 และ การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการทาํงาน
กบัความผกูพนัต่อองคก์ร โดย Regression Analysis ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 
 

4. ผลการวจิัย 
จากกลุ่มตวัอยา่งพบว่า ลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์สีลม ประกอบดว้ยเพศหญิง

มากกวา่เพศชาย โดยพนกังานหญิงคิดเป็นร้อยละ 54.21 ดา้นอาย ุพบวา่อยูใ่นช่วงอายตุั้งแต่ 20 - 30 ปี มากถึงร้อยละ 
41.59 รองลงมา คือ ช่วงอาย ุ31 - 40 ปี ร้อย 32.71 โดยส่วนใหญ่ของพนกังานนั้น มีสถานภาพโสด ถึงร้อยละ 59.81 
และโดยรวมมีระดบัการศึกษาร้อยละ 62.15 จบปริญญาตรี ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ( รวม Service Charge ) ของ
พนกังานพบวา่ ร้อยละ 56.54 อยูใ่นช่วงรายได ้  20,000 – 29,999 บาท สาํหรับอายงุานของพนกังาน ร้อยละ 33.18 อยู่
ในช่วง 1 – 3 ปี และระดบัตาํแหน่งงานของกลุ่มตวัอยา่งนั้นร้อยละ 71.03 เป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 34.11 รองลงมาเป็นฝ่ายแม่บา้น คิดเป็นร้อยละ 22.90 โดยพบวา่ ส่วนงาน     Back 
of the house มีมากกวา่ Front of the house คิดเป็นร้อยละ53.74 และ 46.26 ตามลาํดบั 

ระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ผลการวิเคราะห์พบวา่ พนกังานมีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยรวม
อยูใ่นระดบัมากทั้งหา้ดา้น ซ่ึงแสดงดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  ค่าสถิติของระดบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน (n=214) 

ตวัแปร ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน แปลผล 

ดา้นผลตอบแทน 5.00 1.50 3.86 0.68 มาก 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั 5.00 2.33 4.15 0.58 มาก 
ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูท้าํงาน 5.00 1.50 4.18 0.54 มาก 
ดา้นลกัษณะการบริหาร 5.00 2.00 4.06 0.58 มาก 
ดา้นการเติบโตและมัน่คงในงาน 5.00 1.50 4.18 0.58 มาก 

ผลการวิเคราะห์ระดบัความผูกพนัองคก์ร พบว่า พนกังานมีระดบัความผูกพนัองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุดสองดา้น คือ ดา้นความเช่ือมัน่ในองคก์ร และดา้นความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นส่วนหน่ึงองคก์ร สาํหรับ
ดา้นความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองคก์รนั้นระดบัความผกูพนัอยใูนระดบัมาก ซ่ึงแสดงดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2  ค่าสถิติของระดบัความผกูพนัองคก์ร (n=214) 

ตวัแปร ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน แปลผล 

ดา้นความเช่ือมัน่ในองคก์ร 5.00 3.00 4.26 0.56 มากท่ีสุด 
ความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองคก์ร 5.00 2.67 4.20 0.61 มาก 
ความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นส่วนหน่ึงองคก์ร  5.00 2.00 4.32 0.59 มากท่ีสุด 
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ระดับความผูกพนัองค์กรจาํแนกตามระดับตาํแหน่งงาน     ผลการวิเคราะห์พบว่า พนักงานท่ีมีระดับ
ตาํแหน่งงานแตกต่างกนั จะมีระดบัความผูกพนัองคก์รแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นความ
ตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นส่วนหน่ึงองคก์รโดยพนกังานระดบัหัวหนา้งานมีค่าเฉล่ียดงักล่าวสูงกวา่พนกังานระดบั
ปฏิบติัการ ซ่ึงแสดงดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3  ค่าเฉล่ียระดบัความผกูพนัองคก์รของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระดบัตาํแหน่งงาน (n=214) 

ตวัแปร 
หวัหนา้งาน 

(n=62) 
ปฏิบติัการ 
(n=152) Levene's          

  Mean S.D. Mean S.D. F p t df p 

ดา้นความเช่ือมัน่ในองคก์ร 4.30 0.61 4.24 0.54 2.27 0.13 0.62 212.00 0.53 

ดา้นความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองคก์ร 4.36 0.64 4.13 0.58 1.25 0.26 2.50 212.00 0.01 
ดา้นความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นส่วนหน่ึง
องคก์ร 4.43 0.64 4.28 0.56 4.41 0.04* 1.60 101.66 0.11 

ผลการวิเคราะห์พบวา่ พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (รวม Service Charge) แตกต่างกนั จะมีระดบัความ
ผกูพนัองคก์ร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ดา้นความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองคก์ร โดยพนกังานท่ีมีรายได ้
10,000 – 19,999 บาท มีความแตกต่างกบัพนกังานท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 40,000 บาท และ พนกังานท่ีมีรายได ้        20,000 
– 29,999 บาท มีความแตกต่างกบัพนกังานท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 40,000 บาท ซ่ึงแสดงดงัตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4  ค่าเฉล่ียระดบัความผกูพนัองคก์รของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (n=214) 

จากผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ระหวา่งประสบการณ์ในงานและคุณภาพชีวิตการทาํงานกบั
ความผูกพนัองค์กร ท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบอนัดบัสูงสุด คือ ดา้นการพฒันา
ศกัยภาพกบัดา้นลกัษณะการบริหาร (r = 0.67) ส่วนอนัดบัตํ่าสุด คือ ความคาดหวงัไดรั้บการตอบสนองกบัดา้น
ส่ิงแวดลอ้มถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั (r = 0.23) ซ่ึงแสดงดงัตารางท่ี 5 

 
 
 
 

ความคิดเห็น N Mean S.D. Levene's  
แหล่ง
ความ SS df MS F p 

ผลการ
ทดสอบ 

        F แปรปรวน           รายคู่ 

ดา้นความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองคก์ร 

1. 10,000 – 19,999 บาท 47   4.09    0.52  b.g.     3.75        3.00    1.25    1<4 

2. 20,000 – 29,999 บาท 121   4.16    0.65  w.g.   75.30    210.00    0.36    2<4 

3. 30,000 – 39,999 บาท 21   4.24    0.66  Total   79.05    213.00      3.49    0.02*    

4. 40,000 บาท ข้ึนไป 25   4.55    0.42          4.20                
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ตารางท่ี 5  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเมทริกซ์สัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์ในงานและ
คุณภาพชีวติการทาํงานกบัความผกูพนัองคก์ร 

ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
          
1.00                      

2  0.55**  
          
1.00                    

3  0.32**   0.42**  
          
1.00                  

4  0.34**   0.31**   0.35**  
          
1.00                

5  0.29**   0.45**   0.38**   0.45**  
          
1.00              

6  0.48**   0.46**   0.39**   0.51**   0.52**  
          
1.00            

7  0.36**   0.39**   0.23**   0.56**   0.51**   0.67**  
          
1.00          

8  0.42**   0.51**   0.37**   0.38**   0.48**   0.63**   0.59**  
          
1.00        

9  0.32**   0.26**   0.37**   0.46**   0.35**   0.45**   0.48**   0.44**  
          
1.00      

10  0.40**   0.28**   0.31**   0.48**   0.44**   0.47**   0.49**   0.46**   0.56**  
          
1.00    

11  0.42**   0.37**   0.30**   0.44**   0.39**   0.52**   0.49**   0.52**   0.58**   0.65**  
          
1.00  

Mean 
          
3.97  

          
4.14  

          
4.18  

          
3.86  

          
4.15  

          
4.18  

          
4.06  

          
4.18  

          
4.26  

          
4.20  

          
4.32  

S.D. 
          
0.58  

          
0.63  

          
0.59  

          
0.68  

          
0.58  

          
0.54  

          
0.58  

          
0.58  

          
0.56  

          
0.61  

          
0.59  

หมายเหตุ :   1. ความสาํคญัต่อองคก์ร   2. ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัเพือ่นรว่มงาน 3. ความคาดหวงัไดร้บัการตอบสนอง 
  4. ดา้นผลตอบแทน      5. ดา้นสิง่แวดลอ้มถกูสขุลกัษณะและปลอดภยั  6. ดา้นการพฒันาศกัยภาพ 
  7. ดา้นลกัษณะการบรหิาร    8. ดา้นการเตบิโตและมัน่คงในงาน  9.ดา้นความเชือ่มัน่ในองคก์ร 
 10. ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิานเพือ่องคก์ร  11. ความตอ้งการทีจ่ะรกัษาความเป็นสว่นหน่ึงองคก์ร 

 
จากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสัมพนัธ์ ระหวา่งประสบการณ์ในงานและคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานกบัความผูกพนัองคก์ร ท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงาน
สามดา้น และโดยรวม มีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อความผูกพนัองคก์ร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ มีสองดา้น คือ ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มถูกสุขลกัษณะและความปลอดภยั และดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูท้าํงาน ท่ีไม่มีผลกบัความผูกพนั
องคก์ร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยค่าตวัแปรดา้นความสําคญัต่อองค์กร ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบั
เพ่ือนร่วมงาน ความคาดหวงัจะไดรั้บการตอบสนอง ดา้นผลตอบแทน ดา้นส่ิงแวดลอ้มถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั 
ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูท้าํงาน ดา้นลกัษณะการบริหาร และดา้นการเติบโตและมัน่คงในงานนั้น สามารถอธิบาย
ถึงความเช่ือมัน่ในองคก์รได ้48.7%     

โดยหากค่าการเติบโตและมัน่คงในงานเพ่ิมข้ึนหน่ึงหน่วย จะทาํให้ค่าความผูกพนัองค์กรเพิ่มข้ึน 0.19 
รองลงมาคือ ค่าผลตอบแทนและค่าความสําคญัต่อองค์กร หากเพ่ิมข้ึนหน่ึงหน่วย จะทาํให้ค่าความผูกพนัองค์กร
เพ่ิมข้ึน 0.16 สําหรับค่าดา้นการบริหารเพ่ิมข้ึนหน่ึงหน่วย จะทาํให้ค่าความผูกพนัองค์กรเพ่ิมข้ึน 0.15  ซ่ึงแสดง
ตวัอยา่งดงัตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสัมพนัธ์ระหว่างประสบการณ์ในงานและคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานกบัความผกูพนัองคก์ร 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

ตวัแปร B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี 0.99 0.25 4.02 0.00 
ประสบการณ์ในงาน 
ความสาํคญัต่อองคก์ร 0.16 0.05 0.19 2.99* 0.00 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัเพื่อนร่วมงาน -0.09 0.05 -0.12 -1.74 0.08 

ความคาดหวงัจะไดรั้บการตอบสนอง 0.10 0.05 0.11 1.93 0.05 
คุณภาพชีวติการทาํงาน 
ดา้นผลตอบแทน 0.16 0.05 0.21 3.36* 0.00 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั 0.07 0.05 0.09 1.36 0.18 

ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูท้าํงาน 0.07 0.07 0.07 0.90 0.37 

ดา้นลกัษณะการบริหาร 0.15 0.07 0.18 2.37* 0.02 

ดา้นการเติบโตและมัน่คงในงาน 0.19 0.06 0.22 3.09* 0.00 

R Square = 0.506 Adjusted R-Square = 0.487 F = 26.281 (Sig = 0.000) *Significant level at 0.05 
a. Dependent Variable: ความผกูพนัองคก์ร 

 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

พนักงานโรงแรมมีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานอยู่ในระดบัมาก โดยหากพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้น
ผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัดา้นอ่ืนแลว้ ถือว่ามีค่าตํ่าสุด โดยค่าเฉล่ียตํ่าสุดเกิดจาก คาํถามการข้ึนเงินเดือนพนักงาน ซ่ึง
สามารถอธิบายไดว้า่ เกิดจากนโยบายการข้ึนเงินเดือนของโรงแรมเป็นอตัราท่ีไม่สูงนกั จากปีท่ีผา่นมาอยูใ่นอตัราร้อยละ 
4 โดยอตัราน้ีใช ้ฐานเงินเดือนเป็นฐานในการคาํนวณ ซ่ึงจะไม่รวมกบัค่าบริการ (Service Charge) อีกทั้งพนกังานส่วน
ใหญ่ของโรงแรม เป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงมีเงินเดือนไม่สูงมาก (รายไดห้กัค่าบริการ) จึงส่งผลใหร้ะดบัค่าเฉล่ีย
ดา้นผลตอบแทนตํ่ากว่าดา้นอ่ืนๆ จากค่าระดบัคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดบัมากนั้น มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของธีระวุฒิ ตรีประสิทธ์ิชยั (2558) ท่ีพบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานทั้งห้าดา้นนั้น มีภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้น
ผลตอบแทน ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและมีความปลอดภยั ดา้นลกัษณะการบริหารของผูบ้ริหารองค์กรและมี
ความปลอดภยั ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตทาํงาน และดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอร
รจนา เกตุแกว้ (2557) ท่ีพบระดบัความคิดเห็น ดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานพนกังานอยูใ่นระดบัสูง และยงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของรพีพรรณ สุพรรณพฒัน์ (2555) พบวา่ ระดบัความคิดเห็นความพึงพอใจในงานโดยรวม อยูใ่นระดบัค่อนขา้ง
สูง อันได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน ด้านความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ด้านคุณค่าของงาน ด้าน
สัมพนัธภาพวิชาชีพ และดา้นบทบาทเชิงวิชาชีพ อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกมลชนก ยิง่สกุล (2558) ท่ีพบ ระดบั
แรงจูงใจดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และอยูใ่นระดบัมากอีกสามดา้น โดยเรียงตามลาํดบั ดงัน้ี 
ดา้นค่าตอบแทน ดา้นความมัน่คงในงานและดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน 
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สาํหรับระดบัความผูกพนัองคก์รของพนกังานโรงแรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยรายดา้นพบสองดา้น
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นดา้นความเช่ือมัน่ในองคก์ร และความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นส่วนหน่ึงองคก์ร มีเพียง
ดา้นความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองคก์รจะอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธีระวฒิุ ตรีประสิทธ์ิ
ชยั (2558) ท่ีพบวา่ ระดบัความผกูพนัองคก์รอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น คือ ดา้นความเช่ือมัน่ในองคก์ร ดา้นความเตม็ใจท่ีจะ
ปฏิบติังานเพ่ือองคก์ร ดา้นความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร และดา้นลกัษณะความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน หากพิจารณาจากระดบัค่าเฉล่ียตํ่าสุดนั้น พบวา่ มาจากพนกังานโรงแรมท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี แต่หากพิจารณา
ระดบัค่าเฉล่ียมากท่ีสุด จะมาจากพนกังานท่ีมีอายมุากกวา่ 51 ปีข้ึนไป ทั้งน้ีอาจจะสืบเน่ืองมาจาก การท่ีพนกังานอายนุอ้ย 
ยงัคงมองหาความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีอายมุาก จะอยูใ่นตาํแหน่งงานท่ีดี มีรายไดท่ี้มัน่คง อนั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของภสัธารีย ์ขมุทรัพยดี์ (2556) ไดร้ะบุไวว้า่ พนกังานท่ีมีอายมุากกวา่ 30 ปีข้ึนไป จะมีระดบัความ
ผกูพนัต่อองคก์รดา้นการคงอยูม่ากท่ีสุด 

ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างประสบการณ์ในงานกับความผูกพนัองค์กร พบความสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ ในดา้นความสาํคญัต่อองคก์ร ทั้งน้ีเน่ืองจาก ยิง่พนกังานมีความรู้สึกวา่ตนเองมีความสาํคญัต่อองคก์ร 
จะยิง่ทาํใหพ้นกังานเกิดความผกูพนั รู้สึกมีความเช่ือมัน่ มีความภาคภูมิใจ และปรารถนาอยากจะคงอยูก่บัองคก์รมากข้ึน
เท่านั้น โดยมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิวาพร คาํสิงห์ (2556) ไดร้ะบุไวว้า่ ลกัษณะงานและประสบการณ์ในงาน
โดยภาพรวม พบความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความผกูพนัองคก์ร ทั้งดา้นความเช่ือมัน่ต่อองคก์รและการยอมรับเป้าหมาย
ขององคก์ร ดา้นความภาคภูมิใจและเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร และความปรารถนาท่ีจะคงอยูห่รือเป็นสมาชิกขององคก์ร
ต่อไป  

ดา้นความสัมพนัธ์ของคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร พบความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ ในดา้นการเติบโตและมัน่คงในงาน ดา้นผลตอบแทน และดา้นลกัษณะการบริหาร ตามลาํดบั ทั้งน้ีมี
ความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของภสัธารีย ์ขมุทรัพยดี์ (2556) ท่ีพบวา่ คุณภาพชีวติการทาํงานในดา้นผลตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยุติธรรม ดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน 
ดา้นการบูรณากรทางดา้นสังคม ดา้นธรรมนูญในองคก์ร และดา้นการเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม มีความสัมพนัธ์ทางบวก
ต่อความผูกพนัต่อองคก์ร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ แต่พบวา่ ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืนนั้น ไม่มี
ผลกบัความผกูพนัองคก์รอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี 
1)  ด้านประสบการณ์ในงาน แม้ว่าผลการวิจัย พบค่าเฉล่ียในเกณฑ์มาก แต่ในรายด้านนั้ น พบด้าน

ความสําคญัต่อองคก์รมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควร ทาํให้พนกังานมีความรู้สึกถึงการมีส่วนสําคญั ในการ
สร้างความสาํเร็จใหก้บัโรงแรม โดยควรให้พนกังานมีโอกาสไดเ้สนอความคิดเห็น เสนอขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ใน
การใหบ้ริการลูกคา้ มอบความไวว้างใจ และมอบหมายงานสาํคญัให้แก่พนกังาน เม่ือทาํงานประสบความสาํเร็จ ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลตอ้ง ประกาศยกยอ่งเชิดชูเกียรติอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงจะทาํใหพ้นกังานรู้สึกวา่ ตนเองเป็นบุคคลสาํคญั
ท่ีมีส่วนทาํใหโ้รงแรมประสบความสาํเร็จ  

ในอีกดา้นหน่ึงผูบ้ริหารตอ้ง ดูแลพนักงานท่ีทาํงานกบัโรงแรมมานาน เน่ืองจากพนักงานกลุ่มน้ีมีระดบั
ความผูกพนัต่อโรงแรมมากท่ีสุด ในเร่ืองการเกษียณอายุเม่ือถึงวยั 60 ปีนั้น ควรมีนโยบาย ให้โอกาสพนักงานท่ีมี
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ศกัยภาพสูงและยงัปรารถนาทาํงานต่อ โดยทาํเป็นสัญญาจ้างร่วมกนัของทั้ งสองฝ่าย ซ่ึงจะทาํให้โรงแรมยงัคงมี
พนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถ ส่วนพนกังานท่ีถึงวยัเกษียณ แต่ยงัตอ้งการทาํงาน กไ็ดท้าํงานตามท่ีตนเองตอ้งการ 

2) ดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นผลตอบแทน ซ่ึงพบวา่มีค่าเฉล่ียตํ่ากว่าดา้นอ่ืนๆ ดงันั้นผูบ้ริหารควร
ประกาศนโยบายท่ีชัดเจน ให้พนักงานทราบโดยทัว่กัน ถึงผลตอบแทนของโรงแรม ด้านเงินเดือน โบนัส และ
สวสัดิการ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลตอ้งมีการเปรียบเทียบกับโรงแรมอ่ืน ๆ อีกทั้ งตอ้ง เปิดโอกาสให้พนักงาน
เสนอแนะขอ้ปรับปรุงสวสัดิการ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ทั้งน้ีควรอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผลและความ
ถูกตอ้งภายใตภ้าวะเศรษฐกิจปัจจุบนั ท่ีมีการปรับตวัสูงข้ึนของค่าครองชีพ  

และสาํหรับพนกังานท่ีมีลกัษณะงานท่ีตอ้งใหบ้ริการลูกคา้นั้น พบค่าเฉล่ียตํ่าสุด อนัสืบเน่ืองมาจากลกัษณะ
งานท่ีตอ้งคอยตอ้นรับลูกคา้ ตอ้งทาํหนา้ท่ีให้การบริการแก่ลูกคา้เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด ทาํให้พนกังาน
เกิดความเครียด ดงันั้นเพ่ือเป็นการผ่อนคลายให้กบัพนักงานท่ีตอ้งพบปะลูกคา้ โรงแรมจึงควรมีสวสัดิการด้าน
กิจกรรม เช่น งานวนัเกิดพนกังานประจาํเดือน งานขอบคุณพนกังานประจาํปี งานแข่งกีฬา กิจกรรมเพื่อสังคม ฯลฯ 
ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าว ยงัช่วยสร้างความสัมพนัธ์อนัดี ทั้งต่อผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน และระหว่างแผนกต่างๆ 
รวมทั้งยงั ช่วยส่งเสริมบรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน ทาํใหพ้นกังานเกิดความรักและความผกูพนัในองคก์ร 

3) ดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นลกัษณะการบริหาร พบระดบัค่าเฉล่ียในเกณฑต์ํ่าของพนกังานระดบั
ปฏิบติัการ ผูบ้ริหารจึงควรใหค้วามสาํคญักบั การฝึกอบรมพนกังานระดบัหวัหนา้งาน ใหป้ฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ต่อลูกนอ้ง มีภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสม สามารถเป็นผูน้าํทั้งเชิงปฏิบติัและปฏิรูป ตามแต่สถานการณ์ (Transactional and 
Transformational Leadership) โดยจะตอ้งเป็นหวัหนา้งานท่ี มีความยติุธรรม มีความเสมอภาค เคารพสิทธิ ยอมรับฟัง
ความคิดเห็น และมีความเป็นกนัเองกบัลูกนอ้ง หวัหนา้งานยงัตอ้งพิจารณามอบหมายงานท่ีสาํคญั เพ่ือเปิดโอกาสให้
ลูกนอ้งไดรั้บผดิชอบ และแสดงความสามารถตามความเหมาะสมอีกดว้ย 

4) ดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานในด้านการเติบโตและมัน่คงในงาน พบระดบัค่าเฉล่ียในเกณฑ์ตํ่า ของ
พนกังานท่ีมีรายไดน้อ้ย ผูบ้ริหารควรมีนโยบายท่ีเด่นชดั ดา้นการสนบัสนุนความกา้วหนา้พนกังานระดบัปฏิบติัการ 
ซ่ึงเป็นพนักงานผูมี้รายไดน้้อย  โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลควร มีการสนับสนุนการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
องคก์ร เพ่ือพฒันาทกัษะการทาํงานของพนกังานใหโ้ดดเด่น ปรับปรุงขอ้บกพร่อง และเสริมสร้างจุดเด่นของพนกังาน
รายบุคคล เป็นการพฒันาศกัยภาพของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง เม่ือพนกังานมีความสามารถ กจ็ะรับผิดชอบงานไดม้าก
ข้ึน มีความพร้อมต่อการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) พร้อมรับงานเพ่ิม ทั้งปริมาณงานและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
(Job Enlargement and Job Enrichment) โดยเป็นการเปิดโอกาสความพร้อม ต่อความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
(Career path) ถือว่าเป็นการสร้างขวญัและกาํลังใจให้พนักงาน เปิดโอกาสให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการ ท่ีมี
ศกัยภาพสูง พร้อมท่ีจะกา้วข้ึน เป็นพนักงานระดบัหัวหน้างาน โดยควรพิจารณาเล่ือนขั้นพนักงานภายใน สําหรับ
ตาํแหน่งงานวา่งเป็นอนัดบัแรก รวมทั้ง หากพบตาํแหน่งงานวา่งจากโรงแรมในเครือข่าย ควรเปิดโอกาสใหพ้นกังาน
ในโรงแรมไดรั้บทราบในโอกาสนั้นดว้ย เม่ือพนกังานสามารถมองเห็นโอกาสการเติบโตในหนา้ท่ีการงาน มีเงินเดือน 
สวสัดิการท่ีเพ่ิมข้ึน อนัเป็นการเติบโตและมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน ก็จะส่งผลให้พนกังานเหล่านั้นทุ่มเททาํงาน และ
พฒันาศกัยภาพตนเองอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงถือเป็นผลดีทั้งต่อตวัพนกังานเองและโรงแรมอีกดว้ย 

สาํหรับขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป มีดงัน้ี 
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1) ควรเพ่ิมการศึกษาขอ้มูลเชิงสัมภาษณ์ จากผูบ้ริหารโรงแรม เพ่ือจะสามารถอธิบายปัญหาและแนวทางได้
ชดัเจนยิง่ข้ึน 

2) ควรเพ่ิมการศึกษากลุ่มตวัอยา่งของพนกังานโรงแรมอ่ืน ในยา่นธุรกิจเดียวกนั ซ่ึงอาจทาํใหท้ราบถึงขอ้มูล
เชิงลึกท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสภาพเศรษฐกิจในยา่นเดียวกนันั้น 

3) จากผลการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตวัอย่างของพนักงานโรงแรม ซ่ึงเป็นโรงแรมในกลุ่มหรือใน
เครือข่าย ดงันั้นจึงควรเพ่ิมกลุ่มตวัอยา่งใหค้รอบคลุมโรงแรมอ่ืนในเครือข่ายดว้ย 

4) ควรมีการศึกษาโดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งในธุรกิจอ่ืนหรืออุตสาหกรรมอ่ืน อนัจะทาํใหใ้หท้ราบถึงปัจจยัท่ี
แตกต่างของความผกูพนัองคก์รของพนกังาน 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานบริษทั

หลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) (2) เพ่ือศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี 
จาํกดั (มหาชน) (3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัประชากรกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษทั
หลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) และ (4) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงในในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อ
องคก์รของพนกังานบริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์สมมติฐาน คือ สมมติฐานท่ี 
1 ปัจจยัส่วนบุคคล ของพนกังานบริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) ท่ีต่างกนัมีความผูกพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่าง
กนัทดสอบโดยใชส้ถิติ t-test และ One-Way ANOVA และ สมมติฐานท่ี 2 แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั
หลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รโดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์
สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

ผลการวิจยัสรุปไดว้่า 1) ระดบัแรงจูงในในการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะ และลาํดบัสุดทา้ย คือ ดา้นเงินเดือน 2) ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุดไปนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการท่ีจะ
คงอยูเ่ป็นสมาชิกภาพขององคก์รต่อไป ดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมายขององคก์ร และ ดา้นความเตม็ใจท่ี
จะใชค้วามพยายามอย่างเต็มกาํลงัสามารถเพ่ือประโยชน์ขององค์กร 3) ปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัความผูกพนัต่อ
องคก์ร พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ในส่วนของอาย ุระยะเวลาในการทาํงาน และรายไดต่้อเดือน จะมีระดบัความผูกพนั
ต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ แต่ไม่แตกต่างกนัเม่ือจาํแนกตามเพศ ระดบัการศึกษา และแผนกใน
บริษทั 4) ระดบัจูงใจในการทาํงานกบัความผูกพนัต่อองค์กร พบว่า ระดบัแรงจูงใจทั้ง 10 ดา้น และในภาพรวมมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์รทั้งหมด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
คาํสําคญั:  แรงจูงใจในการทาํงาน, ความผกูพนัต่อองคก์ร 
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ABSTRACT 
This research has the objectives as following; (1 )  to study the level of the AEC Securities Public Company 

Limited employees’ work motivation. (2 )  To study the level of the AEC Securities Public Company Limited 
employees’ organizational commitment. (3 )  To study the relationships between the Population factor and the 
organizational employees engagement of AEC Securities Public Company Limited employees. (4 )  To study the 
relationship between the work motivation and the organizational commitment of AEC Securities Public Company 
Limited employees. 

The collecting data tools are the survey and the statistic for the analytical hypothesis. The first assumption 
is the personal factors of the AEC Securities Public Company Limited employees which are different in term of 
organizational commitment examined with t-test and One-Way ANOVA statistic. The second assumption is the AEC 
Securities Public Company Limited employees’ work motivation influences toward the organizational employees 
relationship and engagement examined with the Regression Analysis setting at 0.05 of the Level of significance.  

The experimental results revealed that (1 )  the total level of the work motivation is high when they are 
considered in each part. The highest part is the work content and the lowest part is the salary. (2) The overall level of 
the organizational commitment is obviously high once they were examined on each part. The highest part from the 
lowest part are respectively as followed; the demand for remaining a member of the organization, confidence and 
acceptance of corporate goals, and the willingness to perform for the benefits of the organization. (4 )  The personal 
factors and the level of the organizational commitment are found that the personal factors such as the time, period of 
employment, monthly salary of the workplace influence differently toward the organizational commitment due to the 
statistics. However, it is not much different on the gender and the educational level on each department of the 
company. (4) The level of the work motivation and the organizational commitment are showed that the 10 levels of 
the work motivation and the overall positive engagement have the commitment on the whole organization according 
to the statistic. 
Keywords:  Work Motivation, Organizational Commitment 
 
1. บทนํา 

บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) ในแรกเร่ิมนั้นไดมี้ช่ือบริษทั ซิลโก ้จาํกดั ในปี พ.ศ. 2524 ไดมี้การ
จดทะเบียนจัดตั้ งได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลงัให้ประกอบกิจการ 4 ประเภท ได้แก่ นายหน้าซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์คา้หลกัทรัพย ์ท่ีปรึกษาการลงทุน และจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ต่อมาบริษทัก็ไดค้ดัเลือกเป็นหน่ึงในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมายเลข 38 แลว้ไดป้รับเปล่ียนเป็นบริษทัมหาชนตอนปี พ.ศ. 2536 จนกระทัง่มีกลุ่ม
นายประพลมิลินทจินดา ไดท้าํการซ้ือหุน้ทั้งหมดเลยกลายเป็นบริษทัในช่ือปัจจุบนันั้นเอง 

ในปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงท่ีทาํให้องค์กรถูกส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ตอ้งมีการปรับเปล่ียนบทบาทหน้าท่ี
และให้ความสําคญัมากข้ึน ซ่ึงปัจจยัเหล่านั้นมีดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี 
และดว้ยสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรงมากข้ึน เน่ืองจากวา่คนเป็นทรัพยากรท่ีจะพาองคก์รไปสู่ความสาํเร็จ แต่
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องคก์รสมยัใหม่ไดมี้การมองวา่บุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีตอ้งหวงแหนและรักษา ทาํใหพ้นกังานมีความสุขในการ และ
ทุ่มเททาํงานอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้องค์กรประสบผลตามท่ีไดก้าํหนดเป้าหมายไว ้(ศิริพร พรมไชย, 2555) 
แรงจูงใจในการทาํงานต่อองค์กรเป็นคุณลักษณะสําคัญท่ีทาํให้ทุกองค์กรต้องการให้มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สภาวการณ์ปัจจุบันท่ีมีการแข่งขันสูง และองค์กรถูกตดัสิน คุณภาพของบุคลากร ดังนั้นทุก ๆ องค์กรจึงทุ่มเท
งบประมาณรวมทั้ งทรัพยากรด้านต่างๆ สําหรับการพฒันาบุคลากรท่ีเลือกสรรแลว้ อย่างเต็มท่ี และคาดหวงัว่า
บุคลากรเหล่านั้นจะใชค้วามรู้ความสามารรถในการพฒันาศกัยภาพในทุก ๆ ดา้นให้กบัองคก์ร และปฏิบติังานใหก้บั
องคก์รในระยะเวลายาวนานเท่าท่ีองคก์รตอ้งการ (พชัรินทร์ ผิวนิล, 2556) ความผกูพนัต่อองคก์รเม่ือบุคลากรมีความ
เป็นหน่ึงเดียวกบัองคก์ร กมี็การแสดงออกถึงความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายขององคก์ร ความคาดหวงัท่ีจะใช้
ความพยายามเพื่อประโยชน์ขององคก์ร ความปรารถนาท่ีจะรักษาสถานภาพของการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร ผูท่ี้มี
ความรู้สึกผูกพนักบัองค์กรในทิศทางบวก มีความตั้งใจและตอ้งการทาํงานเพ่ือองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดจนไปสู่นวตักรรมใหม่ๆ และเกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีสุดการแข่งขนัในท่ีสุด (Porter & 
Steers, 1982) 

เน่ืองดว้ยในปัจจุบนัธุรกิจหลกัทรัพยไ์ดมี้การขยายตวัและเพ่ิมมูลค่ามากข้ึน ทาํให้บริษทัหลกัทรัพยใ์หม่ ๆ 
เกิดข้ึนมากมาย แต่เน่ืองดว้ยทรัพยากรบุคคลท่ีมีความชาํนาญในดา้นน้ีมีจาํกดั ทั้งในส่วนของผูแ้นะนาํการลงทุน 
(Investor Consultant) และในส่วนของเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ จึงทาํให้มีการซ้ือตวัพนกังานเป็นอยา่งมาก โดยในส่วน
ของค่าตอบแทนประกอบดว้ยค่าคอมมิชชัน่ โบนัส และสวสัดิการต่าง ๆ ประกอบกบัในปัจจุบนัมีค่านิยมในการ
เปล่ียนสถานท่ีทาํงานเพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับตัวเองนั้ น และคิดถึงความจงรักภักดีต่อองค์กรน้อยลง ดังนั้ น การ
บาํรุงรักษาทรัพยากรบุคคลจึงเป็นกระบวนการท่ีสาํคญั เพ่ือท่ีจะรักษาบุคลากรให้อยูก่บัองคก์รนั้นไปนานๆ เท่าท่ีจะ
เป็นไปไดจ้ากการศึกษาของ Cronk, Crocker and Pueschel (1994, p. 64) ไดก้ล่าววา่ การบาํรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์
เป็นกิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหพ้นกังานไดมี้โอกาสปฏิบติังานดว้ยความพึงพอใจและบรรลุเป้าหมายในอาชีพ 
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2. กรอบแนวคดิ วตัถุประสงค์ และสมมตฐิานการวจิัย 
กรอบแนวคิด 

ตวัแปรต้นทีจ่ะศึกษา                                                                             ตวัแปรตามทีจ่ะศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาระดบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) 
2. เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัประชากรกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัหลกัทรัพย ์

เออีซี จาํกดั (มหาชน)  
4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงในในการทาํงานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษทั

หลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) 
สมมติฐานการศึกษา 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล (เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการทาํงาน รายไดต่้อเดือน แผนกในบริษทั) ของ

พนกังานบริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) ท่ีต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั 

ความผูกพนัต่อองค์กร 
1. ความเช่ือถือและยอมรับในเป้าหมาย
และค่านิยมขององคก์ร  
2. ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทและความ
พยายามอยา่งมากท่ีจะปฏิบติัเพ่ือ
องคก์ร  
3. ความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็น
สมาชิก 

ทฤษฎแีรงจูงใจ 
1. ความสาํเร็จในการทาํงาน 
2. การไดก้ารยอมรับนบัถือ                
3. ลกัษณะงาน                                         
4. ความรับผิดชอบ                           
5. ความกา้วหนา้ในการทาํงาน             
6. เงินเดือนและสวสัดิการ              
7. ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล              
8. นโยบายและการบริหาร                    
9. สภาพการปฏิบติังาน                 
10 .ความมัน่คงในการปฏิบติังาน  

ลกัษณะส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. ระดบัการศึกษา 
4. ระยะเวลาในการทาํงาน5. 
รายไดต่้อเดือน 
6. แผนกในบริษทั 
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2. แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานบริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์กบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ร 
 

3. การดาํเนินงานวจิัย 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ  พนกังานในบริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) จาํนวนทั้งหมด 154 

คน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแจก
แบบสอบถาม โดยแจกตามแผนกทั้ง 8 แผนกซ่ึงเป็นแผนกท่ีมีทั้งหมดในบริษทั เออีซี จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงมีแผนก
แผนกบริหารความเส่ียง  แผนกควบคุมเครดิต  แผนกกาํกบัและตรวจสอบ แผนกการเงินและบญัชี  แผนกปฏิบติั
การณ์  แผนกบุคลากรและธุรการ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผูแ้นะนาํการลงทุนสํานักงานใหญ่  จะใชก้าร
วิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี สถิติเชิงพรรณนา โดยใชค้่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการ
บรรยายลกัษณะทัว่ไป ระดบัแรงจูงใจในการทาํงาน และระดบัความผูกพนัต่อองคก์ร แลว้มีการทดสอบสมมติฐาน
และศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปร ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล กบัแรงจูงใจในการทาํงาน และระหว่างปัจจยัส่วน
บุคคล กบัความผูกพนัต่อองคก์ร โดยเลือกใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ t-test 
และ One - Way ANOVA ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 และการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ทาํงานกบัระดบัความผกูพนัต่อองคก์รโดย Regression Analysis ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

4. ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาจากงานวจิยัน้ีสามารถนาํเสนอตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยัไดด้งัน้ี 
ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 
จากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นพนกังานบริษทัหลกัทรัพยเ์ออีซี จาํกดั (มหาชน) ท่ีทาํอยู่

ในแผนกบริหารความเส่ียง, แผนกควบคุมเครดิต, แผนกกาํกบัและตรวจสอบ, แผนกการเงินและบญัชี, แผนกปฏิบติั
การณ์, แผนกบุคลากรและธุรการ, แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูแ้นะนาํการลงทุนสาํนกังานใหญ่ จาํนวน 154 
คน เป็นเพศชาย จาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 ส่วนเพศหญิง จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8  มีช่วงอาย ุ41-50 
ปี จาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 73.9 และนอ้ยท่ีสุดคือ 31-40 ปี จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8 ส่วนสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 ระยะเวลา
ในการทาํงาน 1-3 ปี จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 และนอ้ยกวา่ 1 ปี จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2  รายได้
ต่อเดือน 40,001-60,000 บาท จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6  และนอ้ยท่ีสุดคือตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท 
จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 แผนกในบริษทัในดา้นผูแ้นะนาํการลงทุนสาํนกังานใหญ่ จาํนวน 100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.9 และนอ้ยท่ีสุดคือแผนกบริหารความเส่ียง จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 

ระดบัแรงจูงใจในการทาํงาน   
การศึกษาขอ้มูลแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน พบวา่ภาพรวมพนกังานมีระดบัแรงจูงใจในระดบัมาก 

มีค่าเฉล่ีย 4.14 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าพนักงานมีแรงจูงใจในการทาํงานมากท่ีสุดในดา้นลกัษณะงาน มี
ค่าเฉล่ีย 4.30 รองลงมาคือ ดา้นความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ีย 4.21 ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน มีค่าเฉล่ีย 4.19 ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล มีค่าเฉล่ีย 4.15 ดา้นการยอมรับนับถือ มีค่าเฉล่ีย 4.14 ดา้นโอกาสความห้าวหน้าใน
ตาํแหน่ง มีค่าเฉล่ีย 4.11 และดา้นเงินเดือน มีค่าเฉล่ีย 3.66 ตามลาํดบั  
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ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร  
การศึกษาขอ้มูลความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานพบว่า ภาพรวมพนกังานมีระดบัความผูกพนัในระดบั

มาก มีค่าเฉล่ีย 4.08 เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกภาพขององคก์รต่อไปมีความ
ผกูพนัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.15 รองลงมาดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององคก์ร มีค่าเฉล่ีย 4.09 และความ
เตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็กาํลงัสามารถเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร มีค่าเฉล่ีย 4.01 ตามลาํดบั 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล (เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการทาํงาน รายไดต่้อเดือน 
แผนกในบริษทั) ของพนกังานบริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) ท่ีต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน เม่ือจาํแนกตามเพศของพนกังานพบวา่ พนกังานท่ีมีเพศ
แตกต่างกนัจะมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ผลก า ร
วิเคราะห์ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน เม่ือจาํแนกตามระดบัการศึกษาของพนกังานพบวา่ พนกังานท่ีมีแตกต่าง
กนัจะมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการวิเคราะห์ความผูกพนั
ต่อองคก์รของพนกังาน เม่ือจาํแนกตามอายขุองพนกังานพบวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีระดบัความผกูพนัต่อ
องคก์รแตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการวิเคราะห์ความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน 
เม่ือจาํแนกตามระยะเวลาในการทาํงานของพนกังานพบวา่ พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการทาํงานแตกต่างกนัจะมีระดบั
ความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวิเคราะห์ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน เม่ือจาํแนกตามรายไดต่้อเดือนของพนักงานพบว่า 
พนกังานท่ีมีรายอไดต่้อเดือนแตกต่างกนัจะมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ผลการวิเคราะห์ความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน เม่ือจาํแนกตามแผนกในบริษทัของพนกังานพบว่า 
พนกังานท่ีอยูใ่นแผนกในบริษทัแตกต่างกนัจะมีระดบัความผูกพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีระดบันยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 2 แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานบริษทัหลกัทรัพย  ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) มี
ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาไดด้งัน้ี 
1. แรงจูงใจในการทาํงานดา้นการสาํเร็จในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร โดยเ ม่ือ

พิจารณาดา้นความผกูพนัต่อองคก์รพบวา่ แรงจูงใจในการทาํงานดา้นการสาํเร็จใจการทาํงานมีความผกูพนัต่อองคก์ร 
ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

2. แรงจูงใจในการทาํงานดา้นการยอมรับนบัถือมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
โดยเม่ือพิจารณาด้านความผูกพันต่อองค์กรพบว่า แรงจูงใจในการทํางานด้านการยอมรับนับถือมี

ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
3. แรงจูงใจในการทาํงานดา้นลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
โดยเม่ือพิจารณาดา้นความผูกพนัต่อองคก์รพบวา่ แรงจูงใจในการทาํงานดา้นลกัษณะงานความสัมพนัธ์กบั

ความผกูพนัต่อองคก์ร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
4. แรงจูงใจในการทาํงานดา้นความรับผดิชอบมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
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โดยเม่ือพิจารณาด้านความผูกพันต่อองค์กรพบว่า  แรงจูงใจในการทํางานด้านความรับผิดชอบมี
ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

5. แรงจูงใจในการทาํงานดา้นโอกาสความกา้วหน้าในตาํแหน่งมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กร                               
โดยเม่ือพิจารณาดา้นความผูกพนัต่อองค์กรพบว่า แรงจูงใจในการทาํงานดา้นโอกาสความกา้วหน้าในตาํแหน่งมี
ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

6. แรงจูงใจในการทาํงานดา้นเงินเดือนมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
โดยเม่ือพิจารณาดา้นความผูกพนัต่อองคก์รพบว่า แรงจูงใจในการทาํงานดา้นเงินเดือนมีความสัมพนัธ์กบั

ความผกูพนัต่อองคก์ร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
7. แรงจูงใจในการทาํงานดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
โดยเม่ือพิจารณาดา้นความผกูพนัต่อองคก์รพบวา่ แรงจูงใจในการทาํงานดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลมี

ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อขององคก์ร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
8. แรงจูงใจในการทาํงานดา้นการปกครองบงัคบับญัชามีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร  
โดยเม่ือพิจารณาดา้นความผูกพนัต่อองคก์รพบว่า แรงจูงใจในการทาํงานดา้นการปกครองบงัคบับญัชามี

ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
9. แรงจูงใจในการทาํงานดา้นนโยบายและการบริหารมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
โดยเม่ือพิจารณาดา้นความผูกพนัต่อองค์กรพบว่า แรงจูงใจในการทาํงานดา้นนโยบายและการบริหารมี

ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
10. แรงจูงใจในการทาํงานดา้นสภาพการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
โดยเม่ือพิจารณาด้านความผูกพนัต่อองค์กรพบว่า แรงจูงใจในการทาํงานด้านสภาพการปฏิบัติงานมี

ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการทาํงาน พบว่า แรงจูงใจในการทาํงานในภาพรวม ระดบัแรงจูงใจในการ

ทาํงานของพนกังานบริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) อยูใ่นระดบัมาก ( ̅  = 4.14) สอดคลอ้งการศึกษาของวนัชยั 

ศกุนตนาค (2555) โดยภาพรวมพนักงานบริษทัมีแรงจูงใจในการทาํงานในระดบัมาก ( ̅  = 3.56) ในส่วนค่าเฉล่ียของ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานโดยมีค่าเรียงจากมากไปนอ้ยสามอนัดบัแรกไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือดา้นสภาพการปฏิบติังาน และดา้นความรับผิดชอบ โดยแตกต่างจากงานวิจยัของ นณัทชัพร พรหมมิ
นทร์ (2557) โดยระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย พบวา่ อนัดบัแรก คือ ดา้นความสาํเร็จ
ในการทาํงาน รองลงมา คือ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ แต่จะมีความสอดคล้องกันในด้านความรับผิดชอบ 
ตามลาํดบั 

ส่วนแรงจูงใจท่ีมีนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นเงินเดือน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวนัชยั ศกุนตนาค (2555) พบวา่ ดา้นน้ี
เป็นดา้นท่ีพนักงานในบริษทัหลกัทรัพยมี์แรงจูงใจในการทาํงานน้อยท่ีสุดเน่ืองจากพนักงานรู้สึกว่าค่าตอบแทนไม่
เหมาะสม มีเกณฑ์แตกต่างกนัในการพิจารณาค่าตอบแทนของแต่ละแผนก และขาดมาตรฐานในการจ่ายผลตอบแทน 
ฉะนั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งหมัน่สาํรวจความตอ้งการของพนกังานอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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จากผลการวิเคราะห์ความผูกพนัต่อองค์กร พบว่า ความผูกพนัต่อองค์กรในภาพรวม ระดบัความผูกพนัต่อ

องคก์รของพนกังานอยูใ่นระดบัมาก ( ̅  = 4.08) สอดคลอ้งการศึกษาของวนัชยั ศกุนตนาค (2555) โดยภาพรวมพนกังาน

มีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัมาก ( ̅= 3.55) ในส่วนของค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัขององคก์รต่อพนกังาน 
โดยมีค่าเฉล่ียเรียงจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกภาพขอองคก์รต่อไป รองลงมา คือ ดา้น
ความเช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมายขององคก์ร และดา้นความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเต็มกาํลงัสามารถเพ่ือ
ประโยชน์ขององค์กร ตามลาํดบั โดยจะแตกต่างกบังานวิจยัของวราวรรณ เกษสกุล (2555) โดยระดบัความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนกังานธนาคารซิต้ีแบงก ์ประเทศไทย พบวา่ อนัดบัแรก คือ ดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมายของ
องค์กรมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขอองค์กรต่อไป แต่จะมีความ
สอดคลอ้งกนัในดา้นความเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็กาํลงัสามารถเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร ตามลาํดบั 

จากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความผูกพนัต่อองค์กร พบว่าพนักงานบริษทั
หลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีอายุ ระยะเวลาในการทาํงานและ เงินเดือนท่ีแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กร
ต่างกนัซ่ึงใกลเ้คียงกบั วนัชยั ศกุนตนาค (2555) พบวา่ มีอายท่ีุแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองคก์รรวมท่ีแตกต่างกนั แต่
ระยะเวลาในการทาํงาน และ เงินเดือนซ่ึงมีความผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั ซ่ึงมีความขดัแยง้กนั เน่ืองจากว่า 
นอกจากจะเป็นในเร่ืองของความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่งและเร่ืองสถานท่ีทาํงานแลว้ ก็ยงัมีในส่วนของแบบสอบถาม
ของงานวิจยั วนัชยั ศกุนตนาค (2555) ขอ้มูลส่วนบุคคลจะมีความแตกต่างกนัตรงดา้นระยะเวลาในการทาํงาน และดา้น
เงินเดือน  ต่อมาปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานจะมีความแตกต่างกนัตรงท่ีตรงปัจจยัคํ้าจุนไม่ไดมี้ในดา้นการปกครองบงัคบั
บญัชา ดา้นนโยบายและการบริหาร และดา้นสภาพการปฏิบติังาน และปัจจยัความผกูพนัขององคก์รจะไม่มีการแบ่งแยก
เป็นดา้น ๆ  

จากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร พบวา่ แรงจูงใจใน
การทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) ไปในทิศทาง
เดียวกนัในภาพรวมมีความสัมพนัธ์ระดบัมาก ซ่ึงใกลเ้คียงกบัผลการศึกษาของ วนัชยั ศกุนตนาค (2555) พบวา่ แรงจูงใจ
ในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี 
1. ดา้นแรงจูงใจในการทาํงานโดยรวมจะอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีรายดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

คือ ดา้นโอกาสความกา้วหน้าในตาํแหน่ง โดยบริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) ควรพิจารณาถึงการเล่ือน
ตาํแหน่งของพนกังานอยา่งยติุธรรม ซ่ึงในองคก์รตอ้งมีการปรับปรุง เน่ืองจากวา่หากพนกังานท่ีมีความสามารถหรือ
โอกาสท่ีเหมาะสมต่อการเล่ือนตาํแหน่งแลว้ ผูบ้งัคบับญัชาควรท่ีจะใส่ใจถึงการเล่ือนตาํแหน่งของพนักงานเม่ือมี
ท่ีว่างในตาํแหน่งและโอกาสในการเล่ือนตาํแหน่งให้มากข้ึน นอกจากน้ีควรมีการตดัสินใจอย่างเป็นธรรมและ
โปร่งใสดว้ย เพ่ือทาํให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการทาํงานอย่างเต็มท่ีเพ่ือโอกาสในการเล่ือนตาํแหน่งท่ีมากข้ึน
กวา่เดิม และจะทาํใหก้ารลาออกมีนอ้ยลง ถา้หากมีการตดัสินท่ียติุธรรมและเหมาะสม  

2. ปัจจยัแรงจูงในดา้นการยอมรับนบัถือ เป็นปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยรองลงมา โดยบริษทัหลกัทรัพย ์
เออีซี จาํกดั (มหาชน) ควรพิจารณาถึงความไวว้างใจ ความน่าเช่ือถือ และยอมรับความคิดเห็นของพนกังานในองคก์ร 
ซ่ึงในองคก์รตอ้งมีการปรับปรุง เน่ืองจากวา่หากพนกังานไดรั้บความไวว้างใจ ความน่าเช่ือถือ  ผูบ้งัคบับญัชาควรท่ีจะ
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ไวว้างใจพนักงานเหล่านั้นบ่อยๆ ถา้พนักงานมีการทาํงานให้กบัองค์กรไดดี้ และการท่ีไดรั้บการช่ืนชมจากเพ่ือน
ร่วมงาน จะทาํให้มีความมัน่ใจในการทาํงานมากข้ึน นอกจากน้ีผูบ้งัคบับญัชาควรตอ้งยอมรับฟังความคิดเห็นจาก
พนกังานมากข้ึน เพ่ือจะไดค้วามรู้และความคิดเห็นท่ีหลากหลาย เพ่ือนาํเอาไปประยุกต์ใชแ้ละพฒันาองคก์รต่อไป 
และนอกจากน้ีจะทาํรู้ถึงความคิดของพนกังานมากข้ึน 

3. ปัจจยัแรงจูงใจในดา้นลกัษณะงาน เป็นปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัรายดา้นอ่ืน ๆ  
โดยพนกังานมีความพอใจในดา้นลกัษณะงาน โดยเฉพาะในเร่ืองของจาํนวนชัว่โมงการทาํงาน ทางบริษทัไดมี้ความ
ใส่ใจเป็นอยา่งดี ทาํใหพ้นกังานเกิดแรงจูงใจในการทาํงานเป็นอยา่งดี ซ่ึงบริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) ควร
ตอ้งมีการรักษามาตรฐานต่อไปในเร่ืองของจาํนวนชัว่โมงในการทาํงานของพนักงานต่อไป และปรับเวลาในการ
ทาํงานใหเ้หมาะสม เพ่ือเป็นท่ียดึเหน่ียวใจของพนกังาน  

4. ปัจจัยคํ้ าจุน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านเงินเดือน  โดยบริษัท
หลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) ควรพิจารณาถึงค่าตอบแทนท่ีพนักงานไดรั้บ ซ่ึงในองค์กรตอ้งมีการปรับปรุง 
เน่ืองจากว่าค่าตอบแทนหรือเงินเดือนและค่าสวสัดิการต่าง ๆ นั้ นต้องให้ตามความเหมาะสมกับความรู้และ
ความสามารถต่อการข้ึนเงินเดือนของพนกังาน หากพนกังานท่ีมีความรู้และความสามารถอยูใ่นระดบัหรืออยูใ่นเกณฑ์
ท่ีเหมาะสม กส็มควรไดรั้บการสนบัสนุนจากทางองคก์ร หรือพนกังานไดท้าํงานเหมาะสมต่อปริมาณงานท่ีไดท้าํ และ
เม่ือพนกังานมีความรู้ความสามารถ หรือมีความขยนั ทางองคก์รควรท่ีจะพิจารณาให้ผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้
พนกังานเกิดแรงจูงใจในการทาํงานและคงอยูก่บัองคก์รต่อไป 

5. ปัจจยัค ํ้ าจุนในดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เป็นปัจจยัคํ้ าจุนท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยรองลงมา โดยบริษทั
หลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) ควรพิจารณาถึงความเป็นมิตรหรือความเป็นกนัเองและสร้างความไวว้างใจของคน
ภายในบริษทั ซ่ึงในองค์กรตอ้งมีการปรับปรุง เน่ืองจากว่าหากพนักงานหรือผูบ้ ังคบับญัชาเป็นกนัเองกบัเพ่ือน
ร่วมงานหรือลูกน้องกนัมากข้ึน ก็จะทาํให้พนักงานกลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นกนัมากข้ึน  จะส่งผลทาํให้บริษทัมี
บรรยากาศในการทาํงานท่ีน่าอยู ่และถา้ไดรั้บความช่ืนชมจากเพ่ือนร่วมงานและความไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ
จากเพ่ือนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชาจะทาํใหพ้นกังานมีแรงจูงใจในการทาํงานมากข้ึน ทาํให้รู้สึกอยากทาํงานอยูก่บั
องคก์รน้ีนาน ๆ 

6. ปัจจยัค ํ้าจุนในดา้นสภาพการปฏิบติังาน เป็นปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัรายดา้นอ่ืนๆ 
โดยพนักงานมีความพอใจในดา้นสภาพการปฏิบติังาน โดยเฉพาะในเร่ืองของสภาพอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการ
ทาํงาน มีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน ซ่ึงทางบริษทัไดมี้ความใส่ใจเป็นอยา่งดี ทาํใหพ้นกังานเกิดแรงจูงใจในการทาํงาน
เป็นอย่างดี โดยบริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) ควรตอ้งมีการรักษามาตรฐานต่อไปในเร่ืองของอุปกรณ์
เคร่ืองมือในการทาํงาน และเพียงพอต่อจาํนวนพนกังานในองคก์รทั้งหมด และในเร่ืองของความปลอดภยัและความ
มัน่คงขอองคก์รอยูต่ลอดเวลา เพ่ือทาํใหพ้นกังานรู้สึกสบายใจตลอดเวลา และมีความพร้อมในเวลาท่ีมาทาํงาน 

มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
1. ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน ในการศึกษาคร้ังน้ีใชท้ฤษฎีของ Herzbreg, Mausner and Synderman, 

(1959) ทั้งหมด 14 ดา้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการทาํงาน นอกจาก 14 ดา้น ท่ีได้
ทาํการศึกษาในคร้ังน้ีเพ่ือขยายขอบเขตการศึกษา เช่น ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการทาํงาน มี 11 ดา้น ซ่ึงเป็นทฤษฎี
ของ Kossen (1991)   
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2. ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามจากพนกังานเพียงอยา่งเดียว สําหรับ
การศึกษาคร้ังหนา้ ควรมีการเก็บขอ้มูล ท่ีนอกเหนือจากการใชแ้บบสอบถามเพียงอยา่งเดียว โดยเป็นการสัมภาษณ์ 
เป็นตน้ เพ่ือทาํใหไ้ดรั้บรู้ถึงขอ้มูลดา้นอ่ืน ๆ ในการศึกษามากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์กบัการรับรู้คุณภาพ

บริการและความภกัดีของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการรักษาสัตวเ์ล้ียงโรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ บางเขน ซ่ึง
เป็นผูป้ระกอบการประสบความสาํเร็จอยา่งสูงทั้งดา้นคุณภาพและไดรั้บการยอมรับจากสังคมและผูใ้ชบ้ริการทัว่ไป
ในดา้นการรักษาสัตวเ์ล้ียง เพ่ือเป็นช้ีวดัในการพฒันาคุณภาพบริการแก่ผูส้นใจหรือผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจการ
ให้บริการรักษาสัตวเ์ล้ียง นาํไปปรับกลยทุธ์ให้บริการรักษาสัตวเ์ล้ียงมีคุณภาพสูงข้ึนและตอบสนองลูกคา้มากยิ่งข้ึน
จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน พบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีใชบ้ริการรักษาสัตวเ์ล้ียง โรงพยาบาลสัตวม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
บางเขน เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 30-41 ปี ทาํงานประจาํและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-30,000 บาท ซ่ึงมีการรับรู้
คุณภาพบริการดา้นต่างๆ แตกต่างตามลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัยอ่ยของการ
รับรู้คุณภาพบริการและความภกัดีลูกคา้ท่ีใช้บริการรักษาสัตวเ์ล้ียงโรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 
บางเขน สามารถจดักลุ่มของขอ้คาํถามข้ึน เป็นกลุ่มปัจจยั 5 ปัจจยั (factor) คือ ปัจจยัท่ี 1 คือ ดา้นการตอบสนองต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ ปัจจยัท่ี 2 คือ ดา้นความไวว้างใจในบริการ ปัจจยัท่ี 3 คือ ดา้นกายภาพ ปัจจยัท่ี 4 คือ ดา้นการเอาใจใส่
ผูใ้ช้บริการ ปัจจัยท่ี 5 คือ ด้านความสะดวกสบายและรวดเร็ว ผลการตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะ
ประชากรศาสตร์กบักลุ่มปัจจยั 5 ปัจจยั ดว้ย One – Way ANOVA พบวา่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้คุณภาพบริการและความภกัดีของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการรักษาสัตวเ์ล้ียงโรงพยาบาลสัตว์
มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ บางเขน แต่รายไดไ้ม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้คุณภาพบริการและความภกัดีของลูกคา้ท่ี
ใชบ้ริการรักษาสัตวเ์ล้ียงโรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ บางเขน โดยกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญั
ในดา้นอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการรักษา ดา้นการรักษาโรคเฉพาะทาง ดา้นความชาํนาญของแพทยแ์ละผูช่้วยแพทย ์
ดา้นการให้บริการ 24 ชัว่โมง ดา้นการรักษาสัตวเ์ล้ียงใหห้ายจากโรคและอาการเจ็บป่วย และการให้บริการดว้ยความ
ยิม้แยม้แจ่มใส กระตือรือร้น ตามลาํดบั 
คาํสําคญั:  การรับรู้คุณภาพบริการ, ความภกัดี, ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
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ABSTRACT 
This study aimed to study the relationship between demographic characteristics and perceived service 

quality and loyalty of clients using pet treatment services at Kasetsart University Hospital, Bangkhen, a high quality 
and successful entrepreneur where acceptance by general users that be a business model of service quality in pet 
treatment field. The most customers using pet treatment services 4 0 0  samples at Kasetsart University Hospital, 
Bangkhen, is a female, age 30-41, working regularly and earning an average monthly income 10,001-30,000 baht, 
which is perceive service quality and customer loyal depend on demographic characteristics. The results of the sub-
factor analysis of perceived service quality and customer loyalty using pet treatment services at Kasetsart University 
Hospital, Bangkhen can be grouped into questions. There are 5  factors. The first factor is the response to the user. 
The second factor is the trust in the service. Factor 3  is the physical factor. The fourth factor is the user's concern. 
The fifth factor is convenience and speed. The results of examining the relationship between demographic 
characteristics and five factors with one-way ANOVA showed that sex, age, marital status, occupational and 
education were correlated with the perceived service quality and loyalty of clients using pet treatment services. 
However, income did not correlate with perceived service quality and customer loyalty. Statistics keeping pets 
Animal Hospital, Kasetsart University by most customers to focus on 1) The tools and equipment to treat 2) Specific 
treatment 3) The expertise of doctors and medical assistants 4) 24-hour service 5) To keep pets from illness 6) Service 
with a smile, enthusiastic, respectively. 
Keywords:  Perceived Service Quality, Loyalty, Demographic Characteristics    
 
1. บทนํา 

ธุรกิจเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียงมีมูลค่าตลาด 22,000 ลา้นบาท เติบโตเฉล่ียปีละ 10-15% ต่อปี โดยส่วนแบ่งตลาด
อนัดบั1 คือ ธุรกิจอาหารสัตวเ์ล้ียง คิดเป็นมูลค่ากวา่ 10,000 ลา้นบาท รองลงมาเป็นธุรกิจบริการเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียง เช่น 
โรงพยาบาล คลินิก สปา อาบนํ้าตดัขน โรงแรม บริการฌาปนกิจ เป็นตน้ คิดเป็นมูลค่ากวา่ 7,000 ลา้นบาท และธุรกิจ
ผลิตภณัฑ์สําหรับสัตวเ์ล้ียง เช่น เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั ของเล่น เป็นตน้ มีมูลค่ากว่า 5,000 ลา้นบาท (ศูนยว์ิจยักสิกร
ไทย, 2557)  

แมว้่าในปัจจุบนัตอ้งพบกบัสภาพการแข่งขนัในธุรกิจสัตวเ์ล้ียงค่อนขา้งสูง เน่ืองจากการมีผูใ้ห้บริการมา
กราย รวมทั้งมีการชะลอตวัของการขยายตวัทางเศรษฐกิจ โรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน ยงั
สามารถรักษาคุณภาพบริการและความภกัดีของลูกคา้มาอยา่งต่อเน่ืองยาวนาน  

โรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน จึงเป็นกรณีศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพ
บริการดา้นธุรกิจการให้บริการรักษาสัตวเ์ล้ียง ให้มีคุณภาพสูงข้ึนและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้มากยิ่งข้ึน 
อนัปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด อนัดบัแรกคือทราบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ว่าลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการรักษาสัตวเ์ล้ียงส่วนมากเป็นใคร มีลกัษณะอยา่งไร อนัดบัสองนกัการตลาดจาํเป็นตอ้งทราบ
ปัจจัยการรับรู้คุณภาพบริการและความภกัดีของลูกคา้ท่ีใช้บริการรักษาสัตวเ์ล้ียงมีองค์ประกอบใดบ้างเพ่ือช้ีวดั
คุณภาพบริการและความภกัดี อีกทั้งนกัการตลาดยงัตอ้งทราบความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบั
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การรับรู้คุณภาพบริการและความภกัดีของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการรักษาสัตวเ์ล้ียงวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์แบบใดมี
การรับรู้คุณภาพบริการและความภกัดีสูง ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาแผนการตลาด ทาํให้ลูกคา้เกิดการรับรู้
คุณภาพบริการท่ีสูงข้ึน ช่วยให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายมากข้ึน จนเกิดความพึงพอใจและ
กลบัมาใชบ้ริการซํ้ าในท่ีสุด 

 
การทบทวนวรรณกรรม 
คุณภาพการบริการ เป็นความคิด หรือความรู้สึกของลูกคา้ ท่ีมีต่อกระบวนการดา้นคุณภาพบริการท่ีให้กบั

ลูกคา้ (Edvardsson, 2005 อา้งถึงใน วรัญญา คงจิตราภา, 2558 หนา้ 9) เคร่ืองมือบ่งช้ีวดัคุณภาพบริการ “SERVQUAL” 
ประกอบดว้ยปัจจยัช้ีวดัคุณภาพบริการ 5 ดา้น (Dimensions) ดงัน้ี (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988) ไดแ้ก่ 

1. ความไวใ้จ และน่าเช่ือถือ (Reliability) ผูใ้ห้บริการควรให้การบริการตามท่ีได้ตกลงกนัไวด้ว้ยความ
ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัเวลา และแสดงให้เห็นว่าผูใ้ห้บริการมีความน่าเช่ือถือมากน้อยอย่างไรกบัการบริการท่ี
ให้บริการ และตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้รวมถึงควรแจง้ให้ลูกคา้ทราบล่วงหนา้หากไม่สามารถให้บริการหรือ
ให้บริการไดใ้นระดบัคุณภาพของการบริการท่ีไม่ตรงกบัท่ีตกลงกนัไว ้ก่อนถึงเวลาท่ีจะให้บริการหรือการเขา้พบ
ลูกคา้  

2. การรับรองทาํให้เช่ือมัน่ (Assurance) ผูใ้ห้บริการมีการรับรองว่า จะจดัหาบริการให้ผูใ้ชบ้ริการไดต้ามท่ี
ได้สัญญาไว  ้และเม่ือไม่สามารถจัดหาได้ ผูใ้ห้บริการรับรองว่า ผูใ้ห้บริการจะได้รับการดูแลและชดเชย อย่าง
สมเหตุสมผล  

3. การตอบสนองลูกคา้ (Responsiveness) การตอบสนองตอ้งมีความตั้งใจและมีเจตนามุ่งมัน่ให้บริการ
เพ่ือท่ีจะแสดงถึงการเอาใจใส่ปฏิบติัอยา่งเตม็เป่ียม คือการใหบ้ริการดว้ยความกระฉบักระเฉง คล่องแคล่วบริการดว้ย
ความปิติยนิดีเตรียมพร้อมตลอดเวลาท่ีจะใหบ้ริการเม่ือลูกคา้ตอ้งการ 

4. การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) การจดัเตรียมดูแลงานทั้งก่อน – ระหวา่ง – หลงัการขาย มีการใหค้วามสนใจ
และเขา้ใจความรู้สึกและความตอ้งการของลูกคา้ ใหบ้ริการอยา่งเอาใจใส่ ถือประโยชน์สูงสุดของลูกคา้เป็นสาํคญั 

5. การให้บริการท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถสัมผสัไดเ้ชิงกายภาพ (Tangibility) คือ การมีของผูใ้ห้บริการและ
องคก์ร อุปกรณ์ทนัสมยั เทคโนโลยสูีง ความสวยงามโดดเด่นของวสัดุกบัอุปกรณ์ท่ีใช ้บุคลิกภาพแบบมืออาชีพ ความ
สะดวกท่ีใหบ้ริการทั้งองคก์รและผูใ้หบ้ริการ 

ความภกัดี คือ ความตั้งใจซ้ือซํ้ า และ เจตนาท่ีจะไม่เปล่ียนผูใ้ห้บริการ พิจารณารายละเอียดของพฤติกรรม
ดงักล่าวสามารถแบ่งไดเ้ป็นองคป์ระกอบ กล่าวคือ การบอกต่อ การมีความหนกัแน่นในส่ิงท่ีตนเองชอบ การแสดงตวั 
การมีส่วนร่วมท่ีปกป้อง และการพิจารณาไตร่ตรองเป็นพิเศษ (Bourdeau, 2005 อา้งถึงใน สัมฤทธ์ิ จานงค,์ 2557 หนา้ 
17) 

ผลจากงานวิจัยของ  Mohammad Doostar, Mohsen Akbari and Roza Abbasi  (2013)  ซ่ึ ง เ ป็นต้นแบบ
การศึกษา พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้คุณภาพบริการ และงานวจิยัของ สุมินตรา ผดุงสุ
นทรารักษ ์(2553) พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์มีความพนัธ์กบัความภกัดีของลูกคา้ ซ่ึงผลจากงานวิจยัตน้แบบน้ี
ช่วยให้นกัการตลาดนาํไปใชเ้ป็นตน้แบบในการแบ่งแยกกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน อีกทั้งยงัมีความเขา้ใจ
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ปัจจยัการรับรู้คุณภาพบริการและปัจจยัความภกัดีของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี นาํไปสู่การกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีมี
คุณภาพและและตอบสนองลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาระดบัการรับรู้คุณภาพบริการ ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการรักษาสัตวเ์ล้ียง โรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ บางเขน 
2. เพ่ือศึกษาระดบัความภกัดี ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการรักษาสัตวเ์ล้ียง โรงพยาบาลสัตว ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

บางเขน  
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์กบัการรับรู้คุณภาพบริการและความภกัดีของลูกคา้

ท่ีใชบ้ริการรักษาสัตวเ์ล้ียงโรงพยาบาลสัตวม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากร 
ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการรักษาสัตวเ์ล้ียงโรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 657,000 คน โดย

คาํนวณจากจาํนวนลูกคา้ท่ีใชบ้ริการต่อวนั (เหมือนพอ่ ปรีเปรม, 2559) สอดคลอ้งกบัขอ้มูลประชากรสุนขัในประเทศ
ไทยท่ีมีเจา้ของในเขตกรุงเทพมหานคร มีทั้งส้ินจาํนวน 525,486 ตวั (สาํนกัควบคุม ป้องกนั และบาํบดัโรคสัตว,์ 2557) 
และสอดคลอ้งกบัจาํนวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตข์องโรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน ในช่วง 3 ปีท่ีผา่น
มา มีจาํนวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตท์ั้งหมด 799,424 คน โดยจะนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ผลสาํหรับการทาํวจิยัต่อไป (สถิติผู ้
เขา้ชมเวบ็ไซต,์ 2017) 

กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดจ้ากการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างผูศึ้กษาไดใ้ชต้ารางสําเร็จรูปของ 

Krojcie and Morgan (1970) ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถให้ผลการวิจยั ณ ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) ใน
ระดับ +5% ภายใต้ระดับความเช่ือมั่น (Confidence Level) ท่ี 95% จากจาํนวนลูกค้าท่ีใช้บริการรักษาสัตว์เล้ียง
โรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน ทั้งหมด 657,000 คน จะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 384 คน ดงัตารางท่ี 3.1 
ผูว้ิจยัไดป้รับจาํนวนตวัอยา่งเป็น 400 คน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัจาํนวนตวัอยา่งของงานวิจยัก่อนหนา้ท่ีส่วนใหญ่เก็บ
ตวัอยา่ง 400 คน  

การศึกษาในคร้ังน้ีมีขั้นตอนวเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ซ่ึงมีขอ้กาํหนดของขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
คือ จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งจะตอ้งมีมากกวา่ 100 คน และมากกวา่ 5 เท่าของจาํนวนองคป์ระกอบยอ่ยท่ีผูว้ิจยัประเมินวา่มี
ได ้หรืออาจพิจารณาจากสัดส่วนขนาดตวัอยา่งต่อตวัแปร 20: 1 ส่วนสัดส่วนท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ 5: 1 ในกรณีท่ีกลุ่มตวัอยา่ง
มีความแตกต่างกันมากผู ้ศึกษาต้องเ พ่ิมขนาดตัวอย่าง  (Josep, Hair, William, Black, Barry, Babin, Rolph and 
Anderson, 2013) ดงันั้น ขนาดกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัคร้ังน้ีเป็นไปตามเง่ือนไขตามขอ้กาํหนดตวัแปรในการศึกษา 

3.2 ตวัแปรในการศึกษา 
ตวัแปรเชิงลกัษณะเป็นตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีขอ้คาํถามท่ีใชว้ดัค่าตวัแปรน้ี คือ เพศ 

อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ 
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ตวัแปรเชิงปริมาณเป็นตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัดา้นการรับรู้คุณภาพและปัจจยัดา้นความภกัดี โดยมีขอ้คาํถาม
ท่ีใชว้ดัค่าตวัแปรน้ีเป็นแบบ Likert scale โดยมีค่าวดั 5 ระดบัของความเห็นดว้ย 

3.3.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลในส่วนของอุปทานของตลาด และนาํมาใชใ้นการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบับริบทของตลาด

โรงพยาบาลสัตว์เ ล้ียงมากข้ึน  ผู ้วิจัยได้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) 
ผูป้ระกอบการเก่ียวธุรกิจเก่ียวกับสัตว์เล้ียง รวมทั้ งส้ิน 10 ราย ก่อนนําปรับปรุงเป็นเคร่ืองมือแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ในการเกบ็ขอ้มูลเชิงปริมาณแบบ Likert scale  

การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัทาํประมวลผล วิเคราะห์ และแปลความหมายผลการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) อธิบายลกัษณะการกระจายของขอ้มูล ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงองคป์ระกอบ (Factor Analysis) ก่อนนาํมาหาค่าความสัมพนัธ์ ANOVAโดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ 2 
เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ 

1. การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) เป็นการตรวจสอบความสัมพนัธ์ท่ีมีระหว่างกนัในกลุ่มตวั
แปรทั้งหมดและพยายามอธิบายความสัมพนัธ์ท่ีพบโดยสมมติให้ตวัแปรเหล่านั้นมีองค์ประกอบพ้ืนฐานบางอย่าง
รวมกนัท่ีเรียกว่า Factor ซ่ึงจะช่วยอธิบายความแปรปรวน (Variance) ของตวัแปรทั้งหมด แต่มีจาํนวนน้อยกว่าตวั
แปรปรวนมีค่าเท่ากบั 1 และเม่ือ มีตวัแปร p ตวักจ็ะมีความแปรปรวนท่ีตอ้งอธิบายเท่ากบั p ดว้ย โดยผา่นการวเิคราะห์
ปัจจยั 4 ขั้นตอน คือ การตรวจสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร การสกดัปัจจยัขั้นตน้ การเลือกหมุนแกนปัจจยั และการ
สร้างกลุ่มตวัแปร รายละเอียดดงัน้ี 

2. ANOVA ค่าทางสถิติท่ีใชร้ายงานและตีความคือ Variance Explained (Eigen value) และ Factor Loading 
โดยมีขั้นตอนในการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

2.1 ระบุตวัแปรยอ่ยเชิงลกัษณะท่ีจะใชเ้ป็นตวัแปรตน้เป็น เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได ้

2.2 ระบุตวัแปรยอ่ยเชิงปริมาณเป็นกลุ่มปัจจยัท่ีไดม้าจากการวเิคราะห์องคป์ระกอบแลว้ 
2.3 นาํไปตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรยอ่ยเชิงลกัษณะและตวัแปรยอ่ยเชิงปริมาณ โดยมี

ขอบเขตการตดัสินใจท่ีความเช่ือมัน่ 95% หรือท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยมีสมมติฐานดงัน้ี 
สมมติฐานท่ี 1 เพศท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มปัจจยั 
สมมติฐานท่ี 2 อายท่ีุแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มปัจจยั 
สมมติฐานท่ี 3 สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มปัจจยั 
สมมติฐานท่ี 4 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มปัจจยั 
สมมติฐานท่ี 5 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มปัจจยั 
สมมติฐานท่ี 6 รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มปัจจยั 

กล่าวคือ หากค่าวามน่าจะเป็นท่ีโปรแกรมคาํนวณออกมา น้อยกว่า α ท่ีกาํหนด (α = 0.05) จะ
ปฏิเสธสมมติฐาน H0 

H0: ตวัแปรไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
H1: ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนั 
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4. ผลการวจิัย 
1. จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์กบัการรับรู้คุณภาพบริการและความภกัดี

ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการรักษาสัตวเ์ล้ียงโรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 30-41 ปี   มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังาน/ลูกจา้ง 
และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-30,000 บาท   

กลุ่มตัวอย่างการรับรู้คุณภาพบริการ   ด้านความไว้วางใจ  พบว่า  อันดับแรกคือ  โรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน ให้บริการดว้ยความน่าเช่ือถือจากการท่ีมีแพทยแ์ละอุปกรณ์เพียงพอต่อความ
ตอ้งการ  (ค่าเฉล่ีย 4.43  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.708 ) อนัดบัสอง ไดรั้บบริการตรงตามกาํหนดท่ีนดัไว ้จากการท่ี
โรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน ออกบตัรนดัแพทย ์(ค่าเฉล่ีย 4.24 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.984) 
และอนัดบัสามคือ โรงพยาบาลสัตวม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน ใชเ้วลาในการรักษาเหมาะสมกบัเวลาจากการ
ท่ีมีการบริหารจดัการคิวไดร้วดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.91  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.765) ตามลาํดบั 

กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้คุณภาพบริการ  ดา้นการรับรองทาํใหเ้ช่ือมัน่ พบวา่ อนัดบัแรกคือ มีความเช่ือมัน่ใน
โรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน จากการท่ีมีเจา้หนา้ท่ีมีทกัษะและมีความชาํนาญ (ค่าเฉล่ีย 4.42 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.754) อนัดบัสอง โรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน มีบริการท่ีช่วยลด
ความเส่ียงและอนัตรายจากการท่ีมีแพทยรั์กษาสัตวเ์ฉพาะทาง (ค่าเฉล่ีย 4.35 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.784) อนัดบั
สามคือ โรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน มีความปลอดภยัจากการทาํความสะอาดฆ่าเช้ืออุปกรณ์
ต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 4.28 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.806)   รองลงมาคือ ไวว้างใจโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ บางเขนจากความสามารถรักษาสัตวเ์ล้ียงของท่าน ใหเ้ห็นเป็นผลประจกัษ ์(ค่าเฉล่ีย 4.22 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.785)  และมีความไวเ้น้ือเช่ือใจในโรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน จากการท่ีเจา้หนา้ท่ี
ใหบ้ริการดว้ยความสุภาพอ่อนโยน  (ค่าเฉล่ีย 3.94 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.786)  ตามลาํดบั 

กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้คุณภาพบริการ   ดา้นการตอบสนองลูกคา้ พบว่า อนัดบัแรกคือ โรงพยาบาลสัตว์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน มีความตั้งใจบริการจากการท่ีเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความกระตือรือร้น  (ค่าเฉล่ีย 
4.70 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.558) อนัดบัสอง โรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน มีความยินดี
ให้บริการจากการท่ีเจา้หนา้ท่ีบริการดว้ยความยิ้มแยม้แจ่มใส  (ค่าเฉล่ีย 4.54 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.624) อนัดบั
สามคือ โรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน มีการตอบสนองความตอ้งการฉุกเฉินจากการท่ีเปิด
ใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง (ค่าเฉล่ีย 4.38 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.684)   และโรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
บางเขน มีความพร้อมในการให้บริการจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีความรู้สามารถช้ีแจงรายละเอียดและให้คาํปรึกษา  
(ค่าเฉล่ีย 4.35 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.632)  ตามลาํดบั 

กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้คุณภาพบริการ   ด้านการเอาใจใส่  พบว่า อันดับแรกคือ โรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน มีการถือเอาประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญัจากการคิดค่าบริการถูกตอ้งเหมาะสม  
(ค่าเฉล่ีย 4.73 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.548) อนัดบัสอง โรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ บางเขน  มี
ความเอาใจใส่ลูกคา้จากการท่ีมีเจ้าหน้าท่ีคอยเข็นรถให้สัตว์เล้ียงท่ีเดินเองไม่ได้  (ค่าเฉล่ีย 4.56 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.740)  อนัดบัสามคือ โรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน มีการใหค้วามสนใจลูกคา้แบบ
เป็นส่วนตวัจากการท่ีแพทยติ์ดตามประวติัและอาการสัตว ์(ค่าเฉล่ีย 4.38 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.609)   และ
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โรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน มีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้อยา่งลึกซ้ึง จากการท่ีมี
จุดใหส้ัตวเ์ล้ียงขบัถ่ายและมีเจา้หนา้ท่ีทาํความสะอาดทนัทีเม่ือสัตวเ์ล้ียงขบัถ่ายนอกจุด (ค่าเฉล่ีย 4.10  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.034)  ตามลาํดบั 

กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้คุณภาพบริการ พบว่า อนัดบัแรกคือ โรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
บางเขน มีเทคโนโลยีสูงจากการท่ีแพทยส์ามารถวินิจฉัยโรคไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นยาํ (ค่าเฉล่ีย 4.36 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.887) อนัดบัสอง โรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นโรงพยาบาลท่ีสวยงามจากการ
ออกแบบตกแต่งอาคารดว้ยรูปแบบท่ีสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.88  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.957)  รองลงมาคือ มีความ
สะดวกสบายในการจอดรถ จากการท่ีโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน มีท่ีจอดรถเพียงพอ 
(ค่าเฉล่ีย 2.65  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.745)  โรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน มีความทนัสมยั
จากการปรับปรุงวสัดุอุปกรณ์ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ (ค่าเฉล่ีย 2.54  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.240) มีความสะดวกในการ
เดินทางมายงัโรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน  (ค่าเฉล่ีย 2.53  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.955)  
และรับ-ส่ง สัตวเ์ล้ียงไดส้ะดวก จากการท่ีโรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน มีการบริหารการเดิน
รถท่ีรวดเร็ว  (ค่าเฉล่ีย 0.901)  ตามลาํดบั 

กลุ่มตวัอย่างมีดา้นความภกัดี พบว่า อนัดบัแรกคือ จะแนะนาํให้เพ่ือนมาใช้บริการ ท่ีโรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน  (ค่าเฉล่ีย 4.43 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.675) อนัดบัเม่ือมีโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลอ่ืนให้บริการเหมือนกนั ท่านจะยงัคงใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 
(ค่ า เฉ ล่ี ย  4 . 3 3  ส่ วน เ บ่ี ย ง เบนมาตรฐาน  0 . 7 9 9 )   และจะกลับมาใช้บ ริ ก ารซํ้ า  ท่ี โ รงพยาบาลสั ตว์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน  (ค่าเฉล่ีย 4.09 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.756 )  ตามลาํดบั 

2.2 ตรวจสอบขอ้มูลท่ีใชว้เิคราะห์และสกดัองคป์ระกอบ (Factor Extraction) จากขอ้คาํถามในแบบสอบถาม
ทั้งหมด 25 ขอ้ ไดข้อ้คาํถามท่ีเหมาะสม 20 ขอ้ เพ่ือนาํมาหมุนแกน (Factors Rotation) เลือกค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ 
(Factors Score) และตั้งช่ือองคป์ระกอบ ผูว้ิจยัเลือกวิธีการหมุนแกนองคป์ระกอบ (Rotated Component Matrix) ดว้ย
วธีิ Varimax  
 

ตารางแสดงค่าการหมุนแกนของ Factor ดว้ยวธีิ Varimax (Rotated Component  Matrix) 

ขอ้คาํถามท่ีเหมาะสม 
ขนาด loadingกบัแต่ละ factor 

1 2 3 4 5 

7.โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีความ
ปลอดภยัจากการทาํความสะอาดฆ่าเช้ืออุปกรณ์ต่างๆ 

0.817     

6.โรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน มีบริการท่ี
ช่วยลดความเส่ียงและอนัตรายจากการท่ีมีแพทยรั์กษาสัตวเ์ฉพาะ
ทาง 

0.780     

5.มีความเช่ือมั่นในโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
บางเขน จากการท่ีมีเจา้หนา้ท่ีมีทกัษะและมีความชาํนาญ 

0.747     

12.โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีการ
ตอบสนองความตอ้งการฉุกเฉินจากการท่ีเปิดใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง 

0.690     
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ตาราง (ต่อ) ตารางแสดงค่าการหมุนแกนของ Factor ดว้ยวธีิ Varimax (Rotated Component  Matrix) 

ขอ้คาํถามท่ีเหมาะสม 
ขนาด loadingกบัแต่ละ factor 

1 2 3 4 5 

8.ไวว้างใจโรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ บางเขน จาก
ความสามารถรักษาสัตวเ์ล้ียงของท่าน ใหเ้ห็นเป็นผลประจกัษ ์

0.618     

10.โรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน มีความยินดี
ใหบ้ริการจากการท่ีเจา้หนา้ท่ีบริการดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใส 

0.530     

9.โรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน มีความตั้งใจ
บริการจากการท่ีเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความกระตือรือร้น 

0.520     

1.ไดรั้บบริการตรงตามกาํหนดท่ีนัดไว ้จากการท่ีโรงพยาบาลสัตว์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน ออกบตัรนดัแพทย ์

 0.780    

2.โรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน ใชเ้วลาในการ
รักษาเหมาะสมกบัเวลาจากการท่ีมีการบริหารจดัการคิวไดร้วดเร็ว  

 0.742    

4.มีความไวเ้น้ือเช่ือใจในโรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
บางเขน จาการท่ีเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความสุภาพอ่อนโยน 

 0.737    

3.โรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน ใหบ้ริการดว้ย
ความน่าเช่ือถือจากการท่ีมีแพทย์และอุปกรณ์เพียงพอต่อความ
ตอ้งการ 

 0.568    

22.โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน  เ ป็น
โรงพยาบาลท่ีสวยงามจากการออกแบบตกแต่งอาคารดว้ยรูปแบบท่ี
สวยงาม 

  0.828   

21.โรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน มีเทคโนโลยี
สูงจากการท่ีแพทยส์ามารถวนิิจฉยัโรคไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ 

  0.755   

25.เม่ือมีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอ่ืนให้บริการเหมือนกนั ท่าน
จะยงัคงใช้บริการท่ีโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน 

  0.524   

13.โรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน มีความเอาใจ
ใส่ลูกคา้จากการท่ีมีเจา้หนา้ท่ีคอยเขน็รถใหส้ัตวเ์ล้ียงท่ีเดินเองไม่ได ้

   0.756  

16.โรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน มีการถือเอา
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญัจากการคิดค่าบริการถูกตอ้งเหมาะสม 

   0.721  

14.โรงพยาบาลสัตวม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน มีการใหค้วาม
สนใจลูกคา้แบบเป็นส่วนตวัจากการท่ีแพทยติ์ดตามประวติัและอาการ
สัตว ์

   0.705  
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ตาราง (ต่อ) ตารางแสดงค่าการหมุนแกนของ Factor ดว้ยวธีิ Varimax (Rotated Component  Matrix) 

ขอ้คาํถามท่ีเหมาะสม 
ขนาด loadingกบัแต่ละ factor 

1 2 3 4 5 

15.โรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน มีความเขา้ใจ
ถึงความตอ้งการของลูกคา้อย่างลึกซ้ึง จากการท่ีมีจุดให้สัตว์เล้ียง
ขบัถ่ายและมีเจา้หนา้ท่ีทาํความสะอาดทนัทีเม่ือสัตวเ์ล้ียงขบัถ่ายนอก
จุด 

   0.568  

20.โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีความ
ทนัสมยัจากการปรับปรุงวสัดุอุปกรณ์ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

    0.796 

18 . รับ - ส่ง  สัตว์เ ล้ี ยงได้สะดวก  จากการ ท่ีโรงพยาบาลสัตว์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน มีการบริหารการเดินรถท่ีรวดเร็ว 

    -
0.596 

 
สรุปการรับรู้คุณภาพการบริการมีปัจจยั (factor) 5 ปัจจยั คือ 
ปัจจยัท่ี1 คือ ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ 
ปัจจยัท่ี2 คือ ดา้นความไวว้างใจในบริการ 
ปัจจยัท่ี3 คือ ดา้นกายภาพ 
ปัจจยัท่ี4 คือ ดา้นการเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการ 
ปัจจยัท่ี5 คือ ดา้นความสะดวกสบายและรวดเร็ว 
ซ่ึงองคป์ระกอบทั้ง 5 อธิบายความแปรปรวนของตวัแปรเดิมทุกตวัไดร้้อยละ 65.825 โดยปัจจยัท่ี 1 อธิบาย

ได ้ร้อยละ 36.310 ปัจจยัท่ี 2 อธิบายไดร้้อยละ 10.125 ปัจจยัท่ี 3 อธิบายไดร้้อยละ 7.638 ปัจจยัท่ี 4 อธิบายไดร้้อยละ 
6.365 ปัจจยัท่ี 5 อธิบายไดร้้อยละ 5.387 

ผลของการทดสอบค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์กบั Factor 
ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศของผูต้อบแบบสอบถามกบักลุ่ม 5 Factor พบวา่เพศท่ีมีความแตกต่างกนัมีการ

รับรู้คุณภาพบริการโรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน  ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ (Factor 1) 
ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 (sig =0.043)   เพศท่ีมีความแตกต่างกนัมีการรับรู้
คุณภาพบริการโรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน ดา้นคุณภาพในการให้บริการ (Factor 2)  ท่ี
แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 (sig = 0.003) และเพศท่ีมีความแตกต่างกนัมีการรับรู้
คุณภาพบริการโรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน  ดา้นเทคโนโลยีและการบริการ (Factor 5)  ท่ี
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 (sig = 0.000) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุของผูต้อบแบบสอบถามกบักลุ่ม 5 Factor พบว่าอายุท่ีมีความแตกต่างกนัมีการ
รับรู้คุณภาพบริการโรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน  ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ (Factor 1) 
ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 (sig = 0.003)   อายุท่ีมีความแตกต่างกนัมีการรับรู้
คุณภาพบริการโรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ บางเขน ดา้นคุณภาพในการให้บริการ (Factor 2)  ท่ี
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แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 (sig = 0.000)  อายท่ีุมีความแตกต่างกนัมีการรับรู้คุณภาพ
บริการโรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน ดา้นความประทบัใจในการใช้บริการ (Factor 3)  ท่ี
แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 (sig = 0.000) และอายุท่ีมีความแตกต่างกนัมีการรับรู้
คุณภาพบริการโรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน  ดา้นเทคโนโลยีและการบริการ (Factor 5)  ท่ี
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 (sig = 0.000) 

ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพสมรสของผูต้อบแบบสอบถามกบักลุ่ม 5 Factor พบวา่สถานภาพสมรส
ท่ีมีความแตกต่างกันมีการรับรู้คุณภาพบริการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ บางเขน  ดา้นความ
ประทบัใจในการใชบ้ริการ (Factor 3)  ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 (sig = 0.000)  
สถานภาพสมรสท่ีมีความแตกต่างกนัมีการรับรู้คุณภาพบริการโรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 
ดา้นสิทธิประโยชน์จากการใชบ้ริการ (Factor 4)  ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 (sig = 
0.017) และสถานภาพสมรสท่ีมีความแตกต่างกนัมีการรับรู้คุณภาพบริการโรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
บางเขน  ดา้นเทคโนโลยแีละการบริการ (Factor 5)  ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 (sig 
= 0.000) 

ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามกบักลุ่ม 5 Factor พบวา่ระดบัการศึกษาท่ีมี
ความแตกต่างกนัมีการรับรู้คุณภาพบริการโรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ บางเขน  ดา้นการตอบสนอง
ต่อผูใ้ชบ้ริการ (Factor 1) ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 (sig = 0.004) ระดบัการศึกษา
ท่ีมีความแตกต่างกนัมีการรับรู้คุณภาพบริการโรงพยาบาลสัตวม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน ดา้นคุณภาพในการ
ใหบ้ริการ (Factor 2) ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 (sig =0.001)   ระดบัการศึกษาท่ีมี
ความแตกต่างกนัมีการรับรู้คุณภาพบริการโรงพยาบาลสัตวม์หาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ บางเขน ดา้นความประทบัใจในการใชบ้ริการ (Factor 3)  ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 (sig = 0.001)  ระดบัการศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนัมีการรับรู้คุณภาพบริการโรงพยาบาล
สัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน ดา้นสิทธิประโยชน์จากการใช้บริการ (Factor 4)  ท่ีแตกต่างกนั อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 (sig = 0.001) และระดบัการศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนัมีการรับรู้คุณภาพ
บริการโรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์บางเขน  ดา้นเทคโนโลยแีละการบริการ (Factor 5)  ท่ีแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 (sig = 0.000) 

ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพของผูต้อบแบบสอบถามกบักลุ่ม 5 Factor พบว่าสถานภาพสมรสท่ีมีความ
แตกต่างกนัมีการรับรู้คุณภาพบริการโรงพยาบาลสัตวม์หาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ บางเขน  ดา้นความประทบัใจในการ
ใชบ้ริการ (Factor 3)  ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 (sig = 0.000)  สถานภาพสมรสท่ีมี
ความแตกต่างกนัมีการรับรู้คุณภาพบริการโรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน ดา้นสิทธิประโยชน์
จากการใช้บริการ  (Factor 4พบว่าอาชีพท่ีมีความแตกต่างกันมีการรับรู้ คุณภาพบริการโรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน  ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ (Factor 1) ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดับนัยสําคญั 0.05 (sig = 0.000) อาชีพท่ีมีความแตกต่างกันมีการรับรู้คุณภาพบริการโรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน ดา้นคุณภาพในการใหบ้ริการ (Factor 2) ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดับนัยสําคัญ  0.05 (sig =0.000)   อาชีพท่ีมีความแตกต่างกันมีการรับรู้คุณภาพบริการโรงพยาบาลสัตว์
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มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน ดา้นสิทธิประโยชน์จากการใชบ้ริการ (Factor 4)  ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 (sig = 0.000) และระดบัการศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนัมีการรับรู้คุณภาพบริการ
โรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์บางเขน  ดา้นเทคโนโลยีและการบริการ (Factor 5) ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 (sig = 0.000) 

ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถามกบักลุ่ม 5 Factor พบวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนท่ีมีความแตกต่างกนัมีการรับรู้คุณภาพบริการโรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ บางเขน ในทุกดา้น 
(Factor 1-5) ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

   
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ด้านความไว้ใจและน่าเ ช่ือถือ  (Reliability) ลูกค้า ท่ี ใช้บริการรักษาสัตว์ เ ล้ี ยง  โรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน มีการรับรู้คุณภาพบริการดา้นความไวว้างใจ  มากท่ีสุดในเร่ืองความเพียงพอของ
แพทยแ์ละอุปกรณ์ อนัดบัสองคือ มีบตัรนดั และอนัดบัสามคือ การบริหารจดัการคิวไดร้วดเร็ว สอดคลอ้งกบั มะลิวลัย ์
แสงสวสัด์ิ (2556) พบว่า ความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้จากการท่ีองคก์รมีความสามารถในการบริการให้ตรงกบัสัญญาท่ี
ใหก้บัลูกคา้ การใหบ้ริการทุกคร้ังจะตอ้งมีความถูกตอ้ง เหมาะสม และไดผ้ลออกมาเช่นเดิมทุกคร้ังและทุกจุดของบริการ
ความสมํ่าเสมอจะทาให้ลูกคา้รู้สึกว่าบริการท่ีไดรั้บนั้นมีความน่าเช่ือถือสามารถให้ความไวว้างใจได ้ความน่าเช่ือถือท่ี
เกิดจากความซ่ือสัตย ์ความจริงใจ 

ด้านการ รับรองทําให้ เ ช่ื อมั่น  (Assurance) ลู กค้า ท่ี ใช้บ ริการ รักษาสั ตว์ เ ล้ี ยงโรงพยาบาลสั ตว์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน มีการรับรู้คุณภาพบริการดา้นการรับรองทาํให้เช่ือมัน่ มากท่ีสุดในเร่ืองแพทยแ์ละ
ผูช่้วยแพทยมี์ทกัษะและความชาํนาญ อนัดบัสองคือ มีแพทยรั์กษาสัตวเ์ฉพาะทาง อนัดบัสามคือ ความสะอาดของ
อุปกรณ์ต่างๆ รองลงมาคือ โรงพยาบาลสามารถรักษาสตัวเ์ล้ียงใหห้ายได ้และจากการท่ีมีแพทยแ์ละผูช่้วยแพทยใ์หบ้ริการ
ดว้ยความสุภาพอ่อนโยน สอดคลอ้งกบั ปกรณ์ ทองสิงห์ (2558) พบวา่ ปัจจยัอนัไดแ้ก่ ความพร้อมในการรักษา เคร่ืองมือ
การ บริการท่ีครบวงจร สะอาด ปลอดภยั สัตวแพทยมี์ทกัษะและมีความชาํนาญ มีการช้ีแจงรายละเอียดในการรักษา สถาน
ท่ีตั้งเดินทางไดส้ะดวก เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานพยาบาลสัตว ์

ด้านการตอบสนองลูกค้า  (Responsiveness) ลูกค้า ท่ี ใช้บริการรักษาสัตว์ เ ล้ี ยง  โรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน มีการรับรู้คุณภาพบริการดา้นการตอบสนองลูกคา้ มากท่ีสุดในเร่ืองแพทยแ์ละผูช่้วย
แพทยใ์หบ้ริการดว้ยความกระตือรือร้น  อนัดบัสอง แพทยแ์ละผูช่้วยแพทยบ์ริการดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใส  อนัดบัสามคือ 
โรงพยาบาลเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง และจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีความรู้สามารถช้ีแจงรายละเอียดและให้คาํปรึกษา 
สอดคลอ้งกบั สกุลทิพย ์โยธินนรธรรม (2557) พบวา่หากพนกังานในร้าน Oishi Grand สามารถพ่ึงพาได ้และให้บริการ
ดว้ยความเต็มใจ จะส่งผลให้ผูบ้ริโภคให้เกิดความไวว้างใจต่อร้าน Oishi Grand และยิ่งพนักงานในร้าน Oishi Grand มี
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว วอ่งไว และท่ีสาํคญัมีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งดี จะส่งผล
ให้ผูบ้ริโภคมีความไวเ้น้ือเช่ือใจต่อร้าน Oishi Grand ทาํให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงคุณภาพการให้บริการท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงส่งผล
ให้เกิดความไวเ้น้ือเช่ือใจเพ่ิมมากข้ึน และหากผูบ้ริโภคมีความไวเ้น้ือเช่ือใจท่ีเพ่ิมมากข้ึน จะส่งผลทาํให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความพึงพอใจมากข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงความพึงพอใจของผูบ้ริโภคมีทอิทธิพลทางบวกต่อการกลบัมาบริโภคซํ้ าของ
ผูบ้ริโภค  
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ดา้นการดูแลเอาใจใส่ (Empathy) ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการรักษาสัตวเ์ล้ียง โรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
บางเขน มีการรับรู้คุณภาพบริการดา้นการดูแลเอาใจใส่ มากท่ีสุดในเร่ืองการคิดค่าบริการสมเหตุสมผล อนัดบัสอง มี
เจา้หนา้ท่ีคอยเขน็รถใหส้ัตวเ์ล้ียงท่ีเดินเองไม่ได ้อนัดบัสามคือ การท่ีแพทยติ์ดตามประวติัและอาการสัตว ์และจากการท่ีมี
จุดใหส้ัตวเ์ล้ียงขบัถ่ายและมีเจา้หนา้ท่ีทาํความสะอาดทนัทีเม่ือสัตวเ์ล้ียงขบัถ่ายนอกจุด  

ด้านการให้บริการท่ีจับต้องได้ (Tangibility) ลูกค้า ท่ี ใช้บริการรักษาสัตว์เ ล้ียง  โรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน มีการรับรู้คุณภาพบริการดา้น มากท่ีสุดในเร่ืองท่ีมีเทคโนโลยสูีงทาํใหแ้พทยส์ามารถ
วินิจฉยัโรคไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ อนัดบัสอง มีการออกแบบตกแต่งอาคารดว้ยรูปแบบท่ีสวยงาม รองลงมาคือ จากการท่ี
โรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน มีท่ีจอดรถเพียงพอ และมีการปรับปรุงวสัดุอุปกรณ์ให้ทนัสมยัอยู่
เสมอ    อีกทั้งยงัมีความสะดวกในการเดินทางมายงัโรงพยาบาล และสามารถรับ-ส่ง สัตวเ์ล้ียงไดส้ะดวก เพราะมีการ
บริหารการเดินรถท่ีรวดเร็วอีกดว้ย 

ดา้นความภกัดี  (Loyalty) ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการรักษาสัตวเ์ล้ียง โรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 
มีระดบัความภกัดีมากท่ีสุดในดา้นการแนะนาํบอกต่อเพ่ือน ใหม้าใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
บางเขน อันดับสองคือ ยงัคงกลับมาใช้บริการท่ีโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถึงแม้จะมี
สถานพยาบาลอ่ืนเหมือนกนั  

กล่าวคือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการรักษาสัตวเ์ล้ียงโรงพยาบาลสัตวม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน ใหค้วามสาํคญั
กบัความเพียงพอของแพทยแ์ละอุปกรณ์ ทกัษะและความชาํนาญของแพทยแ์ละผูช่้วยแพทย ์ความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ ค่าบริการสมเหตุสมผล และแพทยส์ามารถวนิิจฉยัโรคไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาคร้ังน้ี สรุปไดว้า่  
1. เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้คุณภาพบริการของผูม้าใชบ้ริการรักษาสัตวเ์ล้ียงโรงพยาบาลสัตวเ์กษตร 

บางเขน กล่าวคือ กลุ่มลูกคา้เพศหญิงมีการรับรู้คุณภาพบริการสูงกว่ากลุ่มลูกคา้เพศชาย ในดา้นการตอบสนองต่อ
ผูใ้ช้บริการ ดา้นความไวว้างใจในบริการ และดา้นความสะดวกสบายและรวดเร็ว ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ 
Mohammad et al (2013) ท่ีสรุปไวว้่า เพศชายมีการรับรู้คุณภาพบริการดา้นความมีประโยชน์ ดา้นลกัษณะภายนอก 
และดา้นความน่าเช่ือถือมากกวา่เพศหญิง ส่วนเพศชายไม่มีการรับรู้คุณภาพบริการในดา้นการตอบสนองเลย จากการ
เกบ็ขอ้มูลลูกคา้ท่ีนิยมซ้ือสินคา้ผา่นบริการออนไลน์ในเมืองคอร์รามาบดั ประเทศอิหร่าน จาํนวน 200 คน 

2. อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้คุณภาพบริการและความภักดีของผูม้าใช้บริการรักษาสัตว์เล้ียง
โรงพยาบาลสัตวเ์กษตร บางเขน กล่าวคือ กลุ่มลูกคา้อายรุะหวา่ง 30 – 41 ปี มีการรับรู้คุณภาพบริการสูงกวา่กลุ่มลูกคา้
อายุ 18-29 ปี ในด้านการตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ ด้านความไวว้างใจในบริการ ด้านกายภาพ และด้านความ
สะดวกสบายและรวดเร็ว ส่วนกลุ่มลูกคา้อายรุะหวา่ง 30 – 41 ปี จะมีการรับรู้คุณภาพบริการสูงกวา่กลุ่มลูกคา้อาย ุ54 
ปีข้ึนไป ในดา้นกายภาพ และในกลุ่มลูกคา้อาย5ุ4 ปีข้ึนไป จะมีการรับรู้คุณภาพบริการสูงกวา่กลุ่มลูกคา้อาย ุ30 – 41 ปี 
ในดา้นความสะดวกสบายและรวดเร็ว ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบักบังานวิจยัของ Mohammad et al (2013) ท่ีสรุปว่า อายุ
ไม่ใช่ปัจจยัท่ีเพ่ิมระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรการวิจยัและการรับรู้คุณภาพของบริการ 

3. สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้คุณภาพบริการและความภกัดีของผูม้าใชบ้ริการรักษาสัตว์
เล้ียงโรงพยาบาลสัตวเ์กษตร บางเขน กล่าวคือ กลุ่มลูกคา้ท่ีมีสถานภาพหยา่ร้างมีการรับรู้คุณภาพบริการสูงกว่ากลุ่ม
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ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพสมรส ในดา้นกายภาพ ดา้นการเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการ และดา้นความสะดวกสบายและรวดเร็ว ส่วน
กลุ่มลูกคา้ท่ีมีสถานภาพสมรสมีการรับรู้คุณภาพบริการสูงกวา่กลุ่มลูกคา้ท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง ในดา้นดา้นการเอาใจ
ใส่ผูใ้ชบ้ริการ และในกลุ่มลูกคา้ท่ีมีสถานภาพหยา่ร้างมีการรับรู้คุณภาพบริการสูงกวา่กลุ่มลูกคา้ท่ีมีสถานภาพสมรส 
ในดา้นความสะดวกสบายและรวดเร็ว สอดคลอ้งกบักบังานวิจยัของ Mohammad et al (2013) ท่ีสรุปวา่ สถานะสมรส
เป็นปัจจยัท่ีเพ่ิมระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรการวิจยัและการรับรู้คุณภาพของบริการ กล่าวคือ กลุ่มคนท่ีโสดมี
การับรู้ดา้นความมีประโยชน์ ดา้นความพึงพอใจในการใชง้าน ดา้นลกัษณะภายนอก และดา้นความน่าเช่ือถือของ
ผูใ้ชบ้ริการแต่ละบุคคลในการรับรู้คุณภาพการบริการมากกว่ากลุ่มท่ีแต่งงานแลว้ ส่วนการรับรู้ดา้นการตอบสนอง
ของผูใ้ชบ้ริการแต่ละบุคคลในการรับรู้คุณภาพการบริการ ในกลุ่มท่ีแต่งงานแลว้มีการรับรู้มากกวา่กลุ่มท่ีโสด  

4. ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้คุณภาพบริการและความภกัดีของผูม้าใชบ้ริการรักษาสัตว์
เล้ียงโรงพยาบาลสัตวเ์กษตร บางเขน กล่าวคือ กลุ่มลูกคา้การศึกษาระดบัปริญญาตรีมีการรับรู้คุณภาพบริการสูงกวา่
กลุ่มกลุ่มลูกคา้การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ในดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ ดา้นความไวว้างใจในบริการ ดา้น
กายภาพ ดา้นการเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการ และดา้นความสะดวกสบายและรวดเร็ว กลุ่มลูกคา้การศึกษาระดบัปริญญาตรีมี
การรับรู้คุณภาพบริการสูงกว่ากลุ่มกลุ่มลูกคา้การศึกษาระดบัปริญญาโท ในดา้นดา้นการเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการ กลุ่ม
ลูกคา้การศึกษาระดบัปริญญาโทมีการรับรู้คุณภาพบริการสูงกว่ากลุ่มกลุ่มลูกคา้การศึกษาระดบัปริญญาตรี ในดา้น
ความสะดวกสบายและรวดเร็ว สอดคลอ้งกบักบังานวิจยัของ Mohammad et al (2013) สรุปไวว้า่ระดบัการศึกษาเป็น
ปัจจยัท่ีเพ่ิมระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรการวิจยัและการรับรู้คุณภาพบริการ โดยท่ีกลุ่มการศึกษาระดบัปริญญา
ตรีและมธัยมศึกษามีความสัมพนัธ์ในการรับรู้คุณภาพบริการมาก ส่วนกลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัตํ่ากวา่มธัยมศึกษา ไม่
เกิดการรับรู้ดา้นความพึงพอใจในการใช้งาน และดา้นความน่าเช่ือถือ ส่วนกลุ่มการศึกษาระดบัปริญญาโทไม่มี
ความสัมพนัธ์ในการรับรู้คุณภาพบริการเลย 

5. อาชีพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้คุณภาพบริการและความภกัดีของผูม้าใช้บริการรักษาสัตว์เล้ียง
โรงพยาบาลสัตวเ์กษตร บางเขน กล่าวคือ กลุ่มลูกคา้ท่ีมีอาชีพเป็นพนกังาน/ลูกจา้งมีการรับรู้คุณภาพบริการสูงกว่า
กลุ่มกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา ในดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ ดา้นความไวว้างใจในบริการ ดา้นการเอา
ใจใส่ผูใ้ชบ้ริการ และดา้นความสะดวกสบายและรวดเร็ว ส่วนกลุ่มลูกคา้ท่ีมีธุรกิจส่วนตวัมีการรับรู้คุณภาพบริการสูง
กว่ากลุ่มกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็น Freelance ในดา้นความไวว้างใจในบริการ และดา้นการเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการ และในกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมีธุรกิจส่วนตวัมีการรับรู้คุณภาพบริการสูงกวา่กลุ่มกลุ่มลูกคา้ท่ีมีอาชีพเป็นพนกังาน/ลูกจา้ง และ กลุ่มลูกคา้ท่ี
เป็น Freelance ในดา้นความสะดวกสบายและรวดเร็ว  

6. รายไดท่ี้แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการรับรู้คุณภาพบริการของผูม้าใชบ้ริการรักษาสัตวเ์ล้ียงโรงพยาบาลสัตว์
มหาวทิยาลยัเกษตร บางเขน 

7. ส่วนดา้นความภกัดีนั้น กลุ่มลูกคา้ท่ีมีอายุระหว่าง 30 – 41 ปี มีสถานะภาพหย่าร้างท่ีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มีความคิดเห็นวา่ถึงแมจ้ะมีโรงพยาบาลรักษาสัตวร์ายอ่ืนใหบ้ริการเช่นเดียวกนั กจ็ะยงัคงกลบัมาใชบ้ริการ
ท่ีโรงพยาบาลสัตวม์หาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ บางเขน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุมินตรา ผดุงสุนทรารักษ ์(2553) ท่ี
สรุปไวว้่า อายุ สถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกนัมีความภกัดีดา้นการซ้ือซํ้ าและดา้นการบอกต่อท่ีแตกต่างกนั แต่ไม่
สอดคลอ้งในเร่ืองระดบัการศึกษา ท่ีสรุปวา่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความภกัดีดา้นการซ้ือซํ้ าและดา้นการบอก
ต่อท่ีไม่แตกต่างกนั 
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ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาคร้ังน้ีพบกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-41 ปี   มีสถานภาพโสด มีระดบั

การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจา้ง และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-30,000 บาท ดงันั้นแผนการ
ตลาดควรมุ่งเนน้ตอบสนองความตอ้งการและรักษาลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ดงัต่อไปน้ี 

- ดา้นอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการรักษา ควรเพ่ิมการรับรู้คุณภาพบริการท่ีทาํให้ลูกคา้เกิดการรับรู้
คุณภาพบริการมากยิ่งข้ึน เช่น มีป้ายบ่งบอกถึงการไดรั้บมาตรฐานผ่านการตรวจสอบความสะอาด หรือสัญลกัษณ์ท่ี
บ่งบอกไดว้่าผ่านการฆ่าเช้ือโรคแลว้ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกษกนก ศศิบวรยศ (2556) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง
การรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการและคุณค่าท่ีรับรู้ส่งผลต่อความภกัดีของผูท่ี้มาใชบ้ริการคลินิกผิวหนา้และความงามของ
ประชาชนเขตจงัหวดัชลบุรี จากลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการคลินิกผิวหนงัและความงามในจงัหวดัชลบุรี มีจาํนวนทั้งส้ิน 400 
คน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการ โดยมีความคิดเห็นมากท่ีสุดในเร่ือง
คลินิกมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย รองลงมาคือคลินิกมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัปลอดภยั มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ถดัมาคือเร่ืองพนกังานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

- ดา้นการรักษาโรคเฉพาะทาง ควรเพ่ิมการรับรู้คุณภาพบริการ โดยอาจแยกหอ้งตรวจรักษาของ แมว 
กระต่าย หนู หรือ exotic pet ออกจากกนัชดัเจน ใหเ้หมาะกบัสัตวแ์ต่ละชนิด เป็นตน้ 

- ดา้นความชาํนาญของแพทยแ์ละผูช่้วยแพทย ์ควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้เกิดการรับรู้ ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น แสดงผลงานวิจยัใหม่ๆ บนหนา้เวบ็ไซตข์องโรงพยาบาลอยา่งสมํ่าเสมอ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ เกษกนก ศศิบวรยศ (2556) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการ 
โดยมีความคิดเห็นมากท่ีสุดในเร่ืองความมัน่ใจวา่แพทยมี์ความรู้ ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญ สามารถแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งตรงจุด รองลงมาคือความมัน่ใจวา่จะมีความปลอดภยัจากการไดรั้บการรักษา มีความคิดเห็นในระดบั
มาก และถดัมาคือพนกังานมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัยา สามารถให้คาํอธิบาย และตอบขอ้สงสัยไดต้รงประเด็น มี
ความคิดเห็นในระดบัมาก  

- ดา้นการให้บริการ 24 ชัว่โมง ควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้เกิดการรับรู้คุณภาพบริการมาก
ยิ่งข้ึน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เม่ือลูกคา้คน้หาขอ้มูลผ่านเคร่ืองมือกูเก้ิล (Google search engine) ในช่วงเวลาฉุกเฉิน
ควรพบขอ้มูลวา่โรงพยาบาลมีบริการรักษาสัตวเ์ล้ียงฉุกเฉิน 24 ชัว่โมง เป็นตน้ 

- ดา้นการรักษาสัตวเ์ล้ียงใหห้ายจากโรคและอาการเจ็บป่วย แพทยค์วรช้ีแจงขั้นตอนรายละเอียดการ
รักษา เพ่ือใหลู้กคา้เกิดการรับรู้คุณภาพบริการ อยา่งตรงไปตรงมา และไม่ควรใหลู้กคา้คาดหวงัเกินจริง เป็นตน้ 

- ดา้นการให้บริการดว้ยความยิ้มแยม้แจ่มใส กระตือรือร้น ควรกาํหนดเป็นหน่ึงในขั้นตอนการ
ทาํงาน เช่น เม่ือพบหน้าลูกคา้ควรกล่าวคาํทกัทายลูกคา้และทกัทายสัตวเ์ล้ียงของลูกคา้ ดว้ยคาํพูดสุภาพ อ่อนโยน 
ให้บริการดว้ยรอยยิม้ และมีการอบรมดา้นบุคลิกภาพให้ดูคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง เป็นตน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ เกษกนก ศศิบวรยศ (2556) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้คุณภาพการให้บริการ จากการท่ีแพทยห์รือ
พนกังานมีความคล่องแคล่ววอ่งไวในการให้บริการ และมีศกัยภาพในการให้บริการ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สิริกาญจน์ กมลปิยะพัฒน์ (2556) ได้ทําการศึกษาเร่ืองการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ประชากรในกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นเพ่ิมเติม จาํนวน 9 ชุด จากแบบสอบถามทั้งหมด 
400 ชุด มีการรับรู้คุณภาพการบริการ จากการท่ีบุคลากรทางการแพทยบ์ริการอยา่งมีกิริยามารยาทท่ีดีและไม่เลือก
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ปฏิบติั และสอดคลอ้งกบั มะลิวลัย ์แสงสวสัด์ิ (2556) ท่ีศึกษาปัจจยัความเช่ือมัน่และความภกัดีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการห้างสรรพสินคา้ กรณีศึกษาห้างสรรพสินคา้ชั้นนาํในกรุงเทพมหานคร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้
บริการหา้งสรรพสินคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 21-30 ปี ศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด ส่วนใหญ่
เป็นพนกังานบริษทัและมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,001 –20,000 บาท เกิดการรับรู้คุณภาพบริการในดา้นความรวดเร็วใน
การบริการให้ถูกใจไลฟ์สไตลค์นเมืองท่ีมีความเร่งรีบอยูต่ลอดเวลา รวมไปถึงการท่ีพนกังานบริการดว้ยความเตม็ใจ 
เพราะการบริการดว้ยรอยยิม้และความเตม็ใจนั้นเป็นส่ิงสาํคญัในการสร้างความประทบัใจแก่ผูรั้บบริการ 

ข้อสังเกตทีพ่บในการศึกษา 
จากขอ้มูลลูกคา้ส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลสัตวม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน มีรายไดต้ ํ่า อยูใ่นช่วง 

10,001-30,000 บาท และปัจจยัรายไดไ้ม่มีผลต่อการรับรู้คุณภาพบริการและความภกัดีของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการรักษาสัตว์
เล้ียงโรงพยาบาลสัตวม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน มีโอกาสเพ่ิมยอดรายไดโ้ดยการเพ่ิมการบริการท่ีหลากหลาย
มากยิ่งข้ึน และมีโอกาสขยายตลาดไปยงักลุ่มลูกคา้ท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 30,000 
บาทข้ึนไป ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีจาํนวนมากเป็นอนัดบัสองรองจากกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีเป็นพนกังานประจาํท่ีมีรายไดต้ ํ่า 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวเรือของผูบ้ริโภค เพ่ือ

ศึกษาความสาํคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีกของผูบ้ริโภค และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสาํคญั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีกกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวเรือของผูบ้ริโภค ในอาํเภอพุทธ
มณฑล จงัหวดันครปฐม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ หาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ตวัแปร  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  และการทดสอบความสัมพนัธ์ ผลการวิจยั พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20 – 29 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษทั และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความสําคญัด้านส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีกท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านก๋วยเต๋ียวเรือของ
ผูบ้ริโภค ในอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวเรือของ
ผูบ้ริโภค ในอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ หลากหลายดา้น  และ 
ดา้นการส่ือสารการตลาด ส่วนดา้นการบริการ  ดา้นสินคา้ และดา้นการส่ือสารภายในร้าน  ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวเรือของผูบ้ริโภค ในอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
คาํสําคญั:  ความสัมพนัธ์, ส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีก, พฤติกรรม, ก๋วยเต๋ียวเรือ 
 

ABSTRACT 
The purposes of this independent study were to examine consumer behavior towards usage of boat noodle 

shops, investigate importance of retail marketing mix of consumers towards boat noodle shops, and to explore 
relationship between importance of retail marketing mix and consumer behavior towards usage of boat noodle shops 
in Buddha Monthon, Nakhon Pathom. Then they were analyzed to frequency, percentage, mean, standard deviation, 
factor analysis, One-Way ANOVA, and multiple regressions.  The findings showed that most respondents were 
female between 20 and 29 years old and graduated with Bachelor’s Degree.  Most of them were employees and had 
average monthly earnings between 15,001 and 20,000 baht. When comparing the relationship between the importance 
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of retail marketing mix and consumer behavior towards usage of boat noodle shops in Buddha Monthon, Nakhon 
Pathom, it found that the factors affecting the consumer behavior towards usage of boat noodle shops in Buddha 
Monthon, Nakhon Pathom with a statistical significance level of 0 .05 .  These factors including variety, marketing 
communication, service, product, and communication in the shops did not affect the consumer behavior towards 
usage of boat noodle shops in Buddha Monthon, Nakhon Pathom. 
Keywords: Relationship, Retail Marketing Mix, Behavior, Boat Noodle  
 
1. บทนํา 

“ก๋วยเต๋ียวเรือ” หรือ “ก๋วยเต๋ียวนํ้ าตก” เป็นก๋วยเต๋ียวแบบไทยชนิดหน่ึงท่ีมีตน้กาํเนิดจากพ่อคา้ชาวจีนใน
สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ท่ีอาศยัยูริ่มคลองกรุงศรีอยธุยาและบางกอก ไดน้าํสูตรการปรุงก๋วยเต๋ียวท่ีมาจากเมืองจีน 
มาผสมกบัเคร่ืองปรุง และวตัถุดิบของเมืองไทย จนไดเ้ป็นก๋วยเต๋ียวท่ีมีรสชาติจดัจา้น นํ้าก๋วยเต๋ียวสีขน้คลา้ยก๋วยเต๋ียว
เน้ือหรือก๋วยเต๋ียวเน้ือตุ๋น เพราะใส่เคร่ืองปรุงท่ีต่างจากก๋วยเต๋ียวชนิดอ่ืน คือ ซีอ๊ิวดาํ เตา้หูย้ี้ และ เคร่ืองเทศต่างๆ และ
นาํก๋วยเต๋ียวบรรทุกบนเรือพายขายในคลองต่างๆทัว่ไป เช่น คลองรังสิต คลองบางกอกน้อย จนเป็นท่ีมาของคาํว่า
ก๋วยเต๋ียวเรือ (ศุภณฐั อมรภิญโญเกียรติ, 2554) เน่ืองจากผูศึ้กษาเคยประกอบธุรกิจ “ร้านเต๋าเต๋ียวเรือ” เป็นร้านก๋วยเต๋ียว
เรือสูตรดั้งเดิมของครอบครัว ลกัษณะของร้านเป็นแบบตึกแถวตั้งอยู่ในอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม เร่ิม
ดาํเนินธุรกิจในปี 2556 เปิดให้บริการทุกวนั ตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น. โดยกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นขา้ราชการ และ
พนักงานบริษทัเอกชน ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในช่วงพกัรับประทานอาหาร โดยร้านไดเ้ปิดให้บริการเพียงแค่ 6 เดือน
เท่านั้นกต็อ้งปิดตวัลง เน่ืองจากประสบปัญหาขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง เม่ือทาํการศึกษาสภาพตลาดของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (SMEs) ของจงัหวดันครปฐม พบวา่ ในปี 2557 จงัหวดันครปฐม มีจาํนวนธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) 37,518 ราย เม่ือจาํแนกตามประเภทของธุรกิจพบว่า ธุรกิจประเภทท่ีพกัแรมและบริการดา้นอาหารมี
จาํนวน 4,405 ราย ซ่ึงเป็นอนัดบัสามรองจากธุรกิจประเภทการผลิต และการขายส่งและขายปลีก (สาํนกังานส่งเสริม
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2557) ซ่ึงถือไดว้า่สภาพการแข่งขนัของผูป้ระกอบการดา้นอาหารมีการแข่งขนัสูง 
โดยผูศึ้กษาไดท้าํการสาํรวจร้านก๋วยเต๋ียวในอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม พบวา่ มีจาํนวนร้านก๋วยเต๋ียวทั้งหมด       
17 ร้าน เป็นร้านท่ีขายเฉพาะก๋วยเต๋ียวเรือจาํนวน 5 ร้าน และมีร้านท่ีขายก๋วยเต๋ียวทัว่ไปท่ีมีเมนูก๋วยเต๋ียวเรืออยูจ่าํนวน 
5 ร้าน ซ่ึงถือไดว้า่เป็นคู่แข่งท่ีสาํคญัของ “ร้านเต๋าเต๋ียวเรือ” 

 เพ่ือเป็นการสาํรวจพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูบ้ริโภคในอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ผู ้
ศึกษาจึงไดท้าํการเกบ็ขอ้มูลพฤติกรรมการทานอาหารนอกบา้นของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครปฐม พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่จะรับระทานอาหารนอกบา้นม้ือกลางวนับ่อยท่ีสุด โดยประเภทอาหารท่ีรับประทานส่วนใหญ่เป็นก๋วยเต๋ียว และ
อาหารตามสั่ง โดยเลือกร้านท่ีอยูใ่กลบ้า้น/ ใกลท่ี้ทาํงาน ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า การรับประทานอาหารในช่วงเวลาท่ี
จาํกดั เช่น ช่วงพกักลางวนั ผูบ้ริโภคมกัจะเลือกรับประทานอาหารท่ีสามารถทานไดเ้ร็ว และสะดวกท่ีสุด จากท่ีกล่าว
มาขา้งตน้ผูศึ้กษาจึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการประกอบธุรกิจ “ร้านเต๋าเต๋ียวเรือ” อีกคร้ัง ดังนั้นจึงตอ้งการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสาํคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีกกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวเรือ
ของผูบ้ริโภค ในอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจร้านก๋วยเต๋ียวเรือท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดใ้นอนาคต และช่วยสร้างความรู้และความเขา้ใจดา้นพฤติกรรม
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ผูบ้ริโภค ในดา้นพฤติกรรมการศึกษาหาขอ้มูล จาํนวนบุคคลท่ีร่วมรับประทานก๋วยเต๋ียวเรือ และความถ่ีในการใช้
บริการร้านก๋วยเต๋ียวเรือ กับส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีก สําหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจร้านก๋วยเต๋ียวเรือ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวเรือของผูบ้ริโภค ในอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม  
2. เพ่ือศึกษาความสําคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านก๋วยเต๋ียวเรือ ใน

อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความสําคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีกกบัพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวเรือของผูบ้ริโภค ในอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
 

3. ระเบียบวธีิการวจิัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ ประชาชนในอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 

ปีข้ึนไป ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจาํนวน 12,781 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559) และ
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของ Krejcie and  Morgan (1970) โดยใชร้ะดบัค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
95% ภายใตร้ะดบัความคาดเคล่ือน ±5% ซ่ึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 370 คน เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยวิธีการ
สุ่มตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience sampling) ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้าํการเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียว
เรือ 5 ร้าน ไดแ้ก่ ร้านก๋วยเต๋ียวเรืออยธุยาหอ้ยขา ร้านก๋วยเต๋ียวเรือศรีสามพราน ร้านก๋วยเต๋ียวเรืออยธุยา สาขาศาลายา 
ร้านก๋วยเต๋ียวเรือนายลือ และร้านก๋วยเต๋ียวเรือวดัปุ ศาลายา ใชว้ิธีการเขา้ไปแจกแบบสอบถามผูท่ี้มาใชบ้ริการร้าน
ก๋วยเต๋ียวเรือ และรอรับแบบสอบถามด้วยตัวเอง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา 
ประกอบด้วย การหาค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และการ
วเิคราะห์เชิงถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 

4. ผลการวจิัย 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20 – 29 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท โดยผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรม
การใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวเรือของผูบ้ริโภค ในอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม พบวา่ ผูบ้ริโภคก๋วยเต๋ียวเรือใน
อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม มีพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวเรือ คือ มกัจะสอบถามขอ้มูลร้านก๋วยเต๋ียว
เรือจากเพ่ือน ซ่ึงจะเลือกร้านท่ีมีความสะดวกรวดเร็วในการสั่งอาหาร ตดัสินเลือกใชบ้ริการดว้ยตวัเอง มกัจะไป
รับประทานก๋วยเต๋ียวเรือ 2 – 4 คน และรับประทานก๋วยเต๋ียวเรือสัปดาห์ละคร้ัง  

การศึกษาความสาํคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านก๋วยเต๋ียวเรือ ในอาํเภอ
พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม พบว่า ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมากท่ีสุดคือ มีการมีสถานท่ี
จอดรถท่ีเพียงพอ ดา้นสินคา้ ใหค้วามสาํคญัเร่ืองเน้ือไม่มีกล่ินคาว ดา้นราคา ใหค้วามสาํคญัเร่ืองมีการแสดงราคาขาย
ท่ีชดัเจน ดา้นส่วนประสมการส่ือสารการตลาด ใหค้วามสาํคญัเร่ืองป้ายเมนูอ่านง่าย ดา้นการออกแบบร้าน และการจดั
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วางสินคา้ ให้ความสาํคญัเร่ืองมีห้องนํ้ าไวบ้ริการลูกคา้ และดา้นการบริการลูกคา้ ให้ความสาํคญัเร่ืองมีการบริการท่ี
ถูกตอ้ง แม่นยาํ 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสําคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีกท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวเรือของผูบ้ริโภค ในอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม พบวา่ การทดสอบตวัวดัของตวั
แปรดา้นระดบัความสําคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านก๋วยเต๋ียวเรือ ในจงัหวดั
นครปฐม  โดยผูศึ้กษาไดใ้ชว้ิธีการวิเคราะห์ตวัแปรโดยใชว้ธีิวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) พบวา่ สามารถ
แบ่งตามกลุ่มท่ีแยกตามองค์ประกอบท่ีไดจ้ากการสกดัใหม่ ไดจ้าํนวน 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มให้ความสําคญัดา้นการ
บริการ กลุ่มใหค้วามสาํคญัหลากหลายดา้น กลุ่มใหค้วามสาํคญัดา้นสินคา้ กลุ่มใหค้วามสาํคญัดา้นการส่ือสารภายใน
ร้าน และกลุ่มใหค้วามสาํคญัดา้นการส่ือสารการตลาด 

การทดสอบตวัวดัของตวัแปรดา้นระดบัความสอดคลอ้งดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวเรือของ
ผูบ้ริโภค ในอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม พบว่า สามารถแบ่งตามกลุ่มท่ีแยกตามองค์ประกอบท่ีไดจ้ากการ
สกดัใหม่ ไดจ้าํนวน 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีใช้บริการบ่อยคร้ัง กลุ่มท่ีหาขอ้มูลออนไลน์ กลุ่มท่ีมีความหลากหลาย
พฤติกรรม และกลุ่มท่ีใชบ้ริการเป็นกลุ่ม 

เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความสําคญัด้านส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีกท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านก๋วยเต๋ียวเรือของผูบ้ริโภค ในอาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม โดยใช้การ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการร้าน
ก๋วยเต๋ียวเรือของผูบ้ริโภค ในอาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ 
หลากหลายดา้น (Sig = .000) และ ดา้นการส่ือสารการตลาด (Sig = .000) ส่วนดา้นการบริการ (Sig = .520) ดา้นสินคา้ 
(Sig = .058) และดา้นการส่ือสารภายในร้าน  (Sig = .315) ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวเรือของ
ผูบ้ริโภค ในอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

เม่ือพิจารณานํ้ าหนกัของผลกระทบของตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวเรือ
ของผูบ้ริโภค ในอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัหลากหลายดา้น (ß = .199) 
เป็นอนัดบัแรก รองลงมาใหค้วามสาํคญัดา้นการส่ือสารการตลาด (ß = .127) ตามลาํดบั 

   
5. การอภิปรายผล 

ผูบ้ริโภคก๋วยเต๋ียวเรือในอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม มีพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวเรือ คือ 
มกัจะสอบถามขอ้มูลร้านก๋วยเต๋ียวเรือจากเพ่ือน ซ่ึงจะเลือกร้านท่ีมีความสะดวกรวดเร็วในการสั่งอาหาร ตดัสินเลือกใช้
บริการดว้ยตวัเอง มกัจะไปรับประทานก๋วยเต๋ียวเรือ 2 – 4 คน และรับประทานก๋วยเต๋ียวเรือสัปดาห์ละคร้ัง ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของป้อม ขึมสันเทียะ (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคก๋วยเต๋ียวเรือรังสิต
ของผูบ้ริโภคในเขตคลองรังสิตประยรูศกัด์ิ โดยผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมพบวา่ โดยเฉล่ียแลว้ผูบ้ริโภคจะมีความถ่ีใน
การบริโภคก๋วยเต๋ียวเรือรังสิตประมาณ 4 คร้ังต่อเดือน หรือโดยเฉล่ีย 1 คร้ัง/ สัปดาห์ และตดัสินใจบริโภคดว้ยตวัเอง และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศมากร สอนประจกัษ ์(2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคก๋วยเต๋ียวของวยัรุ่นใน
ย่านสยามสแควร์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะไปรับประทานก๋วยเต๋ียวในสยามสแควร์ 2 – 4 คน และมกัจะไดรั้บ
คาํแนะนาํร้านก๋วยเต๋ียวเรือจากเพื่อน 
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ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในเร่ืองของมีการมีสถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดส่วนประสม
การคา้ปลีก (Retail Mix) ของ Michael Levy & Barton Weitz (2007) ไดก้ล่าวไวว้า่ หลกัการเลือกทาํเลสาํหรับร้านขายปลีก
และร้านบริการนั้นนอกจากจะตอ้งเป็นจุดท่ีเป็นท่ีสังเกตไดช้ดัแลว้ การจดัพ้ืนท่ีไวค้อยอาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ เช่น 
การท่ีร้านมีท่ีสาํหรับจอดรถ นั้น มีส่วนท่ีทาํใหลู้กคา้มีการตดัสินใจในการเลือกใชม้ากข้ึน ดา้นสินคา้ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้
ความสําคญัในเร่ืองของเน้ือไม่มีกล่ินคาว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอจัฉรา ถินทิพย ์(2553) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการบริโภคก๋วยเต๋ียวเรือยอร์ท พบวา่ ลูกคา้มีทศันคติท่ีดีต่อ
การท่ีเน้ือหมู และลูกช้ินมีความสด ไม่มีกล่ินคาว นอกจากน้ียงัพบว่าผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในเร่ืองของมีห้องนํ้ าไว้
บริการลูกคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศมากร สอนประจกัษ์ (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
ก๋วยเต๋ียวของวยัรุ่นในยา่นสยามสแควร์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัต่อช่องทางการจดัจาํหน่ายในเร่ือง
ของ ทางร้านมีเคร่ืองปรับอากาศ และหอ้งนํ้าไวค้อยบริการลูกคา้ และดา้นการบริการลูกคา้ พบวา่ลูกคา้ใหค้วามสาํคญัต่อ
มีการบริการท่ีถูกตอ้ง แม่นยาํ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวนัทนา วรวฒันชยั (2556) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและ
ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกร้านก๋วยเต๋ียวในศูนยก์ารคา้แฟชัน่ไอส์แลนด ์พบวา่ ปัจจยัดา้นการบริการท่ีมี
ต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกร้านก๋วยเต๋ียวเรือมากท่ีสุด คือ มีการบริการท่ีรวดเร็ว และถูกตอ้งแม่นยาํ 

การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความสาํคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้าน
ก๋วยเต๋ียวเรือ ในจงัหวดันครปฐม และระดบัความสอดคลอ้งดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวเรือของผูบ้ริโภค 
ในอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐมโดยใชก้ารวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA) และการวเิคราะห์สมการถดถอย
เชิงเส้น Linear Regression ในรูปแบบของการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ Mutiple Regression Analysis ผลการศึกษา 
พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวเรือของผูบ้ริโภค ในอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นการบริการ (Sig = .000) หลากหลายดา้น (Sig = .000) ดา้นสินคา้ (Sig = 
.000) และดา้นการส่ือสารการตลาด (Sig = .000) เม่ือพิจารณาเม่ือพิจารณานํ้าหนกัของผลกระทบของตวัแปรอิสระท่ีส่งผล
ต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวเรือของผูบ้ริโภค ในอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การ
ใหค้วามสาํคญัหลากหลายดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอจัฉรา ถินทิพย ์(2553) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติ
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการบริโภคก๋วยเต๋ียวเรือยอร์ท พบวา่ ทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นราคา ดา้นบุคลากร และดา้นบรรยากาศ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
บริโภคก๋วยเต๋ียวเรือยอร์ท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวเรือของผูบ้ริโภค ในอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
อนัดับสอง ได้แก่ ด้านการส่ือสารการตลาด ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ วนัทนา วรวฒันชัย 2556 ศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมการบริโภคและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกร้านก๋วยเต๋ียวในศูนยก์ารคา้แฟชัน่ไอส์แลนด์ 
พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์และการบริการ อยูใ่นระดบัมาก ส่วนปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลางรองจากปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์และ
การบริการ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากความแตกต่างดา้นพ้ืนท่ีของทาํเลท่ีตั้งร้านของทั้งสองงานวิจยัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงงานวิจยั
ของวนัทนา วรวฒันชยั (2556) ศึกษาร้านก๋วยเต๋ียวในศูนยก์ารคา้แฟชัน่ไอส์แลนด์ ซ่ึงเป็นศูนยก์ารคา้ แหล่งศูนยร์วม
สินคา้ และความบนัเทิงต่างๆ กลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการจึงไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการส่ือสารการตลาดของร้านมากนกั 
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เพราะสามารถเขา้ถึงไดง่้ายกวา่ ร้านก๋วยเต๋ียวท่ีมีลกัษณะ Stand alone ท่ีตอ้งอาศยัการส่ือสารการตลาดเพ่ือใหลู้กคา้ไดรู้้จกั 
และมาใชบ้ริการของร้านมากกวา่ 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษา “ความสัมพนัธ์ระหว่างความสาํคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีกกบัพฤติกรรมการใช้

บริการร้านก๋วยเต๋ียวเรือของผูบ้ริโภค ในอาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม” ซ่ึงเป็นประโยชน์สําหรับการนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นการตดัสินใจทางธุรกิจ และเป็นประโยชน์ดา้นการวจิยัต่อไป ดงัน้ี 

1. ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ผูป้ระกอบการควรเลือกทาํเลท่ีตั้งร้านก๋วยเต๋ียวในแหล่งชุมชนท่ีมีผูบ้ริโภคเป้าหมายอาศยัอยู ่
เช่น ศูนยก์ลางหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นตน้ นอกจากน้ีทางร้านควรมีการจดัสถานท่ีสําหรับจอดรถให้ลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการ เน่ืองจากปัจจุบนัรถถือไดว้า่เป็นพาหนะสาํคญัในการเดินทาง โดยเฉพาะรถยนตท่ี์จาํเป็นตอ้งมีการจดัสถานท่ีให้
จอดเพ่ือความเป็นระเบียบและปลอดภยั ไม่ควรใหลู้กคา้จอดขา้งถนน เพราะอาจจะทาํใหเ้กิดการรบกวนจราจรได ้ 

2. ดา้นสินคา้ ผูป้ระกอบการควรมีการควบคุมคุณภาพของอาหาร เช่น ความสดของลูกช้ิน และเน้ือสัตวต่์าง ๆ 
รวมไปถึงความสะอาดของเคร่ืองปรุง โดยการเปล่ียนใหม่อยู่เสมอ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับลูกคา้ในการเลือก
รับประทานก๋วยเต๋ียวเรือท่ีมีความปลอดภยัต่อสุขลกัษณะ นอกจากน้ีเพ่ือสร้างความหลากหลายใหก้บัสินคา้ภายในร้าน 

3. ดา้นราคา ผูป้ระกอบการควรมีการจดัทาํเมนู และแสดงราคาขายท่ีชดัเจน ทั้งราคาก๋วยเต๋ียว ราคาเคร่ืองด่ืม 
และราคาอาหารทานเล่น เพ่ือให้ลูกคา้ไดพิ้จารณาก่อนการจดัสินใจซ้ือ และเพ่ือเป็นการสร้างความเขา้ใจต่อราคาอาหาร
ใหก้บัลูกคา้ก่อนการตดัสินใจสั่งอีกดว้ย 

4. ดา้นส่วนประสมการส่ือสารการตลาด ผูป้ระการควรมีการติดตั้งป้ายอย่างเด่นชดั สะดุดตา มองเห็นใน
ระยะไกล เพ่ือให้ลูกคา้มองเห็นไดช้ัดเจน รวมไปถึงควรมีการทาํการลาดส่ือออนไลน์ เช่น Facebook เน่ืองจากเป็น
ช่องทางท่ีมีค่าใชจ่้ายตํ่า และเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแพร่หลาย 

5. ดา้นการออกแบบร้าน และการจดัวางสินคา้ ผูป้ระกอบการควรมีการจดัตกแต่งร้านให้ดูสะอาดตา น่านั่ง 
รวมไปถึงการจดัหอ้งนํ้าไวบ้ริการลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ เพ่ือความสะดวกสบายของลูกคา้ท่ีตอ้งการใชห้อ้งนํ้า และบนโต๊ะ
อาหารควรมีการวางอาหารท่ีทานคู่กบัก๋วยเต๋ียวไวบ้นโต๊ะ เช่น แคป็หมู หนงัปลาทอดกรอบ เพ่ือความสะดวกในการเลือก
รับประทาน 

6. ดา้นการบริการลูกคา้ ผูป้ระกอบควรมีการจดัทาํการจดบนัทึกรายการสั่งอาหารจากลูกคา้แต่ละโต๊ะ เพ่ือให้
สามารถเสิร์ฟลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง แม่นยาํ รวมไปถึงการคดัเลือกพนกังานท่ีมีใจรักในการบริการ มีความสุภาพ และ
ใหบ้ริการดว้ยรอยยิม้ เพ่ือเป็นการสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) เพ่ือศึกษาระดบัการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี ของนกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง (2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการตดัสินใจ

เลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหย่อนภาษี ของนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการลงทุน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลนักศึกษาโครงการพิเศษ 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง ปีการศึกษา 2559 การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตร Taro Yamane (1973) ยอมรับ

ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั 400 คน โดยท่ีผูว้ิจยัเลือกการสุ่มตวัอย่างแบบ

บงัเอิญ มีการวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี 

ของนกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวทิยาลยัรามคาํแหงจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการลงทุนโดยใชส้ถิติ

ทดสอบ t-Test และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงทาํการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวธีิของ LSD 

นกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงมีระดบัการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษีอยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความสาํคญัประเด็นดา้นผลตอบแทนจากการลงทุน อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นความเส่ียงจากการลงทุน และพบวา่นกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวทิยาลยัรามคาํแหงท่ีมีอาย ุ

อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและพฤติกรรมการลงทุน ดา้นการออมเฉล่ียแต่ละเดือน เร่ืองการตดัสินใจออมเงิน        ดา้น

ช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุน เร่ืองขอ้มูลข่าวสารช่วยในตดัสินใจลงทุน และดา้นจาํนวนเงินท่ีใชใ้นการลงทุน เร่ือง

จํานวนเงินลงทุนเฉล่ียต่อปีต่างกันมีการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF  เพ่ือลดหย่อนภาษี 

โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 

คาํสําคญั:  การตดัสินใจ, การตดัสินใจลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
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ABSTRACT 

In this research investigation, the researcher investigates (1 )  the levels at which decision making for 

investing in long term equity funds (LTFs) for reducing the taxes of special program students at Ramkhamhaeng 

University (RU) are evinced. The researcher also compares (2 )  the decisions to invest in LTFs by these students by 

reference to demographical factors and investment behaviors.  

The data were collected from RU special program students in the academic year 2016.  The sample size of 

400 subjects was determined by extrapolating the formula of Taro Yamané (1973) at an allowable margin of error of 

five percent.  Using the accidental sampling method, the researcher thereupon selected a sample population consisting 

of 400 special program students at RU as subjects of investigation.  

A t test technique and the one-way analysis of variance (ANOVA) technique were used to analyze the data 

collected from these special program students. In cases differences were found at the statistically significant level of 

.05, the least significant difference (LSD) multiple comparison method was employed by the researcher.  

The students under investigation showed a level of decision making for investing in LTFs so as to reduce 

taxes at a high level.  In respect to aspects, they paid heed to the aspect of returns from investments at the highest 

level.  Next in descending order was the aspect of investment risk.  

It was also found that the students who differed in the demographical characteristics of age, occupation, 

average monthly income, and investment behaviors vis-à-vis  the aspects of average monthly savings, decision 

making in regard to savings, channels for buying investment units, useful information in making investment 

decisions, the amount of money invested, and the average amount of money invested per annum evinced concomitant 

differences in the decision to invest in LTFs for reducing taxes at the statistically significant level of .05. 

Keywords:  Decision Making, Investment Decision Making for Long Term Equity Funds (Ltfs) 

 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัประเทศไทยจาํเป็นตอ้งอาศยัเงินลงทุนจาํนวนมากในการพฒันาประเทศ โดยจะระดมเงินออมจาก

ในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงประเทศไทยประสบปัญหาการระดมเงินออมภายในประเทศ เน่ืองจากรายไดเ้ฉล่ียของ

ประชาชนในแต่ละครัวเรือนไม่เพียงพอต่อการใชจ่้ายและหน้ีสินภาคครัวเรือนมีอตัราท่ีสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว สวนทาง

กับอตัราการออมของประชาชนเพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีวินัยทางการเงิน ขาดการวางแผนทางการเงินท่ีมี

ประสิทธิภาพ เม่ือขาดสภาพคล่องทางการเงิน ก็ส่งผลกระทบและเป็นปัญหาสังคมในภายภาคหนา้ เม่ือประเทศขาด

เงินทุนก็ตอ้งอาศยัการกูย้ืมเงินจากต่างประเทศมาชดเชย ปัญหาท่ีตามมาคือ ภาระหน้ีส้ินต่างประเทศเพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อ

การชาํระเงินคืนในอนาคตและตอ้งเผชิญกบัปัญหาความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน เม่ือเป็นเช่นน้ีจะไม่เป็นผลดีตอ่การ

พฒันาตลาดทุนอยา่งแน่นอน ดงันั้นรัฐบาลควรอาศยัเงินออมหรือทรัพยากรภายในประเทศแทนการกูย้ืมเงินทุนจาก

ต่างประเทศ 

รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงพฒันาสถาบนัการเงินประเภทจดัการลงทุนท่ีจะมีส่วนช่วยสนบัสนุน

และคุม้ครองการลงทุนของนกัลงทุนรายยอ่ย โดยสนบัสนุนให้สถาบนัการเงินจดัการลงทุนลกัษณะ “กองทุนรวม” 
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เกิดข้ึนในตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือนักลงทุนท่ีไม่สามารถติดตามขอ้มูลข่าวสารเพ่ือตดัสินใจในการลงทุนไดท้นัเวลา 

ตลอดจนนกัลงทุนรายย่อยท่ีมีเงินทุนจาํนวนนอ้ยสามารถเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยมีผลตอบแทนท่ีดี

และมีความเส่ียงตํ่า 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นกองทุนรวมแบบพิเศษท่ีให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผูล้งทุนโดยใช้หัก

ลดหยอ่นภาษี เป็นอีกทางหน่ึงท่ีช่วยใหผู้ล้งทุนเสียภาษีเงินไดล้ดลงมูลค่าท่ีสามารถลงทุนเพ่ือลดหยอ่นภาษีไดสู้งถึง

ร้อยละ 15 ของรายได ้หรือสูงถึง 500,000 บาทต่อปี ตามฐานภาษีของแต่ละคน แต่อยา่งไรก็ตาม การลงทุนในกองทุน

รวมหุ้นระยะยาว LTF ยงัมีความเส่ียงในการลงทุนและผลตอบแทนท่ีไม่แม่นอน เน่ืองจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว    

แต่ละกองทุนใหผ้ลตอบแทนท่ีไม่เท่ากนัเพราะรูปแบบการลงทุนแต่ละบริษทัมีนโยบายในการลงทุนท่ีแตกต่างกนัทั้ง

รูปแบบกองทุนลกัษณะของหุ้นท่ีลงทุนและการบริหารของผูจ้ดัการกองทุน ดั้งนั้น ก่อนท่ีจะเลือกลงทุนในกองทุน

รวมหุ้นระยะยาว LTF ผูล้งทุนควรทาํการศึกษาขอ้มูลกองทุนนั้นๆและเลือกลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายตรงกบั

ความตอ้งการของผูล้งทุนเพ่ือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนสูงสุด  

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาถึงพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF 

เพ่ือลดหยอ่นภาษี ของนกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงและเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี ของนกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวทิยาลยัรามคาํแหงโดยจาํแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการลงทุนท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงปัจจุบนัผูล้งทุนนิยมลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

LTF จะใหผ้ลตอบแทนสูงแต่ความเส่ียงสูงดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีจะมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจในการเขา้

ร่วมลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF จากปัจจยัท่ีกาํหนดการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม สามารถใชเ้ป็น

แนวทางใหต้รงกบัความตอ้งการของผูล้งทุนมากข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาระดบัการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี ของนกัศึกษา

โครงการพิเศษ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี ของนกัศึกษา

โครงการพิเศษ มหาวทิยาลยัรามคาํแหงจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรม  

ขอบเขตของการวจิยั 

1. ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมจากนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

โดยตวัแปรอิสระคือ ปัจจยัส่วนบุคคล  ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและพฤติกรรมการลงทุน 

ดา้นการออมเฉล่ียแต่ละเดือน ดา้นช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุน ดา้นความถ่ีในการซ้ือหน่วยลงทุน ดา้นจาํนวนเงินท่ี

ใชใ้นการลงทุน เพ่ือนาํมาวเิคราะห์วา่ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการลงทุนใดท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจ

เลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหย่อนภาษี ของนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประกอบดว้ย ดา้นการตดัสินใจลงทุน ดา้นผลตอบแทนจากการลงทุนและดา้นความเส่ียงจากการลงทุน 

2. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทาํวิจยั ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2560 ถึง เดือนมิถุนายน 2560โดยเก็บขอ้มูลในเดือน

เมษายน 2560 
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สมมตฐิานของการวจิยั 

1. นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการ

ตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี แตกต่างกนั  

2. นกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีมีพฤติกรรมการลงทุนต่างกนั มีการตดัสินใจเลือก

ลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษีแตกต่างกนั  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. ทาํให้ทราบระดบัการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี ของนกัศึกษา

โครงการพิเศษ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

2. เพ่ือเป็นแนวทางให้กบัประชาชนทัว่ไปและนกัลงทุนท่ีสนใจในการพิจารณาเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้

ระยะยาว และเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีไดรั้บจากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว LTF  

การทบทวนวรรณกรรม 

ผูว้ิจยัมีการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั โดย

ท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการทบทวน เช่น กลัณพฒัน์ รัศมีเมฆินทร์ (2551), เพชรรี ขุมทรัพย ์(2549), วิไลลกัษณ์ ลมัประเสริฐ 

(2551), อญัญา ขนัธวิทย ์(2542), William J. Gore and J.W. Dyson (1964), Markowitz (1952) และ Simon (1960) 

หลงัจากไดท้บทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัดงักล่าว จึงทาํใหไ้ดต้วัแปรอิสระ ท่ีประกอบไปดว้ยปัจจยัส่วนบุคคล 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและพฤติกรรมการลงทุน ไดแ้ก่ การออมเฉล่ียแต่ละเดือน ช่องทางใน

การซ้ือหน่วยลงทุน ความถ่ีในการซ้ือหน่วยลงทุน และจาํนวนเงินท่ีใชใ้นการลงทุน 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. อาชีพ 

4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

การตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวม 

หุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหย่อนภาษ ี

ของนกัศึกษาโครงการพเิศษ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

1. การตดัสินใจลงทุน 

2. ผลตอบแทนจากการลงทุน 

3. ความเส่ียงจากการลงทุน 

พฤตกิรรมการลงทุน 

1. การออมเฉล่ียแต่ละเดือน 

2. ช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุน 

3. ความถ่ีในการซ้ือหน่วยลงทุน 

4. จาํนวนเงินท่ีใชใ้นการลงทุน 
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3. การดาํเนินการวจิยั 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ปีการศึกษา 2559 

จาํนวน 5,539 คน มีการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (อา้งถึงใน ศิริพงศ์  พฤทธิพนัธ์, 

2553) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยอมรับความคลาดเคล่ือน  ร้อยละ 5 ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการ

คาํนวณเท่ากบั 374 ตวัอยา่ง แต่ผูว้ิจยัไดท้าํการทดลองไวเ้พ่ิมอีก 26 ตวัอยา่ง สาํหรับในกรณีท่ีแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ 

รวมขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี ตอน

ท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรม

การลงทุน และตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF  เพ่ือลดหยอ่น

ภาษี ของนกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

3. การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.1 สร้างแบบสอบถามในแต่ละตวัแปรตามนิยามศัพท์ปฏิบัติการ ท่ีได้จากทฤษฎี และแนวคิด 

จากนั้นนาํแบบสอบถามให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบโดยพิจารณาความถูกตอ้ง ดา้นการใชภ้าษา ความเหมาะสมของ

แบบสอบถาม เพ่ือเป็นการทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา ใหท่ี้เคร่ืองมือวดัหรือแบบสอบถามมีเน้ือหาท่ีเป็นตวัแทนของ

เน้ือหาสาระของส่ิงท่ีตอ้งการวดัอย่างเพียงพอ  เป็นความตรงท่ีเคร่ืองมือหรือแบบสอบถาม มีเน้ือหาสาระคลอบคลุม

เน้ือหาและตรงกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัท่ีกาํหนดไว ้

3.2 เม่ือไดแ้บบสอบถามท่ีมีความถูกตอ้งดา้นการใชภ้าษา ความเหมาะสมของแบบสอบถามการวิจัยมี

ความตรงเชิงเน้ือหามีเน้ือหาสาระคลอบคลุมและตรงกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีกาํหนดไวจึ้งนาํไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบั

กลุ่มตวัอยา่งจริงท่ีใชใ้นการวจิยั 

4. การเก็บรวมรวมขอ้มูล 

ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัเดือนเมษายน 2560 ซ่ึงผูว้จิยัดาํเนินการแจกแบบสอบถามดว้ย

ตนเอง โดยขอความร่วมมือจากนกัศึกษาโครงการพิเศษ ในการตอบแบบสอบถามและขอรับแบบสอบถามคืน ซ่ึงผลการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามคืนมา 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดน้าํมาวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการลงทุนของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชค้่าร้อยละเพ่ือ

บรรยายรายละเอียดลกัษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการลงทุนของกลุ่มตวัอยา่ง 

2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF  เพ่ือลดหยอ่นภาษี ของ

นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงโดยใชว้ิธีคาํนวณหาค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) (S.D.) 

3. เปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหย่อนภาษี ของนักศึกษา

โครงการพิเศษจาํแนกตามเพศ โดยใชส้ถิติ t-Test 
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4. เปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหย่อนภาษี ของนักศึกษา

โครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงจาํแนกตามอาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และพฤติกรรมการลงทุนโดยการ

ใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เม่ือพบความแตกต่างจะนาํไปเปรียบเทียบเป็น

รายคู่ โดยใชว้ิธีของ LSD 

 

4. ผลการวจิยั 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของนกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยั-

รามคาํแหงผูต้อบแบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่ง เม่ือจาํแนกตามเพศพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 15,001-35,000 บาท  

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุนของนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคาํแหงจาก

การศึกษาพบวา่ นกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง (1) ส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมเงิน

โดยการฝากธนาคารพาณิชยร์องลงมามีรูปแบบการออมเงินโดยการเก็บเงินไวเ้อง (2) ส่วนใหญ่ตดัสินใจออมเงินดว้ย

ตนเอง รองลงมาตดัสินใจออมเงินดว้ยครอบครัว (3) ส่วนใหญ่ออมเงินเพราะผลตอบแทน รองลงมาออมเงินเพราะ

ตอ้งการนาํมาลดหย่อนภาษี (4) ส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเพ่ือการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ค่อนขา้งนอ้ย รองลงมาไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเพ่ือการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่พอเพียง (5) ส่วน

ใหญ่เห็นว่าขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีส่วนช่วยในการตดัสินใจและรองลงมาท่ีเหลือเห็นวา่

ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่มีส่วนช่วยในการตดัสินใจ (6) ส่วนใหญ่ซ้ือกองทุนรวมหุน้ระยะ

ยาว LTF ผ่านสาขาของตวัแทนจาํหน่าย รองลงมาซ้ือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 

Internet (7) ส่วนใหญ่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF 1-2 คร้ังต่อปี รองลงมาลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว LTF 3-4 คร้ังต่อปี (8) ส่วนใหญ่ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวร้อยละ 4-6 ของอตัราเงินเดือน รองลงมาลงทุน

ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวร้อยละ 1-3 ของอตัราเงินเดือน (9) ส่วนใหญ่ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF เฉล่ีย

ต่อปีนอ้ยกวา่ 100,000 บาท รองลงมาลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF เฉล่ียต่อปี 100,000-300,000 บาท 

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาการระดับตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  LTF เพ่ือลดหย่อนภาษี ของ

นกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว  LTF เพ่ือ

ลดหยอ่นภาษี ของนกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวม 

หุน้ระยะยาว  LTF 

x̄ SD ระดบัการตดัสินใจ  

ดา้นการตดัสินใจลงทุน 3.99 0.573  มาก  

ดา้นผลตอบแทนจากการลงทุน 4.34 0.602 มาก  

ดา้นความเส่ียงจากการลงทุน 4.22 0.552 มาก  

รวม 4.18 0.475 มาก  
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จากการศึกษาพบวา่ (1) นกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง มีการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุน

รวมหุน้ระยะยาว LTF โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥=4.18) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การตดัสินใจเลือกลงทุน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี ของนกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงอยูใ่นระดบัมาก

ทั้ง 3 ดา้น โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดถึงตํ่าสุด ไดแ้ก่ ดา้นผลตอบแทนจากการลงทุน (�̅�𝑥 =4.34) ดา้นความเส่ียงจากการลงทุน 

(�̅�𝑥 =4.22) และดา้นการตดัสินใจลงทุน (�̅�𝑥 =3.99) (2) การตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือ

ลดหยอ่นภาษี ของนกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ดา้นการตดัสินใจลงทุน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก (x̄ =3.99) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ การตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี 

ของนกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงอยูใ่นระดบัมาก (3) การตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี ของนกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ดา้นผลตอบแทนจากการลงทุนโดย

ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥 =4.34) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ การตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี ของนกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ (4) การตดัสินใจ

เลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี ของนกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ดา้น

ความเส่ียงจากการลงทุน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥 =4.22) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ การตดัสินใจเลือก

ลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF  เพ่ือลดหยอ่นภาษี ของนกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง อยูใ่น

ระดบัมากทุกขอ้ 

ตอนท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี ของ

นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงจากการศึกษา พบว่า (1) นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหงท่ีมีเพศต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษีโดยภาพรวมและ

รายดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลตอบแทนการลงทุนและดา้นความเส่ียงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นการตดัสินใจ

ลงทุน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 โดยพบว่า นักศึกษาโครงการพิเศษท่ีเป็นเพศหญิงมีการ

ตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี ดา้นการตดัสินใจลงทุนสูงกวา่นกัศึกษาโครงการ

พิเศษท่ีเป็นเพศชาย (2) นกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ท่ีมีอายตุ่างกนั  มีการตดัสินใจเลือกลงทุน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษีโดยรายดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลตอบแทนการลงทุนและดา้นความเส่ียงจาก

การลงทุน ไม่แตกต่างกนัส่วนในภาพรวมและดา้นการตดัสินใจลงทุน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั 

0.05 จึงทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ LSD (3) นักศึกษาโครงการพิเศษ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ท่ีมีอายุ น้อยกว่า 30 ปี กบัอายุ 41 ปีข้ึนไป และท่ีมีอายุ 31-40 ปี กบัอายุ 41 ปีข้ึนไป มีการ

ตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี โดยภาพรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 (4) นกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ท่ีมีอาย ุนอ้ยกวา่ 30 ปี กบัอาย ุ41 ปีข้ึนไป และท่ีมี

อาย ุ31-40 ปี กบัอาย ุ41 ปีข้ึนไป มีการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี ดา้นการ

ตดัสินใจลงทุน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (5) นกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี โดยรายดา้นไดแ้ก่ ดา้น

การตดัสินใจลงทุนและดา้นความเส่ียงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกนั ส่วนในภาพรวมและดา้นผลตอบแทนการลงทุน 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 จึงทาํการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยวิธีการ

ของ LSD (6) นกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ท่ีมีอาชีพเป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจกบัท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ 
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และท่ีมีอาชีพเป็นพนกังานเอกชนกบัท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ และท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวักบัท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ มีการตดัสินใจเลือก

ลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(7) นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ท่ีมีอาชีพ เป็นขา้ราชการกบัท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ และท่ีมีอาชีพเป็น

พนกังานรัฐวสิาหกิจกบัท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ และท่ีมีอาชีพเป็นพนกังานเอกชนกบัท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ และท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั

กบัท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ มีการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี ดา้นผลตอบแทนจากการ

ลงทุน แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (8) นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษีโดยรายด้าน

ไดแ้ก่ ดา้นการตดัสินใจลงทุนและดา้นความเส่ียงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกนั ส่วนในภาพรวมและดา้นผลตอบแทน

การลงทุน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 จึงทาํการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ 

โดยวธีิการของ LSD (9) นกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 15,000 บาท 

กบั 15,001-35,000 บาท และ ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 15,000 บาท กบั 35,001-60,000 บาท และท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน  ตํ่ากวา่ 15,000 บาท กบั 60,001-85,000บาท และท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 15,000 บาท กบั 85,001-

120,000 บาท และท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-35,000 บาท กบั 85,001-120,000 บาท มีการตดัสินใจเลือกลงทุน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (10) 

นกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 15,000 บาท กบั15,001-35,000 บาท 

และท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 15,000 บาท กบั 35,001-60,000 บาท และท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 15,000 

บาท กบั 60,001-85,000 บาท และท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 15,000 บาท กบั 85,001-120,000 บาท และท่ีมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 15,000-35,000 บาท กบั 85,001-120,000 บาท และท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001-60,000 บาท กบั 

85,001-120,000 บาท มีการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี ดา้นผลตอบแทนจาก

การลงทุน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (11) นกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวทิยาลยัรามคาํแหงท่ีมี

รูปแบบการออมเงินต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษีโดยภาพรวม

และรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตดัสินใจลงทุน ดา้นผลตอบแทนการลงทุนและดา้นความเส่ียงจากการลงทุน          ไม่

แตกต่างกนั (12) นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีตดัสินใจออมเงินต่างกนั มีการตดัสินใจเลือก

ลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหย่อนภาษีโดยรายดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการตดัสินใจลงทุน ไม่แตกต่างกนั 

ส่วนดา้นผลตอบแทนจากการลงทุน ดา้นความเส่ียงจากการลงทุน และในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ี ระดบั 0.05 โดยพบวา่ นกัศึกษาโครงการพิเศษท่ีตดัสินใจออมเงินดว้ยตนเองมีการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุน

รวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหย่อนภาษี ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน ด้านความเส่ียงจากการลงทุน และใน

ภาพรวมสูงกวา่นกัศึกษาโครงการพิเศษท่ีตดัสินใจออมเงินเพราะครอบครัว (13) นกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหงท่ีมีปัจจยัในการออมเงินต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี

โดยภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตดัสินใจลงทุน ดา้นผลตอบแทนจากการลงทุน และดา้นความเส่ียงจากการ

ลงทุนไม่แตกต่างกัน (14) นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีได้รับขอ้มูลข่าวสารต่างกัน มีการ

ตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหย่อนภาษี โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการ

ตดัสินใจลงทุน ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน และด้านความเส่ียงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกัน (15) นักศึกษา

โครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารช่วยในการตดัสินใจลงทุนต่างกนั มีการตดัสินใจเลือก
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ลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี โดยภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตดัสินใจลงทุน ดา้น

ผลตอบแทนจากการลงทุน และดา้นความเส่ียงจากการลงทุน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 โดย

พบวา่ นกัศึกษาโครงการพิเศษท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารช่วยในการตดัสินใจลงทุน มีการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวม

หุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี ดา้นการตดัสินใจลงทุน ดา้นผลตอบแทนจากการลงทุน ดา้นความเส่ียงจากการ

ลงทุน และในภาพรวมสูงกว่านักศึกษาโครงการพิเศษท่ีไม่ได้รับขอ้มูลข่าวสารช่วยในการตดัสินใจลงทุน (16) 

นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีมีช่องทางการซ้ือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF ต่างกัน มีการ

ตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหย่อนภาษีโดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการ

ตดัสินใจลงทุน ดา้นผลตอบแทนการลงทุน และดา้นความเส่ียงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกนั (17) นกัศึกษาโครงการ

พิเศษ มหาวทิยาลยัรามคาํแหงท่ีมีความถ่ีในการลงทุนต่อปีต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

LTF เพ่ือลดหย่อนภาษีโดยในภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตดัสินใจลงทุน ดา้นผลตอบแทนการลงทุนและ

ดา้นความเส่ียงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกนั (18) นกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวทิยาลยัรามคาํแหงท่ีมีเปอร์เซ็นตอ์ตัรา

เงินเดือนในการลงทุนต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษีโดยภาพรวม

และรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตดัสินใจลงทุน และดา้นความเส่ียงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นผลตอบแทน

จากการลงทุน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 จึงทาํการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ 

โดยวธีิการของ LSD (19) นกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ท่ีมีเปอร์เซ็นตอ์ตัราเงินเดือนในการลงทุน

ร้อยละ 4-6 กับร้อยละ 7 ข้ึนไป มีการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหย่อนภาษี ด้าน

ผลตอบแทนจากการลงทุน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (20) นักศึกษาโครงการพิเศษ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหงท่ีมีจาํนวนเงินลงทุนเฉล่ียต่อปีต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF 

เพ่ือลดหยอ่นภาษีโดยรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลตอบแทนการลงทุนและดา้นความเส่ียงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกนัส่วน

ในภาพรวมและดา้นการตดัสินใจลงทุน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 จึงทาํการทดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยวธีิการของ LSD (21) นกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวทิยาลยั-รามคาํแหง ท่ีมีจาํนวน

เงินลงทุนเฉล่ียต่อปี นอ้ยกวา่ 100,000 บาท กบั 300,001-600,000 บาท และ  ท่ีมีจาํนวนเงินลงทุนเฉล่ียต่อปี 100,000-

300,000 บาท กบั 300,001-600,000 บาท มีการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี 

ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยั สาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (22) นกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ท่ีมีจาํนวนเงินลงทุนเฉล่ียต่อปี นอ้ยกวา่ 100,000 บาท กบั 300,001-600,000 บาท และท่ีมีจาํนวนเงินลงทุนเฉล่ียต่อปี 

100,000-300,000 บาท กับ 300,001-600,000 บาท มีการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือ

ลดหยอ่นภาษี ดา้นการตดัสินใจลงทุน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

1. การวิเคราะห์การตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหย่อนภาษี ของนักศึกษา

โครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ระดบัการ

ตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหย่อนภาษี ของนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง เพ่ือตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 คือ เพ่ือศึกษาระดบัระดบัการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี ของนกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง มีการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวม

หุ้นระยะยาว LTF จาํแนกเป็นรายดา้น มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และดา้นผลตอบแทนจากการลงทุน มี

ระดบัการตดัสินใจสูงสุด รองลงมา คือ ดา้นความเส่ียงจากการลงทุนและดา้นการตดัสินใจลงทุน ตามลาํดบั  

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่น

ภาษี ของนกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการลงทุนของ

นกัศึกษาโครงการพิเศษ คือ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และพฤติกรรมการลงทุนดา้นการออมเฉล่ียแต่ละ

เดือน ดา้นช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุน ดา้นความถ่ีในการซ้ือหน่วยลงทุน และดา้นจาํนวนเงินท่ีใชใ้นการลงทุน

โดยจากค่า t-Test และค่า F-test หากพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จะทาํการเปรียบเทียบเป็น

รายคู่ดว้ยวธีิของ LSD เพ่ือตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 คือ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้

ระยะยาว LTF เพ่ือลดหย่อนภาษี ของนกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วน

บุคคลและพฤติกรรมการลงทุน 

ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีมีอาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและ

พฤติกรรมการลงทุน ดา้นการออมเฉล่ียแต่ละเดือน เร่ืองการตดัสินใจออมเงิน ดา้นช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุน 

เร่ืองขอ้มูลข่าวสารช่วยในตดัสินใจลงทุน และดา้นจาํนวนเงินท่ีใชใ้นการลงทุน เร่ืองจาํนวนเงินลงทุนเฉล่ียต่อปี

ต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหย่อนภาษีโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD มี

รายละเอียดผลการวจิยัดงัน้ี 

2.1 นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีมีเพศต่างกัน มีการตดัสินใจเลือกลงทุน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษีโดยภาพรวมและรายดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลตอบแทนการลงทุนและดา้น

ความเส่ียงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นการตดัสินใจลงทุน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั 

0.05 โดยพบวา่ นกัศึกษาโครงการพิเศษท่ีเป็นเพศหญิงมีการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือ

ลดหยอ่นภาษี ดา้นการตดัสินใจลงทุนสูงกวา่นกัศึกษาโครงการพิเศษท่ีเป็นเพศชาย 

2.2 นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีมีอายุต่างกัน มีการตดัสินใจเลือกลงทุน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี โดยรายดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลตอบแทนการลงทุนและดา้นความเส่ียง

จากการลงทุน ไม่แตกต่างกนั ส่วนในภาพรวมและดา้นการตดัสินใจลงทุน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 

ระดบั 0.05 

2.3 นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีมีอาชีพต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกลงทุน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี โดยรายดา้นไดแ้ก่ ดา้นการตดัสินใจลงทุน และดา้นความเส่ียงจาก

การลงทุน ไม่แตกต่างกนั ส่วนในภาพรวมและดา้นผลตอบแทนการลงทุน แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 

ระดบั 0.05 

2.4 นกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจ

เลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษีโดยรายดา้นไดแ้ก่ ดา้นการตดัสินใจลงทุน และดา้นความ

เส่ียงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกนั ส่วนในภาพรวมและดา้นผลตอบแทนการลงทุน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ี ระดบั 0.05 
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2.5 นกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีมีรูปแบบการออมเงินต่างกนั มีการตดัสินใจ

เลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษีโดยภาพรวมและรายดา้นไดแ้ก่ ดา้นการตดัสินใจลงทุน 

ดา้นผลตอบแทนการลงทุนและดา้นความเส่ียงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกนั 

2.6 นกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีตดัสินใจออมเงินต่างกนั มีการตดัสินใจเลือก

ลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษีโดยรายดา้นไดแ้ก่ ดา้นการตดัสินใจลงทุน ไม่แตกต่างกนัส่วน

ในภาพรวม ดา้นผลตอบแทนจากการลงทุน และดา้นความเส่ียงจากการลงทุน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 

ระดบั 0.05 โดยพบวา่ นกัศึกษาโครงการพิเศษท่ีตดัสินใจออมเงินดว้ยตนเองมีการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวม

หุน้ระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษีในภาพรวม ดา้นผลตอบแทนจากการลงทุน และดา้นความเส่ียงจากการลงทุนสูง

กวา่นกัศึกษาโครงการพิเศษท่ีตดัสินใจออมเงินเพราะครอบครัว 

2.7 นกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีมีปัจจยัในการออมเงินต่างกนั มีการตดัสินใจ

เลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษีโดยภาพรวมและรายดา้นไดแ้ก่ ดา้นการตดัสินใจลงทุน 

ดา้นผลตอบแทนการลงทุน และดา้นความเส่ียงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกนั 

2.8 นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารต่างกนั มีการตดัสินใจ

เลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษีโดยภาพรวมและรายดา้นไดแ้ก่ ดา้นการตดัสินใจลงทุน 

ดา้นผลตอบแทนการลงทุน และดา้นความเส่ียงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกนั 

2.9 นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีได้รับขอ้มูลข่าวสารช่วยในการตดัสินใจ

ลงทุนต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหย่อนภาษีโดยภาพรวมและรายดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นการตดัสินใจลงทุน ดา้นผลตอบแทนจากการลงทุน และดา้นความเส่ียงจากการลงทุน แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 โดยพบวา่นกัศึกษาโครงการพิเศษท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารช่วยในการตดัสินใจลงทุน มี

การตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี ดา้นการตดัสินใจลงทุน ดา้นผลตอบแทน

จากการลงทุน ดา้นความเส่ียงจากการลงทุน และในภาพรวมสูงกวา่นกัศึกษาโครงการพิเศษท่ีไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร

ช่วยในการตดัสินใจลงทุน 

2.10 นกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีมีช่องทางการซ้ือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

LTF ต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหย่อนภาษีโดยภาพรวมและรายด้าน

ไดแ้ก่ ดา้นการตดัสินใจลงทุน ดา้นผลตอบแทนการลงทุน และดา้นความเส่ียงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกนั 

2.11 นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีมีความถ่ีในการลงทุนต่อปีต่างกนั มีการ

ตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษีโดยภาพรวมและรายดา้นไดแ้ก่ ดา้นการตดัสินใจ

ลงทุน ดา้นผลตอบแทนการลงทุนและดา้นความเส่ียงจากการลงทุนไม่แตกต่างกนั 

2.12 นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีมีเปอร์เซ็นต์อตัราเงินเดือนในการลงทุน

ต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษี โดยภาพรวมและรายดา้นไดแ้ก่ 

ดา้นการตดัสินใจลงทุน และดา้นความเส่ียงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นผลตอบแทนจากการลงทุนแตกตา่ง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 

2.13 นกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีมีจาํนวนเงินลงทุนเฉล่ียต่อปีต่างกนั มีการ

ตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่นภาษีโดยรายดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลตอบแทนการลงทุน
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และดา้นความเส่ียงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกนัส่วนภาพรวมและดา้นการตดัสินใจลงทุนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัคร้ังน้ี 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ทางดา้น อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ทาํให้การตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุน

รวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหย่อนภาษี ของนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง แตกต่างกนั ซ่ึงจาก

ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ดา้นการตดัสินใจลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน และความเส่ียงจากการลงทุน นั้น

ต่างกนั ดงันั้นปัจจยัส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลก็เป็นตวัแปรหน่ึงในการท่ีเราจะตอ้งคาํนึงถึง เพ่ือประสิทธิภาพในการ

ลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนโดยไม่มีความเส่ียงหรือมีความเส่ียงน้อยท่ีสุด ของนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหงในดา้นดงักล่าว โดยจาํแนกตามอาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

2. พฤติกรรมการลงทุน ทางดา้นการตดัสินใจออมเงิน การไดรั้บข่าวสารในการตดัสินใจต่างกนั ทาํให้การ

ตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหย่อนภาษี ของนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหงแตกต่างกนั ซ่ึงจากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า ดา้นการตดัสินใจลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน และ

ความเส่ียงจากการลงทุน นั้นต่างกนั ดงันั้นหากการมีรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนก็จะช่วยให้มีการออมเพ่ิมข้ึน และการไดรั้บ

ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการลงทุน ก็สามารถเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทุน ของนักศึกษาโครงการพิเศษ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหงในดา้นดงักล่าว โดยจาํแนกตามพฤติกรรมการลงทุน ดา้นการตดัสินใจออมเงิน การไดรั้บ

ข่าวสารในการตดัสินใจ 

ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF เพ่ือ

ลดหยอ่นภาษี เช่น อตัราดอกเบ้ียจากการลงทุน 

2. ควรมีการการอบรมสัมมนาเร่ือง การตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพ่ือลดหยอ่น

ภาษี ใหแ้ก่นกัศึกษาหรือผูท่ี้สนใจ เพ่ือเป็นแนวทางศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือการลงทุนคร้ังต่อไป 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัเชิงปริมาณคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพลของตวัแปรดา้นความเป็นผูน้าํทางความคิดและ   

ผูข้อความคิดเห็นท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูใ้ช้เฟซบุ๊กในประเทศไทย กับตวัอย่าง 400 รายด้วย

แบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Structural Equation Modeling) ผลการวิเคราะห์

พบวา่ ความเป็นผูน้าํทางความคิดมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑท์างออนไลน์มากกวา่พฤติกรรมของ

ความเป็นผูแ้สวงหาขอ้มูลและมีอิทธิพลทางออ้มผา่นความเป็นผูแ้สวงหาขอ้มูล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

คาํสําคญั:  ความเป็นผูน้าํทางความคิด, ความเป็นผูแ้สวงหาขอ้มูล, ความตั้งใจซ้ือออนไลน ์

 

ABSTRACT 

The purpose of this quantitative research was try to identify the role of online opinion leaders and online 

opinion seekers on online purchase intention of recent Facebook members in Thailand. 4 0 0  survey Facebook 

respondents fill in the questionnaire and analyzing with Structural Equation Modeling. As a result, the type of online 

opinion leaders had a positive direct effected to intention to online purchase rather than online opinion seekers and 

was an indirect affected through online opinion seekers at .01 level of significance. 

Keywords: Online Opinion Leaders, Online Opinion Seekers, Online Purchase Intention 

 

1. บทนํา 

ส่ือสังคมออนไลน์กลายเป็นพ้ืนท่ีอนุญาตให้ผูใ้ชไ้ดส้ร้างชุมชนเพ่ือสร้างการเช่ือมต่อและแบ่งปันเน้ือหาท่ี

ผูใ้ชส้ร้างข้ึนนาํไปสู่ความตั้งใจซ้ือ (Raghupathi & Fogel, 2015) ส่ือสังคมออนไลน์มีหลายประเภทเช่น เฟซบุ๊ก ยทููบ 

ไลน์ เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ อินสตาแกรม กเูก้ิลพลสั ทวติเตอร์ ล้ิงคอิน วแีซต พินเทอเรส วทัแอฟ เป็นตน้ ส่วนเฟซบุ๊ก

เป็นเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ท่ีคนไทยนิยมใชม้ากท่ีสุดถึง 65% ของผูใ้ชอ้อนไลน์ในประเทศไทย (Singapore, 

2017) โดยทั่วไปผูใ้ช้เฟซบุ๊กมกัมีปฏิสัมพนัธ์กับเพ่ือนๆ โดยการโพสต์ขอ้ความเก่ียวกับลกัษณะท่ีเฉพาะเจาะจง

เก่ียวกบัชีวิตส่วนตวัของแต่ละบุคคล ความนิยมหรือความไม่นิยม ความคิดเห็นหรือประสบการณ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

หรือองค์กรในห้องสนทนาหรือส่งผ่านขอ้ความโตต้อบแบบทนัทีเพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑใ์นบลอ็กส่วนตวัของผูเ้ขียนบทวจิารณ์ (Peterson & Merino, 2003)     
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McGaughey & Mason (1998) กล่าวในงานวิจัยก่อนหน้ามีการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับผลกระทบของ

อินเทอร์เน็ตต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคค่อนขา้งนอ้ย Alba et. al. (1977)  ไดศึ้กษาอิทธิพลของอินเทอร์เน็ตกบัพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคผ่านแนวคิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนไดแ้ก่ การรับรู้ถึงปัญหา การคน้หาขอ้มูล การเปรียบเทียบ

ทางเลือก การตดัสินใจและการติดตามประเมินผล Moon ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการคน้หาขอ้มูลและการซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต โดยจําแนกตัวแปรเป็นสามกลุ่มคือ คน ปัญหา และเน้ือหา (Moon, 2004) 

Kucukemiroglu & Karaไดต้รวจสอบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคาํพูดปากต่อปากผา่นส่ือสังคมออนไลน์ โดยศึกษาตวัแปร

เชิงสาเหตุดา้นความเป็นผูน้าํทางความคิดและผูแ้สวงหาขอ้มูล (Kucukemiroglu & Kara, 2015) ซ่ึงผลการศึกษาไม่

รวมถึงผลกระทบท่ีจะมีต่อการตดัสินใจซ้ือ Khuong & Huong (2016) ไดศึ้กษาอิทธิพลเชิงสาเหตุของความตั้งใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ออนไลน์ของนักท่องเท่ียวผ่านโดยมีความไวว้างใจเป็นตวัแปรแทรกพบว่าความไวว้างใจ การโฆษณา

ออนไลน์และการบอกต่อทางส่ือสังคมออนไลน์มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจซ้ือออนไลน์ ส่วน Richard & Guppy 

(2014) ศึกษาอิทธิพลของการกดไลท์  การเช็คอิน การโพสตแ์ละการแบ่งปันขอ้ความวา่มีอิทธิพลทางบวกต่อความ

ตั้งใจซ้ือหรือไม่และพบวา่การโพสตข์อ้ความไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ Peterson & Merino พบวา่การส่ือสารผ่าน

ส่ือสังคมออนไลน์บางคร้ังจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากกว่าการโฆษณา (Peterson & Merino, 2003) เม่ือ

พิจารณาถึงแนวโนม้การเติบโตในอนาคตเก่ียวกบักิจกรรมการส่ือสารปากต่อปากผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ พบวา่ผูใ้ชเ้ฟ

ชบุ๊กมีความกระตือรือร้นในการส่ือสารแบบปากต่อปากผา่นส่ือออนไลน์มากยิง่ข้ึน อาทิ ใชเ้ฟซบุ๊กพดูคุยเก่ียวกบัส่ิงท่ี

สนใจหรืองานอดิเรกท่ีพวกเขาช่ืนชอบ กบัคนท่ีเขาชอบ (Shih, 2009)  

อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาการศึกษาก่อนหนา้น้ีมีเพียงบางส่วนเท่านั้นอธิบายถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจ

ซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ ผูว้จิยัจึงไดน้าํตวัแปรเชิงสาเหตุของ Kucukemiroglu & Kara ไดแ้ก่ ตวัแปรดา้นความ

เป็นผูน้าํทางความคิดและผูแ้สวงหาขอ้มูลเป็นตวัแปรในการศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุและผลของการบอกต่อปากต่อปาก

ของผูน้าํทางความคิดและผูแ้สวงหาขอ้มูล ว่าจะมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์หรือไม่ ซ่ึงจะทาํให้อธิบาย

อิทธิพลของการบอกปากต่อปากท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ไดช้ดัเจนมากข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือพฒันาโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กใน

ประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษานํ้ าหนกัของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้มและอิทธิพลรวมของปัจจยัเชิงสาเหตุ ทุนทาง

สงัคม ความเป็นนวตักรรม ความไวว้างใจ ความเป็นผูน้าํความคิดและความเป็นผูแ้สวงหาขอ้มูลต่อความตั้งใจซ้ือ

สินคา้ออนไลน์ของผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กในประเทศไทย 
 

3. สมมตฐิานการวจิยั 

การส่ือสารดว้ยปากต่อปากถือไดว้า่มีบทบาทสาํคญัอยา่งยิ่งส่งผลกระทบต่อทศันคติและความตั้งใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคซ่ึงผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะให้นํ้ าหนกักบัการคน้หาความคิดเห็นทางลบมากกว่าทางบวก (Sen & Lerman, 

2007)ในวรรณกรรมระบุว่าการส่ือสารแบบปากต่อปากทางส่ือสังคมออนไลน์มีอิทธิพลมากกว่าคาํแนะนาํจากกอง

บรรณาธิการหรือการโฆษณา (Trusov et al., 2009) เน่ืองจากมีความน่าเช่ือถือและสามารถจูงใจได้ดีกว่า (Sen & 

Lerman, 2007) การแพร่กระจายอยา่งกวา้งขวางของอินเทอร์เน็ตทัว่โลกไดส้ร้างช่องทางในการส่ือสารแบบโตต้อบท่ี
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มีประสิทธิภาพท่ีมีตน้ทุนตํ่าหรือไม่มีค่าใชจ่้ายเลยส่ือสังคมออนไลน์จึงกลายเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีสาํคญัสาํหรับ

ผูบ้ริโภคในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประสบการณ์เก่ียวและผลิตภณัฑ ์(Davis & Khazanchi, 2008) เทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ตได้เปล่ียนความหมายปากต่อปากแบบดั้ งเดิมเป็นแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เช่นกระดานสนทนา

ออนไลน์กระดานข่าวบล็อกและความคิดเห็นในการวิจารณ์ผลิตภัณฑ์ของผูบ้ริโภค (Li & Du, 2011) ผูบ้ริโภค

สามารถเสนอความคิดเห็นและประสบการณ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งง่ายดายและขอ้มูลน้ีสามารถเขา้ถึงผูค้นจาํนวน

มากท่ีกระจายตัวอยู่ในแต่ละพ้ืนท่ีทั่วโลก ความถ่ีในการโพสต์แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลิตภัณฑ์บนโลก

อินเทอร์เน็ตไดก้ลายเป็นรูปแบบท่ีสาํคญัของการส่ือสารแบบปากต่อปากออนไลน์ท่ีผูบ้ริโภครายอ่ืนๆ ตอ้งแสวงหา

ขอ้มูลจากคาํวจิารณ์ในตวัผลิตภณัฑผ์่านส่ือสงัคมออนไลน์จากผูว้จิารณ์ก่อนหนา้และนาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือมากข้ึน 

(Zhu & Zhang, 2010) Sen และ Lerman พบว่าคุณลกัษณะความเป็นผูน้าํทางความคิดพวกเขาจะมีความสุขท่ีไดใ้ห้

ขอ้มูลกับผูอ่ื้น พวกเขาจะมีความมัน่ใจในการให้ขอ้มูลเก่ียวกับตัวผลิตภณัฑ์หรือภาพลกัษณ์ของแบรนด์สินค้า

มากกว่าการเดินตามกระแส (Sen & Lerman, 2007) ด้านตรงขา้มความเป็นผูแ้สวงหาขอ้มูลมีแนวโน้มท่ีจะคน้หา

ขอ้มูลและปฏิบติัตามท่ีคนอ่ืนท่ีแนะนาํขอ้มูลวา่เป็นผลิตภณัฑใ์ดเป็นผลิตภณัฑท่ี์ดีหรือแบรนด์น่าใช ้ความเป็นผูน้าํ

ความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อสมาชิกในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของพวกเขาด้วยการเผยแพร่ขอ้มูลให้กับผูอ่ื้น ผูน้ํา

ความคิดจะมีพฤติกรรมส่งต่อและการสนทนาทางออนไลน์ (Chaney, 2001) จึงนาํไปสู่การกาํหนดสมมติฐานดงัน้ี 

H1: ความเป็นผูน้าํทางความคิดผ่านส่ือสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุทางบวกต่อความเป็นผู ้

แสวงหาขอ้มูลผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

H2: ความเป็นผูน้าํทางความคิดผ่านส่ือสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุทางบวกต่อความตั้งใจซ้ือ

ออนไลน ์

H3: ความเป็นผูแ้สวงหาขอ้มูลผ่านส่ือสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุทางบวกต่อความตั้งใจซ้ือ

ออนไลน ์

ความไวว้างใจถือไดว้า่มีอิทธิพลต่อความเต็มใจในการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นปากต่อปากผา่น

ส่ือสังคมออนไลน์ ความไวว้างใจแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมั่นระหว่างกันและเต็มใจท่ีจะทําตามเขา (Sen และ 

Lerman, 2007) กล่าวอีกนยัหน่ึง ความไวว้างใจหมายถึงความเช่ือถือในพฤติกรรมของผูอ่ื้นหรือศรัธาในความสามารถ

ของผูอ่ื้น (Carroll et al., 2007)  ในขณะท่ี Harris & Dennisใหเ้หตุผลวา่ความไวว้างใจเป็นปัจจยัสาํคญัเม่ือลูกคา้จะซ้ือ

สินคา้ทางออนไลน์และมีความสาํคญัมากในการผลกัดนัคุณค่าจากลูกคา้กระจายสู่ชุมชนออนไลน์จากงานวิจยัพบวา่

ลูกคา้มีแนวโน้มท่ีจะไวว้างใจเพ่ือนของพวกเขาในเฟซบุ๊กมากกว่าความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในบล็อกหรือความ

คิดเห็นจากการวิจารณ์ผลิตภณัฑ ์แทนท่ีจะอ่านความคิดเห็นของผูอ่ื้นท่ีไม่ระบุตวัตนความคิดเห็นท่ีโพสตโ์ดยเพ่ือน

ในเฟซบุ๊กอาจไดรั้บการยอมรับวา่น่าเช่ือถือและเช่ือถือไดม้ากกวา่คนท่ีไม่มีตวัตน (Harris & Dennis, 2011) ดงันั้นการ

รับรู้ความไวว้างใจควรไดรั้บการวิเคราะห์เป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความเป็นผูน้าํทางความคิดผ่านส่ือ

สงัคมออนไลน์ นาํไปสู่สมมติฐาน 

H4: การรับรู้ความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุทางบวกต่อความเป็นผูน้าํทางความคิดผ่านส่ือสังคม

ออนไลน ์

การศึกษาก่อนหนา้น้ียืนยนัวา่ความเป็นนวตักรรมผูบ้ริโภคจะแสดงออกดว้ยการทดลองประสบการณ์ใหม่

และเปิดโลกกวา้งมีแนวโน้มท่ีจะแสวงหาข้อมูลตลอดเวลาความเป็นนวตักรรมข้ึนอยู่กับระดับของความเป็น



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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นวตักรรมโดยมีอิสระในความคิดหากพิจารณาความเป็นนวตักรรมในแง่ของการแสวงหาความแปลกใหม่ (Tsang & 

Zhou, 2005) ในขณะดียวกันผูแ้สวงหาขอ้มูลคือผูข้อความกระจ่างเก่ียวกับคุณค่า ทัศนคติและความเห็นเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ์หรือบริการเพ่ือตรวจสอบว่ามีการให้ความเห็นทีหลายหลากเพียงใด จากการสนทนาโตต้อบไปมากบั

สมาชิกในกลุ่ม (Feick et al., 1986) ซ่ึงผูน้าํทางความคิดบางคร้ังก็กลายเป็นผูแ้สวงหาขอ้มูลไดเ้ช่นเดียวกนั (Carson et 

al., 2001) ซ่ึงมีโอกาสเป็นไปไดว้า่ความเป็นนวตักรรมจะมีอิทธิพลต่อผูแ้สวงหาขอ้มูล นาํไปสู่สมมติฐานการวจิยั 

H5: ความเป็นนวตักรรมมีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุทางบวกต่อความเป็นผูแ้สวงหาขอ้มูลผ่านส่ือสังคม

ออนไลน ์

ทุนทางสังคมเป็นปรากฏการณ์ความสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ชเ้ฟซบุ๊คท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนผลประโยชน์

ร่วมกนัจนก่อเกิดเป็นการสะสมทุนของแต่ละบุคคล ไดแ้ก่ ขอ้มูล ข่าวสาร ความไวว้างใจ การตอบแทนซ่ึงกนัและกนั

และเครือข่ายทุนทางสังคมออนไลน์จะเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของผูใ้ชเ้ฟซบุ๊คท่ีเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์ผา่นเวบ็ไซต ์

ผ่านเคร่ืองมืออย่าง Share, Chat, Comment, Post, Like, Message, Find friend, Friend request  ในลกัษณะของการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมและใชท้รัพยากรร่วมกนั เช่น การติดต่อส่ือสาร การแลกเปล่ียนความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร การให้

ความช่วยเหลือและความเห็นอกเห็นใจกนั (Prasitwisate, 2014) ดงันั้นทุนทางสังคมอาจเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิด

การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

H6: ทุนทางสงัคมมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุทางบวกต่อความเป็นผูน้าํทางความคิดผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

H7: ทุนทางสงัคมมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุทางบวกต่อความเป็นผูแ้สวงหาขอ้มูลผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 
 

4. การดาํเนินการวจิยั 

การวจิยัเชิงปริมาณคร้ังน้ี ประชากร ไดแ้ก่ผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กในประเทศไทยรวมทั้งส้ิน 64 ลา้นรายช่ือ (Singapore, 

2017) จาํนวนตวัอยา่งคือผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กระหวา่งวนัท่ี 25 เมษายนถึง 31 พฤษภาคม 2560 จาํนวน 400 คน เลือกตวัอยา่ง

แบบลูกโซ่ (Snowball sampling) ซ่ึงเป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัการแนะนาํของหน่วยตวัอยา่งท่ีไดเ้ก็บขอ้มูล

ไปแลว้ จากการเร่ิมตน้ท่ีเพ่ือนท่ีเป็นสมาชิกเฟซบุ๊กของผูว้จิยัแลว้เพ่ือนจะเป็นผูแ้นะนาํกลุ่มตวัอยา่งรายต่อไปเป็นห่วง

โซ่ ดว้ยแบบสอบถามออนไลน์จนครบจาํนวน 400 คน เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์โมเดลความสัมพนัธ์

เชิงสาเหตุท่ีระบุมีตวัแปรสงัเกตไดจ้าํนวน 17 ตวัแปร ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งจึงมีจาํนวน 340 ราย (17 x 20) และเพ่ือใหไ้ด้

ขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ผูว้จิยัจึงกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน (นงลกัษณ์, 2542)โดยเป็นตวัแปรแฝงภายนอกจาํนวน 

3 ตวัแปรไดแ้ก่ ทุนทางสงัคม ความเป็นนวตักรรมและความไวว้างใจ ตวัแปรแฝงภายในจาํนวน 3 ตวัแปรไดแ้ก่ ความ

ตั้งใจซ้ือ ความเป็นผูน้าํความคิดและความเป็นผูแ้สวงหาขอ้มูล ทั้งน้ีตวัแปรสงัเกตภายนอก 9 ตวัแปร ไดแ้ก่ สนบัสนุน

กิจกรรมทางเฟซบุ๊ก อยากรู้ขอ้มูลรอบโลก สนใจขอ้มูลรอบตวัมัน่ใจเพ่ือนในเฟซบุ๊ก ไวใ้จเพ่ือนในเฟซบุ๊ก เพ่ือนช่วย

เพ่ือน เป็นเจา้ของก่อนผูอ่ื้น เป็นคนแรกท่ีรู้จกัผลิตภณัฑ/์บริการ และซ้ือผลิตภณัฑก่์อนผูอ่ื้น และตวัแปรสงัเกตภายใน

จาํนวน 8 ตวัแปร ไดแ้ก่ มีโอกาสก็จะซ้ือ ตั้งใจสูงมากท่ีจะซ้ือ ไม่อึดอดัท่ีจะขอขอ้มูล ฟังความคิดเห็นจากผูอ่ื้น ขอ

ความคิดเห็นจากผูอ่ื้น เพ่ือนยอมรับฟังความคิดเห็น เพ่ือนทาํตามคาํแนะนาํและชวนเพ่ือนให้ปฏิบติัตาม โดยใช้

แบบสอบถามคดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ .50 ข้ึนไปและค่าความเช่ือมนั (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ง

ฉบบัเท่ากบั .853 เป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 
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5. ผลการวจิยั 

ในกรณีท่ีมีการแสดงผลดว้ยตาราง ให้ใส่เลขท่ีและช่ือตารางท่ีมุมบนซา้ย  และถา้เป็นการแสดงผลดว้ยรูป 

ใหใ้ส่เลขท่ีและช่ือรูปโดยจดัตาํแหน่งก่ึงกลางท่ีใตรู้ป  ซ่ึงแสดงตวัอยา่งดงัตารางท่ี 1 และรูปท่ี 1 ตามลาํดบั 

ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือออนไลน์ของผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กในประเทศไทย จาํนวน 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

ทุนทางสังคม ความน่าเช่ือถือ ความคิดเห็นของผูแ้สวงหาขอ้มูล มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัดา้นความ

เป็นผูน้าํความคิดและความเป็นนวตักรรมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัน้อยโดยความตั้งใจซ้ือทางออนไลน์มีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดบัปานกลาง ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อความตั้งใจ

ซ้ือออนไลน์ของผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กในประเทศไทย ท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษห์ลงัปรับโมเดลการวิจยั มีค่า 

Cronbach’s Alpha = 0.853, Average Variance Extracted (AVE) = 0.579, Construct Reliability (CR) = 0.891, Chi-

Square = 81.590, df = 63, P-value = 0.058, RMSEA = 0.027, GFI = 0.98, AGFI = 0.94 และค่า Largest/Smallest 

Standardized Residual  อยูร่ะหวา่ง -0.15 – 0.18 สาํหรับค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้าง ตวั

แปรแฝงภายใน พบวา่มีค่าเท่ากบั 0.43 แสดงวา่ตวัแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจซ้ือ

ออนไลน์ไดร้้อยละ 43 และความแปรปรวนของความเป็นผูแ้สวงหาขอ้มูลและความเป็นผูน้าํทางความคิดไดร้้อยละ 

57 และร้อยละ 63 ตามลาํดบั ดงัภาพท่ี 1  
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ภาพท่ี 1 ความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือออนไลน์ของผูใ้ชเ้ฟ

ซบุ๊กในประเทศไทย ท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษห์ลงัปรับโมเดลการวจิยั 

ค่าสถิต:ิ Chi-Square = 81.590, df = 63, P-value = 0.058, RMSEA = 0.027, **p<.01, *p<.05, AVE = 0.579, CR = 

0.891 

 

ตารางท่ี 1 ค่าสถิติผลการวเิคราะห์อิทธิพลของตวัแปรในโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ

ออนไลน์ของผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กในประเทศไทย 

 
หมายเหตุ:**p<.01, *p<.05, TE = อิทธิพลรวม , IE= อิทธิพลทางออ้ม, DE= อิทธิพลทางตรง 

จากตารางท่ี 1 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางออ้มท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือออนไลน์พบว่าตวัแปร

ดงักล่าวไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากความเป็นผูน้ําทางความคิดและความเป็นผูแ้สวงหาขอ้มูล โดยมีขนาดอิทธิพล

เท่ากบั0.68 และ 0.17 ซ่ึงเป็นอิทธิพลท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 นอกจากนั้นความตั้งใจซ้ือออนไลน์ยงัไดรั้บ

อิทธิพลทางออ้มจาก ความเป็นนวตักรรม ทุนทางสังคม และ ความเป็นผูน้าํความคิด โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั0.10, 

0.36 และ 0.39 ตามลาํดบัซ่ึงเป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัสาคญัทางสถิติท่ี 0.01 และ 0.05  

นอกจากอิทธิพลทางตรงและทางออ้มท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือออนไลน์ ยงัมีตวัแปรอ่ืนท่ีไดรั้บอิทธิพล

ทางตรงและทางออ้มคือ ความเป็นผูน้ําความคิด และความเป็นผูแ้สวงหาขอ้มูล ซ่ึงความเป็นผูน้ําได้รับอิทธิพล

ทางตรงจากความเป็นนวตักรรมและทุนทางสังคมโดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.50 และ 0 .42 ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นค่า

สังคม 

วางใจ 

นวัต 

กรรม 

ตัง้ใจ

ซือ้ 

ผู้นํา

ความคิด 

ผู้แสวง

ข้อมูล 

𝐑𝐑𝟐𝟐 = 0.43 

𝐑𝐑𝟐𝟐 = 0.57 

𝐑𝐑𝟐𝟐 = 0.63 
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อิทธิพลท่ีมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนความเป็นผูแ้สวงหาขอ้มูลไดรั้บอิทธิพลทางตรงจาก ความเป็นผูน้าํ

ความคิด ทุนทางสังคมและความไวว้างใจ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.56, 0.20 และ 0.09 เรียงตามลาํดบั ซ่ึงเป็นค่า

อิทธิพลท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และไดรั้บอิทธิพลทางออ้มจากความเป็นนวตักรรมและทุนทางสงัคม โดย

มีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.28 และ 0.24 เรียงตามลาํดบั ซ่ึงเป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

ตารางท่ี 2 แสดงความเท่ียงของตวัแปรสงัเกตได ้

 
จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาค่าความเท่ียงของตวัแปรสังเกตได ้พบว่า ตวัแปรสังเกตไดมี้ค่าความเท่ียงอยู่

ระหวา่ง 0.50 – 0.97โดยตวัแปรท่ีมีความเท่ียงสูงสุดคือตั้งใจสูงมากท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ/์บริการออนไลน์ มีค่าความเท่ียง

เท่ากบั 0.97 รองลงมาคือ ซ้ือผลิตภณัฑก่์อนผูอ่ื้นมีค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.86 ส่วนตวัแปรท่ีมีความเท่ียงตํ่าสุด คืออยาก

รู้ขอ้มูลรอบโลก  

 

ตารางท่ี 3 เมทริกซ์สหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแฝง 

 
หมายเหตุ: **p<.01, *p<.05 

จากตารางท่ี 3 เม่ือพิจารณาถึงเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแฝง  พบว่าค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรแฝงมีค่าอยูร่ะหวา่ง  0.40 – 0.81 โดยตวัแปรทุกคู่เป็นความสมัพนัธ์แบบมีทิศทางเดียวกนั คือ มีความ

ความสัมพนัธ์เป็นบวก ตวัแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มากท่ีสุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.81 

คือตวัแปรความไวว้างใจ  ส่วนตวัแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์น้อยท่ีสุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

เท่ากบั 0.40 คือตวัแปรความตั้งใจซ้ือ 
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ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั 

 
หมายเหตุ: **p<.01, *p<.05 

 

จากตารางท่ี 4 ผลการทดสอบสมติฐานพบวา่ยอมรับสมมติฐานทุกขอ้เม่ือพิจารณาสมมติฐานรายขอ้พบว่า 

สมมติฐาน H1, H2, H4, H6 และ H7 ยอมรับสมมติฐาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสมมติฐาน H3 และ 

H5 ยอมรับสมมติฐาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สมมติฐาน H1 คือความเป็นผูน้าํทางความคิดผ่านส่ือสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุทางบวกต่อ

ความเป็นผูแ้สวงหาขอ้มูลผา่นส่ือสงัคมออนไลน์โดยมีอิทธิพลต่อความเป็นผูแ้สวงหาขอ้มูลผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ถึง

ร้อยละ 56 ซ่ึงปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบของความเป็นผูท้างความคิดไดม้ากท่ีสุดคือ มีนํ้ าหนกัของอิทธิพลร้อยละ 89  

รองลงมาคือเพ่ือนทาํตามคาํแนะนาํและชวนเพ่ือนใหป้ฏิบติัตามเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลรองลงมาถึงร้อยละ 88 และ 85 

หากพิจารณาถึงค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ค่าเฉล่ียโดยรวมของความเป็นผูน้าํทางคิดอยูใ่น

ระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.567  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.914 หากพิจารณาค่าเฉล่ียรายดา้นของตวัแปร

พบวา่ ชวนเพ่ือนให้ปฏิบติัตาม เพ่ือนทาํตามคาํแนะนาํและเพ่ือนยอมรับฟังความคิดเห็น มีค่าเฉล่ีย 2.782, 2.548 และ 

2.372 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.998, 1.037, 1.103  เรียงตามลาํดบั  

ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั H2 พบวา่ความเป็นผูน้าํทางคิดผา่นส่ือสงัคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์เชิง

สาเหตุทางบวกต่อความตั้งใจซ้ือออนไลน์โดยมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือออนไลน์ถึงร้อยละ 68ซ่ึงมีองคป์ระกอบดา้น

เพ่ือนยอมรับฟังความคิดเห็นเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นผูน้าํทางความคิดมากท่ีสุดร้อยละ 89  รองลงมาคือ

เพ่ือนทาํตามคาํแนะนําและชวนเพ่ือนให้ปฏิบัติตามเป็นตัวแปรท่ีมีอิทธิพลรองลงมาถึงร้อยละ 88 และ 85 หาก

พิจารณาถึงค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างพบว่าค่าเฉล่ียโดยรวมของความเป็นผูน้าํทางคิดอยูใ่น

ระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ีย 2.567  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.914 โดยมีค่าเฉล่ียรายดา้นของตวัแปร ชวนเพ่ือนให้

ปฏิบติัตาม เพ่ือนทาํตามคาํแนะนาํและเพ่ือนยอมรับฟังความคิดเห็น เฉล่ีย 2.782, 2.548 และ 2.372 และส่วนบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.998, 1.037, 1.103  เรียงตามลาํดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย H3 พบว่าความเป็นผู ้แสวงหาข้อมูลผ่านส่ือสังคมออนไลน์มี

ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุทางบวกต่อความตั้งใจซ้ือออนไลน์โดยมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือออนไลน์ ถึงร้อยละ 17 ซ่ึง

ปัจจยัท่ีองคป์ระกอบของผูแ้สวงหาขอ้มูลไดม้ากท่ีสุดคือปัจจยัดา้นความไม่อึดอดัท่ีจะขอขอ้มูล และขอความคิดเห็น

จากผูอ่ื้นฟัง มีค่าเท่ากนัคือร้อยละ 91 รองลงมาคือการรับฟังความคิดเห็นจากผูอ่ื้น ร้อยละ 83หากพิจารณาถึงค่าเฉล่ีย

โดยรวมของระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ค่าเฉล่ียโดยรวมของความเป็นผูแ้สวงหาขอ้มูลอยูใ่นระดบัปาน

กลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.761  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.908 หากพิจารณาค่าเฉล่ียรายดา้น พบวา่ ตวัแปรไม่อึดอดั



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 490 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ท่ีจะขอขอ้มูล ขอความคิดเห็นจากผูอ่ื้น และฟังความคิดเห็นจากผูอ่ื้น มีค่าเฉล่ีย 2.782, 2.372 และ 2.548 และส่วนบ่ียง

เบนมาตรฐาน 0.998, 1.103 และ 1.037  เรียงตามลาํดบั 

ซ่ึงเห็นไดว้า่ ความตั้งใจซ้ือไดรั้บอิทธิพลทางตรงจาก ความเป็นผูน้าํทางความคิด ร้อยละ 56  และความเป็น

ผูแ้สวงหาข้อมูล ร้อยละ 17 โดยความตั้ งใจซ้ือจะได้รับอิทธิพลจากทัศนคติท่ีจะซ้ือออนไลน์สูง ถึงร้อยละ 98 

รองลงมาคือถา้มีโอกาสจะซ้ือผลิตภณัฑอ์อนไลน์ร้อยละ 78 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั H4 พบว่าการรับรู้ความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุทางบวกต่อ

ความเป็นผูน้ําทางความคิดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ โดยมีอิทธิพลต่อความเป็นผูน้ําทางความคิด ร้อยละ 50 ซ่ึง

องค์ประกอบดา้นความมัน่ใจเพ่ือนในเฟซบุ๊กมีอิทธิพลต่อความความไวว้างใจมากท่ีสุดถึงร้อยละ 89  รองลงมาคือ  

มัน่ใจวา่เพ่ือนในเฟซบุ๊กจะช่วยเหลือกนัและกนั และความไวใ้จเพ่ือนในเฟซบุ๊ก ถึงร้อยละ 74 และ 73 เรียงตามลาํดบั

หากพิจารณาถึงค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อความไวใ้จโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมี

ค่าเฉล่ีย 2.706  ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.884 โดยมีค่าเฉล่ียรายดา้นของตวัแปร ความมัน่ใจเพ่ือนช่วยเพ่ือน

จะช่วยเหลือกนัและกนั มัน่ใจเพ่ือนในเฟซบุ๊ก และความไวใ้จเพ่ือนในเฟซบุ๊ก เฉล่ียเท่ากบั2.860, 2.820 และ 2.440 

และส่วนบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.031, 0.979 และ  0.999 เรียงตามลาํดบั  

ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั H5 พบวา่ ความเป็นนวตักรรมมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุทางบวกต่อความ

เป็นผูแ้สวงหาขอ้มูลผ่านส่ือสงัคมออนไลน์  โดยมีอิทธิพลต่อความเป็นผูแ้สวงหาขอ้มูลเพียงร้อยละ 9 ซ่ึงปัจจยัท่ีเป็น

องคป์ระกอบของความเป็นนวตักรรมไดดี้ท่ีสุดคือ ซ้ือผลิตภณัฑก่์อนผูอ่ื้นโดยมีนํ้ าหนกัของอิทธิพลร้อยละ 93 และ 

เป็นเจา้ของก่อนผูอ่ื้น และเป็นคนแรกท่ีรู้จกัผลิตภณัฑ์/บริการ ร้อยละ 87 และ 84 เรียงตามลาํดบั หากพิจารณาถึง

ค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อความเป็นนวตักรรมโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ีย 2.552  

ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.928 โดยมีค่าเฉล่ียรายดา้นของตวัแปร เป็นเจา้ของก่อนผูอ่ื้น เป็นคนแรกท่ีรู้จกั

ผลิตภณัฑ/์บริการ และซ้ือผลิตภณัฑก่์อนผูอ่ื้น เฉล่ีย 2.673, 2.505 และ 2.480 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.099,1.115 

และ 1.085 เรียงตามลาํดบั  

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั H6 พบวา่ ทุนทางสังคมมีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุทางบวกต่อความเป็น

ผูน้าํทางความคิดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ โดยมีอิทธิพลต่อความเป็นผูน้าํทางความคิด ร้อยละ 42 ซ่ึงปัจจยัท่ีสามารถ

อธิบายองคป์ระกอบของทุนทางสังคมไดดี้ท่ีสุดคือ สนบัสนุนกิจกรรมทางเฟซบุ๊ก โดยมีนํ้ าหนกัของอิทธิพลร้อยละ 

84 และ สนใจขอ้มูลรอบตวั และอยากรู้ขอ้มูลรอบโลก ร้อยละ 79 และ 71 เรียงตามลาํดบั หากพิจารณาถึงค่าเฉล่ียของ

ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อความเป็นทุนทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.140  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.833 โดยมีค่าเฉล่ียรายดา้นของตวัแปร อยากรู้ขอ้มูลรอบโลก สนบัสนุนกิจกรรมทาง

เฟซบุ๊ก และสนใจขอ้มูลรอบตวั เฉล่ีย 3.307, 3.062 และ 3.050 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.056, 0.949 และ  0.972 

เรียงตามลาํดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั H7 พบวา่ ทุนทางสงัคมมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุทางบวกต่อความเป็นผู ้

แสวงหาขอ้มูลผ่านส่ือสังคมออนไลน์โดยมีอิทธิพลต่อผูแ้สวงหาข้อมูล ร้อยละ 20 ซ่ึงปัจจัยท่ีสามารถอธิบาย

องคป์ระกอบของทุนทางสังคมไดดี้ท่ีสุดคือ สนบัสนุนกิจกรรมทางเฟซบุ๊ก โดยมีนํ้ าหนกัของอิทธิพลร้อยละ 84 และ 

สนใจขอ้มูลรอบตวั และอยากรู้ขอ้มูลรอบโลก ร้อยละ 79 และ 71 เรียงตามลาํดบั หากพิจารณาถึงค่าเฉล่ียของระดบั

ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อความเป็นทุนทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.140  ส่วน



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 491 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.833 โดยมีค่าเฉล่ียรายดา้นของตวัแปร อยากรู้ขอ้มูลรอบโลก สนับสนุนกิจกรรมทาง     

เฟซบุ๊ก และสนใจขอ้มูลรอบตวั เฉล่ีย 3.307, 3.062 และ 3.050 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.056, 0.949 และ  0.972 

เรียงตามลาํดบั 

 

6. สรุปผลและการอภิปรายผล 

สรุปภาพรวมจากผลการพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของ

ผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กในประเทศไทย พบวา่ ทุนทางสังคมและความเป็นนวตักรรมมีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุทางบวกต่อความ

เป็นผู ้นําทางความคิดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ในขณะเดียวกันทุนทางสังคมและการรับรู้ความไวว้างใจยงัมี

ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุทางบวกต่อความเป็นผูแ้สวงหาข้อมูลผ่านส่ือสังคมออนไลน์ทั้ งน้ีพบว่าความเป็นผูน้ํา

ความคิดเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือออนไลน์มากกวา่ความเป็นผูแ้สวงหาขอ้มูล 

จากผลการพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือออนไลน์ของผูใ้ช้เฟซบุ๊กใน

ประเทศไทย พบวา่ความเป็นผูน้าํความคิดเป็นปัจจยัท่ีส่งอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจซ้ือออนไลน์มากท่ีสุด ในมิติ

ของการเป็นผูน้าํความคิดหากเพ่ือนยอมรับฟังความคิดเห็นของตนขอขอ้มูลจากตนเองและรับฟังความคิดเห็นของ

ตนเอง ก็จะนาํไปสู่ความตั้งใจซ้ือท่ีสูงมากจากผลการวิจยัสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ปัจจยัดา้นการรับรู้ความไวว้างใจเกิดจาก

ความมัน่ใจและความไวใ้จในตวัเพ่ือนว่าเพ่ือนจะช่วยเหลือกนัและกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Harris & Dennis 

(2011) ท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นผูน้าํความคิดมากกวา่ทุนทางสงัคมซ่ึงปัจจยัทุนทางสงัคมคือกิจกรรมท่ีสมาชิกเฟซบุ๊ก

พึงกระทาํได ้อาทิ share, chat, comment, post, like, message, find friend, friend request กิจกรรมเหล่าน้ีต่างสนบัสนุน

กิจกรรมซ่ึงกนัทาํให้ผูน้าํทางความคิดเกิดความตั้งใจท่ีจะซ้ือสูงมาก รวมทั้งเฟซบุ๊กเป็นส่ือสังคมออไนลท่ี์ใชใ้นการ

แสวงหาความรู้รอบตวัและติดตามการเปล่ียนแปลงข่าวสารของโลกไดต้ลอดเวลา 

ในดา้นพฤติกรรมของความเป็นผูแ้สวงหาขอ้มูลนั้นพบวา่มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจซ้ือสูงรองลงมา

จากความเป็นผูน้าํความคิด ซ่ึงเกิดจากพฤติกรรมในดา้นการขอขอ้มูลความคิดเห็นโดยไม่รู้สึกอึดอดัท่ีจะขอขอ้มูล 

รวมทั้ งการรับฟังความคิดเห็นจากเพ่ือนท่ีเป็นสมาชิกทางเฟซบุ๊ก ซ่ึงทุนทางสังคมเป็นตวัสนับสนุนความเป็นผู ้

แสวงหาขอ้มูลมากกวา่ความเป็นนวตักรรมสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Tsang & Zhou (2005) ในขณะเดียวกนัพบว่า

ความเป็นผูน้าํทางความคิด ความเป็นนวตักรรมและทุนทางสงัคมยงัมีอิทธิพลทางตรงต่อความเป็นผูแ้สวงหาความคิด

ท่ีจะนาํไปสู่ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑอ์อนไลน์ต่อไป 
 

7. ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลวจิยัไปใช้  

ความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ไดรั้บอิทธิพลจากผูน้าํทางความคิดสูงถึงร้อยละ 68 ซ่ึงสูงกวา่ผูแ้สวงหาขอ้มูล

มีความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์เพียงร้อยละ 17  เม่ือพิจารณาถึงสาเหตุหลกัท่ีทาํให้ผูน้าํทางความคิดตั้งใจซ้ือสินคา้

ออนไลน์พบว่าความมั่นใจในเพ่ือนท่ีเป็นสมาชิกของเฟซบุ๊ก มีอิทธิพลสูงถึงร้อย 89 นั้ นหมายความว่าหาก

ผูป้ระกอบการสามารถทําให้เพ่ือนสมาชิกในเฟซบุ๊กมีความมัน่ใจซ่ึงกันและกันได้กลุ่มผูน้ําทางความคิดก็จะมี

แนวโนม้ตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์สูง เม่ือพิจารณาถึงกลุ่มผูแ้สวงหาขอ้มูลพบวา่การมีโอกาสไดท้ดลองซ้ือสินคา้มาใช้

ก่อนเพ่ือนจะส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์มากท่ีสุด  
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ดงันั้นหากผูป้ระกอบการสามารถสร้างความไวว้างใจใหก้บักลุ่มผูน้าํทางความคิดท่ีเป็นสมาชิกของเฟซบุก๊

ดว้ยการสร้างความมัน่ใจในกลุ่มเพ่ือนสมาชิกของเฟซบุ๊ก การทาํใหเ้พ่ือนสมาชิกเฟซบุ๊กมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั

และการสร้างความไวใ้จในสมาชิกของเฟซบุ๊กยอมส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์สูงกวา่กลุ่มผูแ้สวงหาขอ้มูล 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

จากเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแฝงของตวัแปรความไวว้างใจกบัทุนทางสังคมท่ีมีค่าสัมประสิทธ์

สหสมัพนัธ์แบบมีทิศทางเดียวกนัมากท่ีสุด เท่ากบั 0.81 ซ่ึงเป็นขอ้สงัเกตท่ีจะไดน้าํไปสู่การทาํการศึกษาคร้ังต่อไปวา่

ตวัแปรทั้งคู่อาจมีคุณลกัษณะเป็นตวัแปรกาํกบัได ้
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บทคัดย่อ 

การศึกษาฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการโฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย ท่ีส่งผลต่อการรับรู้

ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจรถยนต ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multiple-Stage Sampling) โดยใชก้าร

สุ่มแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มคนวยัทาํงานท่ีอยูใ่นช่วงอายรุะหวา่ง 25 -50 ปี และมียานพาหนะเป็นของตวัเอง จาํนวน 

262 คน ซ่ึงใชก้ารคาํนวณจากโปรแกรม G*Power กาํหนดค่า β ท่ี 0.05 จากนั้นจึงใชก้ารสุ่มแบบโควตา ประกอบกบัการ

สุ่มโดยใช้ความสะดวกในการคัดเลือกสถานท่ีศึกษา ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 

แบบสอบถาม รวมถึงแบบสอบถามออนไลน์ท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดก้รอกแบบสอบถามดว้ยตนเอง มีค่าความเช่ือถือได ้0.931 

และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงบรรยายไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง

อา้งอิง ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ถดถอยอยา่งง่าย และการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ สาํหรับการทดสอบสมมติฐาน โดยกาํหนด

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุระหว่าง 35 – 39 ปี สถานภาพโสด 

การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ระดบัรายได ้30,001 – 40,000 บาท ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่รับรู้ หรือพบเห็นโฆษณารถยนตผ์า่นส่ือโซเชียลมีเดียประเภท เฟซบุ๊ก โดยความถ่ีท่ีเห็นโฆษณารถยนตผ์า่น

ส่ือโซเชียลมีเดียต่อวนั คือ 1 – 10 โฆษณา/วนั รวมถึงสามารถจดจาํตรายี่ห้อรถยนต ์จากการโฆษณารถยนต์ผ่านส่ือ

โซเชียลมีเดีย คือ โตโยตา้ และรูปแบบโฆษณารถยนตผ์่านส่ือโซเชียลมีเดีย ท่ีสามารถรับรู้ และจดจาํตราสินคา้ไดม้าก

ท่ีสุด คือ รูปแบบภาพเคล่ือนไหว ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การโฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย มีอิทธิพลต่อ การ

รับรู้ตราสินคา้กลุ่มธุรกิจรถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และผลการทดสอบสมมติฐานรายปัจจยัยอ่ยของ

ตวัแปรอิสระ พบวา่ การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก, การโฆษณาผ่านแอปพลิเคชนัไลน์ และการโฆษณาผ่านอินสตาแกรม มี

อิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินคา้กลุ่มธุรกิจรถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีนอ้ยกว่า

ระดับ 0.05 แต่การโฆษณาผ่านยูทูบไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้ากลุ่มธุรกิจรถยนต์ของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีมากกว่าระดบั 0.05 และผลการศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ตราสินคา้ต่อกลุ่ม

ธุรกิจรถยนต ์พบวา่ “ธุรกิจรถยนตท่ี์ระบุช่ือสินคา้ชดัเจน และโดดเด่นผา่นส่ือโซเชียลมีเดียจะช่วยใหส้ามารถเช่ือมโยง

กบัตราสินคา้ไดง่้ายข้ึน” อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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ABSTRACT 

The objective of this study to study the influence of advertising through social media. The impact on brand 

awareness among consumers in Bangkok: A Case Study of the car business. The sample used in this study population 

was in Bangkok using multi-stage random sampling method. (Multiple-Stage Sampling) using random placement of the 

working people, who ranged in age between 25 -50  years old and have a vehicle of their own number, 262 , which is 

used to calculate the program G * Power Configuration. β at 0 .05  then use random sampling quotas. The randomly 

selected using a convenient place to study. The instruments used in the study. And the data collection was a questionnaire 

that includes an online questionnaire sample survey in person. The reliability 0. 931 and the statistical methods used to 

analyze the data, descriptive statistics include percentage, mean, standard deviation. According to the analysis, including 

statistics and simple regression. And multiple regression analysis for testing the hypothesis The level of statistical 

significance at the 0.05 level. 

The study indicated that Most of the respondents were male. Aged between 35-39 years, single, bachelor's 

degree. Private employees income levels, 30001-40000 baht, the respondents largely recognized. Or see car ads via 

social media of Facebook, the frequency at auto ads via social media per day is 1-10 Advertising / day to remember 

brand cars. The automotive advertising through social media is a Toyota car ad formats and through social media. 

Perceivable and brand recognition was the most animated format. The hypothesis testing found that advertising via social 

media to influence brand awareness among consumers of the car business in Bangkok. The factors and hypothesis testing 

of small independent variables found that advertising on Facebook. Advertising via apps offline. And advertising through 

Instagram. Influence brand awareness among business car, consumers in Bangkok, with a statistical significance of less 

than 0.05, but the ad via YouTube, no influence on brand awareness among business car of the consumer. BANGKOK 

The statistical significance at the 0 .05  level and more studies about brand awareness to drive the business group found 

that "the car business, stating clearly the name of the product. And striking through social media allows you to associate 

with the brand easier, "the highest level. 05 and the results of studies on brand awareness to drive the business group 

found that "the car business, stating clearly the name of the product. And striking through social media allows you to 

associate with the brand easier, "the highest level. 05 and the results of studies on brand awareness to drive the business 

group found that "the car business, stating clearly the name of the product. And striking through social media allows you 

to associate with the brand easier, "the highest level. 

Keywords:  Social media advertising, Facebook advertising, Youtube advertising, Line advertising, Instagram 

advertising, Brand awareness, Car business sector 
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1. บทนํา 

 การโฆษณาถือเป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงสาํหรับกลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดท่ีจะทาํการเผยแพร่ผา่น

ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายเพ่ือให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด อีกทั้งการโฆษณายงัเป็น

เคร่ืองมือท่ีจะสะทอ้นให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ดว้ย ในปัจจุบนันั้นไดเ้ขา้สู่ยคุการตลาด 4.0 เต็ม

รูปแบบท่ีเรียกวา่ ยคุแห่งสังคมดิจิทลั ซ่ึงใชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือหลกัสาํคญัสาํหรับการขบัเคล่ือนในทุกมิติของ

ธุรกิจ โดยการโฆษณาก็ถือเป็นมิติหน่ึงของธุรกิจท่ีมีบทบาทท่ีสาํคญัต่อทุกภาคส่วน (ปิยะชาติ อิศรภกัดี, 2559) 

 จากผลสาํรวจในเชิงสถิติปี พ.ศ. 2559 พบวา่กลุ่มธุรกิจท่ีมีการใชง้บประมาณผา่นส่ือดิจิทลัเติบโตสูงท่ีสุดคือ 

กลุ่มธุรกิจรถยนต ์มีการใชง้บโฆษณากบัส่ือดิจิทลัเพ่ิมข้ึน 10% จากปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นมูลค่าท่ี 1,011 ลา้นบาท ซ่ึงถือ

ไดว้า่เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีใชง้บประมาณกบัส่ือดิจิทลัมากท่ีสุด และประเภทส่ือโซเชียลมีเดียท่ีไดรั้บความสาํคญัต่อการ

แบ่งสัดส่วนงบประมาณสาํหรับการโฆษณามากเป็นลาํดบัตน้ๆดงัน้ี 1. มูลค่าโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก 2,842 ลา้นบาท 2. 

มูลค่าโฆษณาผ่านเวบ็ไซด์ยทููบ 1,663 ลา้นบาท 3.มูลค่าโฆษณารูปแบบดิสเพลยผ์่านส่ืออินเทอร์เน็ต 1,620 ลา้นบาท 

(สมาคมโฆษณาดิจิทลั ประเทศไทย, 2559) 

 จากขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวมานั้น ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัอิทธิพลของการโฆษณาผ่านส่ือโซเชียล

มีเดีย ของกลุ่มธุรกิจยานยนตจ์ากแหล่งขอ้มูลต่างๆ รวมทั้งงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัจึงพบวา่งานวจิยัต่างๆท่ีเคยศึกษา

มาในอดีตนั้น ไม่พบงานวจิยัท่ีศึกษาเนน้เฉพาะการโฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมีเดียท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินคา้ สาํหรับ

กลุ่มธุรกิจรถยนต ์ซ่ึงผูว้ิจยัในอดีตนั้นมุ่งศึกษาแต่ดา้นภาพลกัษณ์ของตวัผลิตภณัฑ ์แต่ไม่ไดท้าํการศึกษาในการรับรู้

ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคผา่นช่องทางส่ือโซเชียลมีเดีย 

 ดงันั้นผูท้าํวิจยัจึงทาํการศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของการโฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมีเดียท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตรา

สินคา้ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจรถยนต”์  เพ่ือให้กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจรถยนตน์าํ

ผลวิจยัไปใชใ้นการวางแนวทางกลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาด และจดัสรรงบประมาณการโฆษณาผา่นส่ือโซเชียล

มีเดียแต่ละประเภทไดอ้ยา่งเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการโฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมีเดียของผูบ้ริโภคต่อกลุ่มธุรกิจรถยนตใ์นเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของการโฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมีเดียท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินคา้ของกลุ่มธุรกิจ

รถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาถึงระดบัการรับรู้ตราสินคา้ของกลุ่มธุรกิจยานยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3. แนวคดิและทฤษฎ ี

 การโฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย (Social Media Advertising) โดย Belch and Belch (2005) ได้กล่าวถึง

รูปแบบโฆษณาออนไลน์ว่าสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดงัน้ี 1.ป้ายโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต (Banners ad) ถูกใช้

เพ่ือใหเ้กิดการตระหนกั ถึงสินคา้หรือบริการต่างๆ 2.การเป็นผูส้นบัสนุน (Sponsorships) มีอยูด่ว้ยกนั 2 แบบ คือ การ

เป็นผูส้นบัสนุนแบบธรรมดา และการสนบัสนุนแบบเน้ือหา โดยผูท่ี้ใหก้ารสนบัสนุนจะมีส่วนในการกาํหนดเน้ือหา
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ของเวบ็ไซต ์3.Pop-ups/Pop-unders จะปรากฏเป็นหนา้ต่างข้ึนมาเม่ือผูเ้ขา้ชมเปิดเวบ็ไซต ์4.Interstitials เป็นโฆษณาท่ี

แสดงข้ึนมาขณะรอเน้ือหาของเวบ็ไซตท่ี์กาํลงัโหลด 5.Push technology เนน้การส่งขอ้มูล ข่าวสารต่างๆ ไปให้ลูกคา้

มากกว่าการท่ีจะรอให้ลูกคา้มาพบเจอข่าวสารเอง 6.การเช่ือมต่อ (Links) เป็นการนําผูเ้ขา้ชมเว็บไซต์นั้นๆ ไปสู่

เวบ็ไซตผ์ูท่ี้ตอ้งการขายสินคา้หรือบริการได ้

 การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook Advertising) โดยรูปแบบโฆษณาบน Facebook จากเว็บไซต์ “รู้จัก

ประเภทและความหมาย” (2556) อธิบายรูปแบบของโฆษณาบน Facebook ดังน้ี 1.Sponsored Stories คือ รูปแบบ

โฆษณาท่ีจะแสดงโดยใชก้ารอา้งอิงจากกิจกรรมของผูใ้ชง้านคนนั้นบน Facebook Timeline หรือมีการใชแ้อปพลิเค

ชนัอ่ืนท่ีเช่ือมต่อกบั Facebook โดยจะถูกแสดงข้ึนมาในหนา้ของเพ่ือนท่ีเป็น Friends กบัคนนั้น หรือปรากฏท่ี Sidebar 

หรืออาจปรากฏท่ี News Feed 2.โฆษณาแบบ Page Post (Page Post Ads) มีลกัษณะเดียวกบัการเขียนขอ้ความบนหนา้ 

Facebook Page โดยเอาขอ้ความนั้นมาใชใ้นการโฆษณา โดยจะตอ้งจ่ายเงินเพ่ือทาํใหค้นท่ีมากด 3. Promoted Post คือ 

การเลือกเอาขอ้ความท่ีเขียนไปแลว้หรือกาํลงัจะเขียนบนหนา้ Facebook Page มาโปรโมท ผ่านปุ่ม Promote สามารถ

เลือกปริมาณการเขา้ถึงตามงบประมาณท่ีเรากาํหนด 4. Marketplace Ads แผงโฆษณา จะถูกแสดงผลบนหนา้จอบราว์

เซอร์ดา้นขวามือ ซ่ึงกาํหนดไดว้่าเม่ือคลิกเขา้ไปแลว้จะให้ไปท่ีหนา้ Facebook Page นั้นๆ หรือไปท่ีหนา้เวบ็ไซด์ท่ี

กาํหนดได ้5.โฆษณา Mobile Application เป็นการเขียนหรือพฒันา Application ลงบนสมาร์ทโฟนเพ่ือเพ่ิมช่องทางใน

การส่ือสารกบัลูกคา้มากข้ึน 

 การโฆษณาผ่านยูทูบ (Youtube Advertising) โดย ณัฐภทัร วงศ์เหรียญทอง (2557) ได้กล่าวถึงรูปแบบ

โฆษณาต่างๆ บน YouTube ดงัน้ี 1.Display Ad เป็นการท่ีโชวแ์บนเนอร์ปรากฏอยูข่า้งๆ วิดีโอและอยูเ่หนือ Suggest 

Video 2.Overlay in-video Ads คือ โฆษณาท่ีแสดงซ้อนข้ึนมาบนตัววิดีโอ 3.TrueView in-streams Ad เป็นวิดีโอ

โฆษณาก่อนคัน่กลาง และหลงัตวัวดีิโอ ซ่ึงคนดูสามารถกดขา้มไดห้ลงัจากดูโฆษณาไปแลว้ 5 วนิาที 4.TrueView in-

display Ad โฆษณาวิดีโอท่ีปรากฏอยู่ขา้งวิดีโอหลกั ซ่ึงสามารถเลือกแสดงโฆษณากบักลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการได้ 

นอกจากน้ีโฆษณาดงักล่าวจะคิดเงินกบัผูล้งโฆษณาต่อเม่ือมีการคลิกเขา้ไปดูวิดีโอนั้นๆ 5.TrueView in-seard Ad 

ทาํงานคลา้ยๆ กบัการโฆษณาบนผลการคน้หาของ Google โดยการทาํใหต้วัวดีิโอท่ีอยากโปรโมตไปติดอยู ่Top Rank 

ของการคน้หา ซ่ึงจะเก็บเงินผูล้งโฆษณาต่อเม่ือมีการคลิกเขา้ไปดูวดีิโอเท่านั้น 6.Non-Skipable in-stream Ad รูปแบบ

ของโฆษณาบงัคบัวา่ตอ้งดูโฆษณาใหจ้บก่อนถึงจะดูคอนเทนตห์ลกัได ้และจะมีการขายโฆษณาแบบ CPM คิดราคา

ต่อการเห็น 1,000 คร้ัง 7. Mastheads เป็นแบนเนอร์ขนาดใหญ่บนหนา้ Homepage 

 การโฆษณาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line Advertising) โดย ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2556) ได้กล่าวถึง 

ลกัษณะเฉพาะของแอปพลิเคชนัไลน์ท่ีสร้างความแตกต่างอย่างเด่นชดัจากแอปพลิเคชัน่สนทนาอ่ืนๆ และเป็นช่อง

ทางการส่ือสารท่ีผูบ้ริโภคเลือกเป็นสมาชิก ดงัน้ี 1.เป็นการส่ือสาร 2 ทาง 2.สามารถสร้างกลุ่มการส่ือสารไดเ้ฉพาะ

กลุ่ม 3.สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง 4.สามารถส่ือสารไดต้ลอดเวลา 5.สามารถส่งรูปแบบสารได้

หลากหลาย 6.สามารถเลือกปิดกั้นการสนทนาไดเ้ม่ือผูรั้บสารไม่มีความประสงคท่ี์จะรับสารนั้น 7.สามารถสนทนา

ดว้ยเสียงผ่านไลน์เสมือนการพูดคุยทางโทรศพัทไ์ปยงัสมาชิกบนเครือข่ายไลน์โดยไม่เสียค่าบริการ 8.มีสต๊ิกเกอร์

รูปแบบการ์ตูนท่ีช่วยเพ่ิมการสนทนาใหช้ดัเจนข้ึน 9.สามารถสร้างไทมไ์ลนไ์ด ้10.รองรับไฟลข์อ้มูลไดห้ลากหลาย 

 การโฆษณาผ่านอนิสตาแกรม (Instagram Advertising) โดย Instagram (2013) ไดใ้หค้วามหมายวา่ อินสตา

แกรม (Instagram) เป็นสงัคมออนไลน์ท่ี "รูปภาพ" เป็นเน้ือหา โดยมีจุดเด่นตรงท่ีสามารถแต่งรูปถ่ายก่อนท่ีจะแชร์ได ้
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มีฟิลเตอร์ให้เลือกใชส้ําหรับแต่งรูปนอกจากน้ียงัสามารถกด Like และComment รูปได ้รวมถึงความสามารถของ

อินสตาแกรมท่ีมีประโยชน์ต่อการประชาสมัพนัธ์เพ่ือการตลาด ไดแ้ก่ 1.ใชง้านไดฟ้รี และยงักระจายสู่คนหมู่มากไดดี้ 

2.การแบ่งปันรูปภาพ ทาํให้เห็นภาพไดช้ดัเจนจากการประชาสมัพนัธ์ตราสินคา้ 3.การระบุตาํแหน่ง ทาํให้ผูบ้ริโภค

สามารถรับรู้ตาํแหน่งท่ีทาํการเช็คอินไดว้่าตราสินคา้ หรือร้านคา้น้ีอยู่ท่ีใด 4.คาํอธิบายใตภ้าพ (Caption) ผูใ้ช้จะ

สามารถลงคาํอธิบายใตภ้าพได ้5.แฮชแท็ก เป็นการจดักลุ่มของภาพท่ีมีเร่ืองราวไปในทางเดียวกนัไปอยูใ่น Hashtag 

เดียวกนั 6.การแบ่งปันท่ีไม่จาํกดั 7.การแบ่งปันขอ้มูลแบบเรียลไทม ์8.การเป็นผูติ้ดตามบุคคลมีช่ือเสียง โดยผูใ้ชท้ัว่ไป

สามารถท่ีจะกดติดตามบุคคลมีช่ือเสียงไดโ้ดยท่ีไม่เกิดส่ิงรบกวนต่อบุคคลมีช่ือเสียงเหล่านั้น 

 แนวคิดการรับรู้ตราสินค้า (Brand Awareness) โดย Kotler & Keller (2012) ไดก้ล่าวถึง การตระหนกัรู้ใน

ตราสินคา้ว่า เป็นการท่ีผูบ้ริโภคสามารถจดจาํคุณลกัษณะ หรือภาพลกัษณ์ในตราสินคา้ได้ รวมถึงแยกแยะความ

แตกต่างของผลิตภณัฑ ์หรือบริการ และผลจากการสร้างใหเ้กิดการรู้จกัตรา (Brand Awareness) คือ 1.เป็นเคร่ืองมือท่ี

สําคัญสําหรับสร้างความผูกพนั 2.สามารถสร้างความดึงดูดใจ 3.ช่วยสร้างความคุ้นเคยหรือความชอบ 4.เป็น

สญัลกัษณ์ของความผูกพนั 5.ทาํใหต้ราไดรั้บการพิจารณา เม่ือผูบ้ริโภครู้จกัตราใดตราหน่ึงเป็นอยา่งดีก็จะเลือกตราท่ี

รู้จกัมาพิจารณาเป็นอนัดบัตน้ๆ 

 

4. กรอบแนวคดิ  

                  ตวัแปรอสิระ                                                                              ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิด 

 

5. สมมตฐิานการวจิยั 

 สมมติฐานท่ี 1    : การโฆษณาผา่นส่ือโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินคา้ของกลุ่มธุรกิจรถยนต ์

 สมมติฐานท่ี 1.1 : การโฆษณาผา่นเฟซบุ๊กมีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินคา้ของกลุ่มธุรกิจรถยนต ์

 สมมติฐานท่ี 1.2 : การโฆษณาผา่นยทููบมีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินคา้ของกลุ่มธุรกิจรถยนต ์

 สมมติฐานท่ี 1.3 : การโฆษณาผา่นแอปพลิเคชนัไลน์มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินคา้ของกลุ่มธุรกิจรถยนต ์

 สมมติฐานท่ี 1.4 : การโฆษณาผา่นอินสตาแกรมมีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินคา้ของกลุ่มธุรกิจรถยนต ์

 

6. การดาํเนินการวจิยั 

การวิจยัในคร้ังน้ีใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ ประกอบดว้ย ประชากรชาย และหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี

ผูว้จิยัไดเ้ลือกใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน โดยเรียงลาํดบั 3 ขั้นตอน คือ การสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง, 

การโฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมเีดยี 

- การโฆษณาผา่นเฟซบุ๊ก 

- การโฆษณาผา่นยทููบ 

- การโฆษณาผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ 

- การโฆษณาผา่นอินสตาแกรม 

การรับรู้ตราสินค้าของกลุ่มธุรกจิรถยนต์ 

- การจดจาํตราสินคา้ 

- การระลึกไดใ้นตราสินคา้ 

- การเป็นตราสินคา้ท่ีหน่ึงในใจ 
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การสุ่มแบบโควตา และการสุ่มโดยใชค้วามสะดวก ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีใชศึ้กษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง

แบบเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ กลุ่มคนวยัทาํงานท่ีอยูใ่นช่วงอายรุะหวา่ง 25 -50 ปี และมีรถยนตเ์ป็นของตวัเอง จาํนวน 262 

คน ซ่ึงจาํนวนน้ีไดจ้ากการใชโ้ปรแกรม G*power คาํนวณ  โดยกาํหนดค่า β ท่ี 0.05 และต่อจากนั้นจึงใชก้ารสุ่มแบบ

โควตา เพ่ือคดัเลือกสถานท่ีศึกษาท่ีผูว้ิจยัจะใชเ้ก็บขอ้มูล ซ่ึงลาํดับแรกทาํการสุ่มกลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ในเขตพ้ืนย่าน

ศูนย์กลางธุรกิจ  (Central business district , CBD) ในกรุง เทพมหานคร จากจํานวนทั้ งหมด 11 พ้ืนท่ี ธุรกิจ 

(ฐานเศรษฐกิจ, 2559)โดยทาํการจบัสลากเลือกข้ึนมาจาํนวน 3 พ้ืนท่ีธุรกิจ แลว้แบ่งการจดัเก็บตามพ้ืนท่ีธุรกิจดงัน้ี 

พ้ืนท่ีท่ี 1 ไดแ้ก่ สีลม สาทร เพลินจิต สุขุมวิท , พ้ืนท่ีท่ี 2 ไดแ้ก่ ถนนรัชดาภิเษก , พ้ืนท่ีท่ี 3 ไดแ้ก่ อ่อนนุช บางนา แบ

ร่ิง และลาํดบัท่ี 2 ทาํการสุ่มแบบโควตาโดยวิธีการจบัสลากช่ือเวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจรถยนต์ จากจาํนวน 5 

เวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บความนิยมสูงสุด และทาํการสุ่มเลือกจาํนวน 2 เวบ็ไซด์รถยนต ์(Money guru. Car and insurance tips, 

2015) จากนั้นจึงใชก้ารสุ่มโดยใชค้วามสะดวก สําหรับการเลือกส่ือโซเชียลมีเดียท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดอนัดบั 1 

จํานวน 1 ประเภทส่ือ (สมาคมโฆษณาดิจิทัล ประเทศไทย, 2559)  สรุปได้ดังน้ี 1. www.headlightmag.com 2 . 

http://www.boxzaracing.com 3. www.facebook.com  

เคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับการเก็บขอ้มูลในคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบสอบถาม และแบบสอบถาม

ออนไลน์ จาํนวน 262 ชุด โดยแบ่งจาํนวนการจดัเก็บตามสถานท่ีศึกษาท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการสุ่มคดัเลือกมา ดงัน้ี 1.จดัเก็บ

ตามพ้ืนท่ีธุรกิจ 3 พ้ืนท่ี จาํนวน 131 ชุด และเคร่ืองมือท่ีใชจ้ดัเก็บ คือ แบบสอบถาม 2. จดัเก็บบนเวบ็ไซต์รถยนต์ 

รวมถึงส่ือโซเชียลมีเดีย จาํนวน 131 ชุด และเคร่ืองมือท่ีใชจ้ดัเก็บ คือ แบบสอบถามออนไลน ์
 

การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

ไดท้าํการตรวจสอบเคร่ืองมือโดยการหาค่าความเช่ือมัน่ ค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาค แอลฟา (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) จากกลุ่มตวัอยา่งทดลอง จาํนวน 30 คน ไดค้่าสัมประสิทธ์ิครอนบาค แอลฟา (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) ท่ี 0.931 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลตามขั้นตอนต่อไปน้ี คือ 

1. นาํแบบสอบถามกระจายตามเวบ็ไซตท่ี์ไดก้าํหนดไว ้โดยการส่งแบบสอบถามในรูปแบบ

ออนไลน์ตามท่ีไดร้ะบุไว ้ดงัน้ี 1. www.headligthmag.com จาํนวน 43 ชุด, 2. www.boxracing.com จาํนวน 43 ชุด, 3. 

www.facebook.com จาํนวน 45 ชุด โดยแบบสอบถามออนไลน์ทั้งหมดจะถูกตั้งคาํถามคดักรองคุณสมบติัของผูต้อบ

แบบสอบถามตามเง่ือนไขของกลุ่มประชากรท่ีไดก้าํหนดไวใ้นเบ้ืองตน้ 

2. ดาํเนินการลงเก็บแบบสอบถามตามพ้ืนท่ีจริงท่ีไดก้าํหนดไว ้จาํนวน 131 ชุด ซ่ึงแบ่งการจดัเก็บ

แบบสอบถาม 3 พ้ืนท่ีในจาํนวนเท่าๆกนั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี พ้ืนท่ีท่ี 1 : สีลม สาทร เพลินจิต สุขมุวทิ จาํนวน 43 

ชุด, พ้ืนท่ีท่ี 2 : ถนนรัชดาภิเษก จาํนวน 43 ชุด, พ้ืนท่ีท่ี 3 จาํนวน 45 ชุด โดยก่อนจะทาํการแจกแบบสอบถาม ผูว้จิยัจะ

สอบถามคุณสมบติัของผูต้อบคาํถามท่ีตอ้งตรงตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด แลว้จึงจะทาํการแจกแบบสอบถาม พร้อมทั้งจะ

ทาํการอธิบายรายละเอียดขั้นตน้ของขอ้คาํถามในแต่ละส่วนใหก้บัผูต้อบคาํถามไดเ้ขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องขอ้

คาํถาม 

 

http://www.boxzaracing.com/
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 การแปลผลข้อมูล 

 ผูท้าํวจิยัไดก้าํหนดค่าอนัตรภาคชั้น สาํหรับการแปลผลขอ้มูลโดยคาํนวณค่าอนัตรภาคชั้น เพ่ือกาํหนดช่วง

ชั้น ดว้ยการใชม้าตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) (Likert, 1961) ซ่ึงใชเ้กณฑ ์5 ระดบั แทน 5 ความหมายคือ มากท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุดส่วนเกณฑก์ารแปลความหมาย เพ่ือจดัระดบัคะแนนเฉล่ียในช่วงคะแนนต่างๆมี

สมการคาํนวณอนัตรภาคชั้นของค่าเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 0.8 โดยใชส้มการ และคาํอธิบายสาํหรับแต่ละช่วงชั้น ดงัน้ี 

  อนัตรภาคชั้น  =   ค่าสูงสุด – ค่าตํ่าสุด   =   5 – 1  =  0.80 

                                จาํนวนชั้น         

                   ช่วงชั้น         คาํอธิบายสาํหรับการแปลผล 

  1.00 – 1.80     ระดบันอ้ยท่ีสุด 

  1.81 – 2.61     ระดบันอ้ย 

  2.62 – 3.42     ระดบัปานกลาง 

  3.43 – 4.23     ระดบัมาก 

  4.24 – 5.00     ระดบัมากท่ีสุด 

 

 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 

ผูท้าํวจิยัไดก้าํหนดค่าสถิติสาํหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลไวด้งัน้ี คือ 

1. สถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงได้แก่ ค่าเฉล่ีย ใช้บรรยายเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปและคุณสมบัติของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม และขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัการโฆษณาส่ือโซเชียลมีเดียของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อ

กลุ่มธุรกิจรถยนต ์

2. สถิติเชิงอา้งอิง เป็นการวิเคราะห์อิทธิพลของการโฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมีเดียท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตรา

สินคา้กลุ่มธุรกิจรถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครโดยใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยอยา่งง่าย และใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยเชิง

พหุ สาํหรับการวิเคราะห์อิทธิพลของการโฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมีเดียในรายปัจจยัยอ่ยของตวัแปรอิสระโดยในท่ีน้ี 

ไดแ้ก่ การโฆษณาผา่นเฟซบุ๊ก, การโฆษณาผา่นยทููบ, การโฆษณาผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ และการโฆษณาผา่นอินสตา

แกรม กบัการรับรู้ตราสินคา้ของธุรกิจรถยนตผ์า่นส่ือโซเชียลมีเดีย 

3. สถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชบ้รรยายเก่ียวกบัระดบัการรับรู้ตรา

สินคา้ต่อกลุ่มธุรกิจยานยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

 

7. ผลการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาขอ้มูลทัว่ไป และคุณสมบติัของผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบั

การโฆษณาส่ือโซเชียลมีเดียต่อกลุ่มธุรกิจรถยนต ์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจาํนวน 140 คน คิด

เป็นร้อยละ 53.4 อยูใ่นช่วงอายรุะหวา่ง 35 – 39 ปี  จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 และมีสถานภาพโสดจาํนวน 

166 คน คิดเป็นร้อยละ 63.4 ซ่ึงส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 153 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.4  ประกอบ

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนจาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 มีระดบัรายได ้30,001 – 40,000 บาท จาํนวน 69 คน 

คิดเป็นร้อยละ 26.3 ทั้งน้ีประเภทส่ือโซเชียลมีเดียท่ีใชบ้ริการบ่อยคร้ังคือ เฟซบุ๊ก จาํนวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 
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ซ่ึงเหตุผลและปัจจัยส่วนใหญ่ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกใช้บริการส่ือโซเชียลมีเดียได้แก่ สามารถส่ือสารได้

ตลอดเวลา จาํนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 และปัญหาท่ีพบบ่อยจากการใชบ้ริการส่ือโซเชียลมีเดีย คือ ถูกละเมิด

สิทธิส่วนบุคคล จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 ทั้งน้ีเม่ือรับหรือพบเห็นโฆษณาบนส่ือโซเชียลมีเดียจะ อ่านก่อน

แลว้จึงลบท้ิง จาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 รวมถึงเม่ือไดรั้บการแจง้เตือนจากโฆษณาบนส่ือโซเชียลมีเดียจะ 

อ่านก่อนแลว้จึงลบท้ิง จาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 ในลาํดับถดัไป ได้แก่ ประเภทส่ือโซเชียลมีเดียท่ีมี

แนวโน้มจะใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง คือ เฟซบุ๊ก จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 48.9 และผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่รับรู้ หรือพบเห็นโฆษณารถยนตผ์า่นส่ือโซเชียลมีเดียประเภท เฟซบุ๊ก จาํนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 โดย

ความถ่ีท่ีเห็นโฆษณารถยนตผ์่านส่ือโซเชียลมีเดียต่อวนั คือ 1 – 10 โฆษณา/วนั จาํนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 85.5 

ซ่ึงสามารถจดจาํตรายี่ห้อรถยนต ์จากการโฆษณารถยนตผ์่านส่ือโซเชียลมีเดีย คือ โตโยตา้ จาํนวน 133 คน คิดเป็น

ร้อยละ 50.8 และรูปแบบโฆษณารถยนต์ผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย ท่ีสามารถรับรู้ และจดจาํตราสินคา้ไดม้ากท่ีสุด คือ 

รูปแบบภาพเคล่ือนไหว จาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 

   

ตารางท่ี 1 : ผลการวเิคราะห์ถดถอยเชิงเสน้อยา่งง่าย อิทธิพลของการโฆษณาผา่นส่ือโซเชียลมีเดียท่ีส่งผลต่อการรับรู้

ตราสินคา้ของกลุ่มธุรกิจรถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรอิสระ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

 ค่าคงท่ี 2.082 .229  9.092 0.00 

 การโฆษณาผา่นส่ือโซเชียลมีเดีย 0.552 .069 0.513 7.988 0.00 

R2 = 0.263 , Adjust R2 = 0.259 , F = 63.805 , p < 0.05 *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

 จากค่า R Square (R2) = 0.263 อธิบายไดว้่า การรับรู้ตราสินคา้ของกลุ่มธุรกิจรถยนต์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นผลมาจากการโฆษณาผา่นส่ือโซเชียลมีเดีย ร้อยละ 25.90 ส่วนท่ีเหลืออีก ร้อยละ 74.10 เป็นผล

มาจากปัจจยัอ่ืนท่ีไม่ทราบได ้และหากพิจารณาจากตารางท่ี 7.1 พบวา่ การโฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย มีอิทธิพลต่อ 

การรับรู้ตราสินคา้กลุ่มธุรกิจรถยนต์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากมีค่า Sig. = 0.000 ซ่ึงตํ่ากว่าค่า

ระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ตารางท่ี 2 : ผลการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ปัจจยัยอ่ยของการโฆษณาผา่นส่ือโซเชียลมีเดีย มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตรา

สินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาของกลุ่มธุรกิจรถยนต ์

การโฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมเีดยี 
การรับรู้ตราสินค้าของกลุ่มธุรกจิรถยนต์ 

B Beta t Sig. tolerance VIF 

(Constant) 1.393  4.636 0.000   

การโฆษณาผา่นเฟซบุ๊ก 0.214 0.205 2.805 0.006 0.714 1.400 

การโฆษณาผา่นยทููบ -0.051 -0.073 -0.875 0.383 0.542 1.845 

การโฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมเีดยี 
การรับรู้ตราสินค้าของกลุ่มธุรกจิรถยนต์ 

B Beta t Sig. tolerance VIF 

การโฆษณาผา่น            

แอปพลิเคชนัไลน ์
0.433 0.396 4.977 0.000 0.602 1.660 

การโฆษณาผา่นอินสตาแกรม 0.122 0.167 1.986 0.042 0.576 1.736 

R2 = 0.329 , Adjust R2 = 0.314 , F = 21.580 , p < 0.05 *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากค่ า  R2 = 0.329 อธิบายได้ว่า  การ รับ รู้ตราสินค้าของกลุ่มธุรกิจรถยนต์ของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นผลมาจากการโฆษณาผา่นส่ือโซเชียลมีเดีย ร้อยละ 31.40 ส่วนท่ีเหลืออีก ร้อยละ 68.60 เป็นผล

มาจากปัจจยัอ่ืนท่ีไม่ทราบได ้ 

ผลทดสอบอิทธิพลของการโฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมีเดียในรายปัจจยัย่อยของตวัแปรอิสระ ได้แก่ การ

โฆษณาผา่นเฟซบุ๊กต่อการรับรู้ตราสินคา้ของกลุ่มธุรกิจรถยนตน์ั้น พบวา่ไดค้่าสมัประสิทธ์ิรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

= 0.205 ซ่ึงหมายความวา่ การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้ตราสินคา้ของกลุ่มธุรกิจรถยนต ์และ

ยงัพบวา่ค่า Sig. = 0.006 ซ่ึงตํ่ากวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 จึงสรุปไดว้า่ การโฆษณาผา่นเฟซบุ๊ก มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตรา

สินคา้กลุ่มธุรกิจรถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลทดสอบอิทธิพลของการโฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมีเดียในรายปัจจยัย่อยของตวัแปรอิสระ ได้แก่ การ

โฆษณาผา่นยทููบต่อการรับรู้ตราสินคา้ของกลุ่มธุรกิจรถยนตน์ั้น พบวา่ไดค้่าสัมประสิทธ์ิรูปแบบคะแนนมาตรฐาน = 

-0.073 ซ่ึงหมายความว่า การโฆษณาผ่านยูทูบมีอิทธิพลเชิงลบต่อการรับรู้ตราสินคา้ของกลุ่มธุรกิจรถยนต ์และยงั

พบวา่ค่า Sig. = 0.383 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 จึงสรุปไดว้า่ การโฆษณาผา่นยทููบไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตรา

สินคา้กลุ่มธุรกิจรถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลทดสอบอิทธิพลของการโฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมีเดียในรายปัจจยัย่อยของตวัแปรอิสระ ได้แก่ การ

โฆษณาผ่านอินสตาแกรมต่อการรับรู้ตราสินคา้ของกลุ่มธุรกิจรถยนต์นั้น พบว่าไดค้่าสัมประสิทธ์ิรูปแบบคะแนน

มาตรฐาน = 0.167 ซ่ึงหมายความวา่ การโฆษณาผ่านอินสตาแกรมมีอิทธิพลเชิงบวกบต่อการรับรู้ตราสินคา้ของกลุ่ม

ธุรกิจรถยนต ์และยงัพบวา่ค่า Sig. = 0.042 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 จึงสรุปไดว้า่ การโฆษณาผ่านอินสตาแก

รมมีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินคา้กลุ่มธุรกิจรถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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การวจิยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัระดบัการรับรู้ตราสินคา้ต่อกลุ่มธุรกิจยานยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

การรับรู้ตราสินคา้ต่อกลุ่มธุรกิจรถยนตโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก X  = 3.84 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.718 

แต่หากพิจารณารายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ “ธุรกิจรถยนตท่ี์ระบุช่ือสินคา้ชดัเจน และโดดเด่น

ผา่นส่ือโซเชียลมีเดีย จะช่วยใหส้ามารถเช่ือมโยงกบัยีห่อ้ (ตราสินคา้) ไดง่้ายข้ึน” อยูใ่นระดบัมาก X  = 4.05 และมีค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.819 ลาํดบัถดัไป คือ “สามารถจดจาํยี่ห้อ (ตราสินคา้) รถยนต์ ผ่านการโฆษณาทางส่ือ

โซเชียลมีเดีย” อยู่ในระดับมาก X  = 3.90 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.894, ลําดับท่ี 3 คือ “จะเกิด

ความคุน้เคยในยีห่อ้ (ตราสินคา้) รถยนต ์จากการไดเ้ห็นตราสินคา้ผา่นส่ือโซเชียลมีเดียบ่อยคร้ัง” อยูใ่นระดบัมาก X  

= 3.88 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.884 

  

ตารางท่ี 3  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานเร่ืองอิทธิพลของการโฆษณาผา่นส่ือโซเชียลมีเดียส่งผลตอ่การรับรู้ตรา

สินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจรถยนต ์

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 : การโฆษณาผา่นส่ือโซเชียลมีเดียต่อการรับรู้ตราสินคา้ของ

กลุ่มธุรกิจรถยนต ์
ยอมรับสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1.1 : การโฆษณาผา่นเฟซบุ๊กต่อการรับรู้ตราสินคา้ของกลุ่ม

ธุรกิจรถยนต ์
ยอมรับสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1.2 : การโฆษณาผา่นยทููบต่อการรับรู้ตราสินคา้ของกลุ่มธุรกิจ

รถยนต ์
ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1.3 : การโฆษณาผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ ต่อการรับรู้ตราสินคา้

ของธุรกิจรถยนต ์

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1.4 : การโฆษณาผา่นอินสตาแกรม ต่อการรับรู้ตราสินคา้ของ

ธุรกิจรถยนต ์

ยอมรับสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานตามตารางท่ี 7.3 สรุปไดว้า่ การโฆษณาผา่นส่ือโซเชียลมีเดียส่งผลต่อการรับรู้ตรา

สินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจรถยนต ์หรือมีความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

และเม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ปัจจยัยอ่ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ การโฆษณาผา่นเฟซบุ๊ก, การโฆษณาผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ 

และการโฆษณาผา่นอินสตาแกรม ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษากลุ่ม

ธุรกิจรถยนต ์ยกเวน้การโฆษณาผา่นยทููบ 

 

8. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัการโฆษณาผา่นส่ือโซเชียลมีเดียของผูบ้ริโภคต่อกลุ่มธุรกิจรถยนตใ์น

เขตกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นวา่ ประเภทส่ือโซเชียลมีเดียท่ีผูบ้ริโภคใชบ้ริการบ่อยคร้ัง รวมถึงมีแนวโนม้จะใช้

บริการอยา่งต่อเน่ือง คือ เฟซบุ๊ก อีกทั้ง เฟซบุ๊ก ยงัเป็นประเภทส่ือท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่พบเห็นโฆษณารถยนตมี์ความถ่ี

มากท่ีสุด โดยรูปแบบโฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมีเดียท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และจดจาํตราสินคา้ไดม้าก
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ท่ีสุด คือ รูปแบบภาพเคล่ือนไหว ทั้งน้ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเม่ือไดรั้บโฆษณาผา่นส่ือโซเชียลมีเดียจะทาํการ 

อ่านก่อนแลว้จึงลบท้ิง ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทความของ ภิเษก ชยันิรันดร์ (2553) ไดก้ล่าวถึงเป้าหมายของการใช ้Social 

Media ในเชิงธุรกิจไวว้า่ เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ โดยจะตอ้งให้ลูกคา้เขา้มีส่วนร่วม และรู้สึกวา่ Brand นั้นเสมือนเพ่ือนของ

ตน และ Safko (2010) ไดก้ล่าววา่ เฟซบุ๊กช่วยสร้างเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลใหแ้น่นแฟ้น ขณะเดียวกนัก็ช่วย

ทาํใหก้ารกระจายข่าวสารต่างๆ สามารถทาํไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

ผลการศึกษาสรุปไดว้่า การโฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินคา้ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจรถยนต ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงใหเ้ห็นวา่ 

การโฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย เป็นทางเลือกดา้นรูปแบบรวมถึงช่องทางการส่ือสารท่ีช่วยให้บรรลุวตัถุประสงค ์

และเป้าหมายของธุรกิจท่ีตอ้งการส่งสารไปยงัผูบ้ริโภคไดต้รงกลุ่มเพ่ือใหเ้กิดการรับรู้ ซ่ึงการโฆษณาผ่านส่ือโซเชียล

มีเดีย คือ กลยทุธ์การส่ือสารท่ีมีจุดประสงค ์การชกัจูงใจ และ/หรือการโนม้นา้วใจกลุ่มเป้าหมายใหเ้กิดทศันคติ และ

พฤติกรรมตามท่ีตอ้งการ (พรทิพย ์สัมปัตตะวนิช, 2546, หนา้ 163) รวมถึง Kotler & Keller (2012); Kapferer (1992) 

และ Aaker (1991) ท่ีกล่าววา่การตระหนกัรู้ในตราสินคา้ไวว้า่ การรู้จกัตราสินคา้เป็นภาพลกัษณ์ของตราในสมองของ

ผูบ้ริโภคหรือความสามารถของผูบ้ริโภคท่ีระบุความแตกต่างของสินคา้หรือบริการ เกิดการจดจาํและระลึกไดใ้นการ

ทาํงานของตรา หากผูบ้ริโภคมีการตระหนกัรู้หรือรู้จกัตราสินคา้มากเท่าไหร่ จะยิ่งทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความคุน้เคยกบั

ตราสินคา้มากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีผลการศึกษาดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นุชจรินทร์ ชอบดาํรงธรรม 

(2553) ท่ีพบวา่ การรับรู้ส่ือโฆษณาโดยตรงบนพ้ืนท่ีเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทั้งในดา้นปัจจยัดา้นความตั้งใจ, ดา้น

ความสนใจ, ดา้นความตอ้งการ และดา้นการตดัสินใจซ้ือ มีความสมัพนัธ์กบักระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค 

ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ การโฆษณาผา่นเฟซบุ๊ก เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจรถยนต ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของ Kotler (2004) กล่าววา่ การโฆษณาเพ่ือเตือนความจาํนั้น มีความสาํคญัสาํหรับผลิตภณัฑท่ี์อยูใ่นขั้นเจริญเติบโต

เต็มท่ี ซ่ึงทาํข้ึนเพ่ือตอ้งการให้ผูบ้ริโภคนึกถึงผลิตภณัฑ์ และ Belch & Belch (2009) อธิบายว่า การส่งเสริมการขาย

ผ่านส่ือออนไลน์ เป็นการสร้างแรงจูงใจหรือเพ่ิมมูลค่าของสินคา้โดยตรงในระยะเวลาอนัสั้น และ Safko (2010) ได้

กล่าววา่ เฟซบุ๊กช่วยสร้างเสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลใหแ้น่นแฟ้น ขณะเดียวกนัก็ช่วยทาํใหก้ารกระจายข่าวสาร

ต่างๆ สามารถทาํไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งงานวิจยัในอดีตของ วนัสนันท์ สังสหชาติ (2556) ไดศึ้กษาส่ือ

โฆษณาใน Facebook ท่ีมีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ผลการศึกษา พบวา่ การไดรั้บขอ้มูลสินคา้จาก

การดูรูปภาพของเพ่ือน ทาํให้กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภคมีระดบัการตอบสนองในระดบัปานกลาง ทั้งใน

ดา้นความตั้งใจ ความสนใจ ความตอ้งการ และการตดัสินใจซ้ือ 

ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ การโฆษณาผา่นยทููบ เป็นปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจรถยนต ์ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งท่ี

ทาํการศึกษาในคร้ังน้ีส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ35 – 39ปี มีพฤติกรรมการใชส่ื้อโซเชียลมีเดียผ่านช่องทางสมาร์ทโฟน 

โดยส่ือโซเชียลมีเดียท่ีใชบ้ริการบ่อยคร้ัง คือ เฟซบุ๊ก และเหตุผลท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชส่ื้อโซเชียล

มีเดีย ไดแ้ก่ ตอ้งการสนทนารวมถึงการมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพ่ือน หรือคนรู้จกัผา่นทางส่ือโซเชียลมีเดีย รวมถึงรับรู้ และ

พบเห็นโฆษณารถยนต์ผ่านส่ือโซเชียลมีเดียประเภทเฟซบุ๊กมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทความของ จอห์นนภดล 

วศินสุนทร (2553) เร่ือง “ยทููบวิดีโอออนไลน์ ส่ือทาํลายหรือสร้างสรรค”์ ไดก้ล่าวถึง พฤติกรรมการรับชมโฆษณา
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ผ่านยูทูบ โดยส่วนใหญ่จะยอมรับ และอดทนต่อการรับชมโฆษณาต่อเม่ือเป็นคลิปวิดีโอท่ีมีการผลิตอย่างพิถีพิถนั 

และเลือกท่ีจะรับรู้การโฆษณาจากความพอใจในการรับชม รวมถึงตอ้งมีอาํนาจในการปรับเปล่ียนในคราวเดียวกนั 

และเป็นการรับชมเพ่ือความบนัเทิง และ ธีรนัยน์ คาํเบา้ (2559) ไดท้าํการศึกษาสาระองคป์ระกอบของภาพยนตร์

โฆษณาผ่านส่ือออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจ ความสนใจ ความตอ้งการ และการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ สาระองคป์ระกอบของส่ือภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์มีผลต่อ

ความตั้งใจ ความสนใจ ความตอ้งการ และการตดัสินใจช้ือประกนัชีวติ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ การโฆษณาผ่านแอปพลิเคชนัไลน์ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินคา้ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจรถยนต ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ Belch & Belch (2005) ไดก้ล่าว โฆษณาท่ีสร้างสรรคส์ามารถสร้างภาพแทนท่ีในสมองของผูบ้ริโภค 

โดยส่วนประสมของการสร้างสรรค ์จะตอ้งสะทอ้นบุคลิกของตราสินคา้ และ ภิเษก ชยันิรันดร์ (2553) ไดก้ล่าวถึง

เป้าหมายของการใช ้Social Media ในเชิงธุรกิจไวว้า่ เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ โดยจะตอ้งให้ลูกคา้เขา้มีส่วนร่วม และรู้สึกวา่ 

Brand นั้ นเสมือนเพ่ือนของตน นอกจากน้ี ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2556) ได้กล่าวว่าแอพพลิเคชั่นไลน์เป็น

แอพพลิเคชัน่สาํหรับการสนทนาบนอุปกรณ์ส่ือสารรูปแบบต่างๆ โดยจุดเด่นท่ีแตกต่างๆ คือ รูปแบบของสต๊ิกเกอร์ ท่ี

สามารถสนบัสนุนทางดา้นธุรกิจ ซ่ึงเป็นทางเลือกหน่ึงของตราสินคา้ในการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย 

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การโฆษณาผ่านอินสตาแกรม เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินคา้ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจรถยนต ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ Belch & Belch (2005) ไดก้ล่าววา่คาํบรรยายใตภ้าพ (Caption)  เป็นส่ิงท่ีเพ่ิมเติมข้ึนเพ่ือเสริมใหภ้าพมี

ความชดัเจนยิ่งข้ึน และในงานวิจยัของ วรรณพร ภุชชงค ์(2556) ไดศึ้กษาการประชาสัมพนัธ์เพ่ือการตลาดโดยบุคคล

มีช่ือเสียงผ่านอินสตาแกรม พบว่า การประชาสัมพนัธ์โดยบุคคลมีช่ือเสียงผ่านอินสตาแกรม มีความสัมพนัธ์ไป

ในทางเดียวกนักบัการรู้จกัตราสินคา้ และทศันคติต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิตติ

พงษ ์ทววีฒัน์ (2556) ไดศึ้กษาการรับรู้กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดผา่นอินสตาแกรม (Instagram) ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้กรณีศึกษาผลิตภณัฑ ์ตราฟิทฟลอ็พ ผลการศึกษาพบวา่ การ

รับรู้กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดผา่นอินสตาแกรม (Instagram) ดา้นการจดัแสดงสินคา้มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑต์ราฟิทฟลอ็ฟ (Fitflop) อยา่งมีนยัสาํคญั  

 

9. ข้อเสนอแนะ 

9.1 ข้อเสนอแนะการนําผลไปใช้ 

1. ผูป้ระกอบการธุรกิจรถยนต์สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การส่ือสารทาง

การตลาด และจดัสรรงบประมาณการโฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมีเดียไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ต่อธุรกิจ ทั้งน้ีควรให้ความสาํคญัต่อการกาํหนดแนวทางรูปแบบการเลือกใชส่ื้อโฆษณา และรูปแบบเน้ือหาของการ

โฆษณาเชิงสร้างสรรคท่ี์ตรงความตอ้งการของผูบ้ริโภคปัจจุบนั รวมถึงสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั จะเป็นการ

กระตุน้ความสนใจของผูบ้ริโภคให้เกิดการรับรู้ อีกทั้งการเลือกใชส่ื้อโซเชียลมีเดียท่ีหลากหลายยงัจะช่วยเพ่ิมระดบั

การรับรู้ในตราสินคา้ รวมไปถึงการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการประชาสัมพนัธ์ไปยงัผูบ้ริโภคไดค้รอบคลุม และ

รวดเร็วมากยิง่ข้ึน แต่ทั้งน้ีก็ตอ้งคาํนึงถึงพฤติกรรมการรับส่ือของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงรูปแบบเป็นทั้ง

ผูรั้บขอ้มูลข่าวสาร และเป็นผูเ้ลือกขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการจะรับรู้ ดงันั้นการโฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมีเดียควรมีการ
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พฒันารูปแบบควบคู่ไปกบัการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคอย่างสมํ่าเสมอ และสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคผ่านส่ือ

โซเชียลมีเดียให้รู้สึกเป็นมิตรกบัตราสินคา้ หรือหน่วยงาน อีกทั้งยงัตอ้งเปิดช่องทางท่ีผูบ้ริโภคสามารถพูดคุย หรือ

สอบถามหากเกิดขอ้สงสัยไดท้นัที และตลอดเวลา ก็จะเป็นการช่วยเพ่ิมความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างผูบ้ริโภค กบั

ตราสินคา้ และหน่วยงาน 

2. หน่วยงานราชการ และเอกชนอ่ืนๆ สามารถประยกุตใ์ชก้ลยทุธ์การส่ือสารผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย 

ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์หน่วยงานให้เป็นท่ีรู้จกั อนัจะนาํไปสู่การเขา้ถึงความ

คิดเห็น รวมถึงขอ้เสนอแนะจากประชาชน เพ่ือนาํมาพฒันาการให้บริการของหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

และยงัเป็นการช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จกัหน่วยงานมากยิ่งข้ึน รวมถึงส่ือโซเชียลมีเดียยงัเป็นช่องทางการ

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารจากหน่วยงาน ท่ีรวดเร็ว ทนัมยั มีประสิทธิภาพ และยงัใชต้น้ทุนนอ้ยกวา่ส่ือช่องทางอ่ืนๆ  ซ่ึง

จะสอดคลอ้งกบันโยบายของภาครัฐ คือ ไทยแลนด ์4.0 รวมไปถึงสามารถสอดรับกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยคุใหม่ 

และยงัเป็นการช่วยลดภาระงบประมาณการใชก้ระดาษใหล้ดนอ้ยลง จะทาํให้เกิดความคล่องตวัในการให้บริการกบั

ประชาชน หรือผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งทนัถ่วงที   

3. นักศึกษา นักวิจยั และนักวิชาการ สามารถนาํผลวิจยัท่ีเกิดข้ึนไปประยุกต์ รวมถึงเพ่ิมเติมองค์

ความรู้ทางดา้นวิชาการ โดยการขยายองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลของการโฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมีเดียท่ีส่งผล

ต่อการรับรู้ตราสินคา้สําหรับมิติอ่ืนๆของการโฆษณา เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ในอนาคต อนัจะนาํไปสู่การเกิดองค์

ความรู้ใหม่ท่ีส่งผลในเชิงบวกต่อการพฒันาประเทศ รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆ และภาคธุรกิจ  

9.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

9.2.1 แนะนาํให้ทาํการศึกษากบัสถานท่ีอ่ืนๆ เช่น การขยายขอบเขตสถานท่ีจดัเก็บไปพ้ืนท่ีอ่ืนๆใน

เขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงพ้ืนท่ีในเขตปริมณฑล และพ้ืนท่ีต่างจงัหวดั เพ่ือท่ีจะทราบความความคิดเห็นของกลุ่ม

ประชากรต่างๆท่ีมีต่อการโฆษณาผา่นส่ือโซเชียลมีเดีย วา่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินคา้แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีได้

ทาํการศึกษาในคร้ังน้ีหรือไม่ 

9.2.2 แนะนําให้ศึกษาอิทธิพลของการโฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึง

คุณลกัษณะ และคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑก์ลุ่มธุรกิจรถยนต ์เพ่ือท่ีจะสะทอ้นความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการ

รับรู้ในดา้นอ่ืนๆ จากการโฆษณาผา่นส่ือโซเชียลมีเดีย 

9.2.3 แนะนําให้ศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่มธุรกิจ เช่น เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มธุรกิจ

รถยนต์ กบักลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม ว่ากลุ่มธุรกิจใดท่ีการโฆษณาผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินคา้

มากกวา่กนั 
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การศึกษาเปรียบเทยีบการประยุกต์ใช้หลกัการตลาดในการนําแบรนด์ต่างชาติเข้าสู่ตลาดแฟช่ันไทย   

ให้ประสบความสําเร็จ : กรณีศึกษา แบรนด์ Cotton On 

A COMPARATIVE CASE STUDY OF THAI CONSUMER MARKETING MIX RESPONSES, TO AN 

INTERNATIONAL FASHION BRAND, RELATIVE TO THOSE OF ITS HOME BASED CONSUMERS : 

CASE STUDY “COTTON ON” BRAND 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1)เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลกัการตลาดในการนําแบรนด์

ต่างประเทศเขา้สู่ตลาดไทยและ (2)เพ่ือศึกษาหลกัการตลาดท่ีแบรนด์ต่างชาติใชใ้นการทาํตลาดกบัผูบ้ริโภคชาวไทย

และผูบ้ริโภคในประเทศตน้กาํเนิด โดยยกกรณีศึกษา ไดแ้ก่ แบรนด์ Cotton On การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา

(Descriptive Research) ซ่ึงศึกษาการวิจยัในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาใน

คร้ังน้ีไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน โดยสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive  sampling) ซ่ึงใชก้ลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวนทั้ งหมด 400 คน แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1) กลุ่มตวัอย่างในประเทศออสเตรเลียจาํนวนทั้ งหมด 200 คน 

แบ่งเป็น ผูบ้ริโภคในประเทศออสเตรเลียท่ีบริโภคเส้ือผา้จากแบรนด ์Cotton On 100 คน และกลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยู่

ในประเทศออสเตรเลียท่ีไม่มีประสบการณ์การบริโภคเส้ือผา้จากแบรนด ์Cotton On 100 คน ส่วนท่ี 2) กลุ่มตวัอยา่ง

ในประเทศไทยจาํนวนทั้งหมด 200 คน แบ่งเป็น ผูบ้ริโภคในประเทศไทยท่ีบริโภคเส้ือผา้จากแบรนด ์Cotton On 100 

คน และกลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยท่ีไม่มีประสบการณ์การบริโภคเส้ือผา้จากแบรนด ์Cotton On 100 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย แบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนเพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและหลกัการ

ตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้จากแบรนด์ Cotton On ทั้งในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย 

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ใชค้่าสถิติร้อยละในการวเิคราะห์ขอ้มูลและเปรียบเทียบขอ้มูลจากประชากรทั้ง 2 กลุ่ม

โดยใชข้อ้มูลจากคาํถาม ผลการวิจยัพบวา่ จากการเปรียบเทียบขอ้มูลของผูบ้ริโภคแบรนด ์Cotton Onในประเทศไทย

และประเทศออสเตรเลีย ในดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล ดา้นพฤติกรรมการซ้ือและดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

พบว่ามีความแตกต่างกนัเล็กน้อย และเม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลของผูท่ี้บริโภคแบรนด์ Cotton On และผูท่ี้ไม่บริโภค    

แบรนด ์Cotton Onในประเทศไทยพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจนในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

คาํสําคญั:  พฤติกรรมผูบ้ริโภค, หลกัการตลาด, ขอ้มูลส่วนตวั 
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ABSTRACT 

This research aims to (1 )  compare the application of marketing principles in bringing international brands 

into Thai market and (2) study the marketing principle of international brands that to Thai consumers and customers 

in country of origin.  The case study brand of this study is ‘Cotton On’ brand. This research is Descriptive Research 

which explores in quantitative research. The samples of this study are 400 people which divided into two groups: 1) 

200 people in Australia were separated in 100 people who consumed apparel from Cotton On brand and another 100 

people who had no experience with Cotton On brand. 2)  200  Thai people were divided into 2  groups; 100  people 

who consume apparel of Cotton On brand and 100 people who had no experience with this brand. The research tools 

are a questionnaire created to study the consumer behavior and marketing principles that influence the decision to 

buy the apparel from Cotton On brand, both in Australia and Thailand. The statistical analysis used in this study is 

percentage in order to compare the data from the 2  groups of population. The result found that the comparison of 

consumers who consume apparel of Cotton On brand in Thailand and Australia showed a little differences in personal 

information, consumer behavior and  marketing principles. The comparison of people who had experience and had 

no experience with Cotton On brand in Thailand showed significant differences in the marketing principles. 

Keywords: Consumer Behavior, Marketing Principles, Personal Information 

 

1. บทนํา 

ปัจจุบนั การขยายตวัทางธุรกิจแฟชัน่แบบ International Market มีเพ่ิมมากข้ึน มีทั้งแบรนด์จากประเทศไทย

ท่ีไปขายในต่างประเทศ และ แบรนด์จากต่างประเทศท่ีเขา้มาขายในประเทศไทย มีแบรนด์จาํนวนมากท่ีไม่ประสบ

ความสาํเร็จธุรกิจ  เกิดการลม้เหลว ประสบกบัภาวะขาดทุน ส่งผลให้ผูป้ระกอบการหลายรายตอ้งปิดตวัลง ทั้งน้ีอาจ

เกิดจากแบรนด์ไม่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู ้บริโภคและยังขาดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสม                  

โดย (อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย, 2556)เปิดเผยกบัฐานเศรษฐกิจไดมี้สินคา้เส้ือผา้สาํเร็จรูปจากต่างประเทศส่งเขา้

มาจาํหน่ายตีตลาดในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอยา่งน่าจบัตามอง ทั้งน้ีการนาํเขา้เส้ือผา้สาํเร็จรูปท่ีเพ่ิมข้ึนมากในปีท่ีผ่านมา

มองว่า มีปัจจยัหลกัจากการจดัทาํเขตการคา้ ท่ีไทยทาํกบัต่างชาติ ส่งผลให้มีเส้ือผา้แบรนด์ดงัจากต่างประเทศมา

จาํหน่ายในไทยเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นส่ิงสําคญัท่ีเจ้าของแบรนด์ตอ้งรู้และทาํความเขา้ใจเพ่ือ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งตรงจุด  (ธนพร แตงขาว, 2541)โดยการศึกษาเร่ืองพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค ช่วยให้เจา้ของแบรนด์เขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ช่วยในการพฒันาตลาดและการ

พฒันาผลิตภณัฑส์ามารถทาํไดดี้ข้ึนและยงัช่วยในการปรับปรุงกลยทุธ์ในการใชก้ารตลาดของธุรกิจต่าง ๆ เพ่ือความ

ไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั  (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2538)ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นเคร่ืองมือทาง

การตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนองความตอ้งการ และสร้าง

ความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  (Kotler, 2000)ส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัท่ี

รู้จักกันว่าคือ “4 Ps” อนัได้แก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย 

(Promotion) การท่ีแบรนด์ต่างชาติท่ีเขา้มาในตลาดแฟชัน่ไทยยงัไม่ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควรนั้น อาจเป็นเพราะ

ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ทั้งเร่ืองของพฤติกรรมผูบ้ริโภคในประเทศไทยและการใชส่้วนประสมทางการตลาด
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ของแบรนดท่ี์ยงัไม่เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคในประเทศไทย งานวจิยัน้ีจะเป็นการศึกษาการเปรียบเทียบเก่ียวกบัหลกัการ

ตลาดในการนาํแบรนด์ต่างประเทศเขา้สู่ตลาดไทย และศึกษาหลกัการตลาดท่ีมีผลต่อการบริโภคของผูบ้ริโภคชาว

ไทยท่ีมีต่อแบรนดต์่างชาติเปรียบเทียบกบัผูบ้ริโภคในประเทศตน้กาํเนิดของแบรนด ์โดยงานวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์

แก่แบรนดต์่างชาติท่ีสนใจในการนาํแบรนดเ์ขา้มาขายในประเทศไทย เพ่ือนาํขอ้มูลน้ีไปพฒันาปรับปรุงแบรนด ์ทาํให้

แบรนด์ประสบความเร็จในตลาดแฟชัน่ไทย โดยในการวิจยัคร้ังน้ีกรณีศึกษาไดแ้ก่ แบรนด์ Cotton On จาก ประเทศ

ออสเตรเลีย ซ่ึงเป็นแบรนด์ท่ีมีช่ือเสียงในประเทศออสเตรเลีย และกาํลงับุกตลาดเส้ือผา้แฟชัน่ของประเทศไทยใน

ขณะน้ี และประสบปัญหาไม่ค่อยไดรั้บความนิยมในประเทศไทย จึงตอ้งการทาํวจิยัเพ่ือศึกษาสาเหตุและปัจจยัท่ีส่งผล

ทาํให้แบรนด์ Cotton On ยงัไม่ไดรั้บความนิยมในประเทศไทยเม่ือเทียบกบัประเทศตน้กาํเนิด เพ่ือให้แบรนดC์otton 

On และแบรนด์เส้ือผา้แฟชัน่จากต่างประเทศนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาแบรนด์ ให้ตรงกบัความ

ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้และทาํใหแ้บรนดป์ระสบความสาํเร็จทางธุรกิจ   
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการประยกุตใ์ชห้ลกัการตลาดในการนาํแบรนดต์่างประเทศเขา้สู่ตลาดไทย 

2) เพ่ือศึกษาหลกัการตลาดท่ีแบรนด์ต่างชาติใช้ในการทาํตลาดกับผูบ้ริโภคชาวไทยและผูบ้ริโภคใน

ประเทศตน้กาํเนิด   
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ได้นําแบรนด์ Cotton On มาเป็นกรณีศึกษา โดยการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา 

(Descriptive Research) ซ่ึงศึกษาทั้ งการวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยทําการวิจัยแบบสํารวจ 

(Survey Research) โดยใชก้ารเก็บขอ้มูลจากการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire)  โดยมุ่งเนน้การศึกษาเปรียบเทียบ

การประยกุตใ์ชห้ลกัการตลาดในการนาํแบรนดต์่างชาติเขา้สู่ตลาดแฟชัน่ไทยใหป้ระสบความสาํเร็จ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน โดยสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive  sampling) โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีคือผูท่ี้มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ในการซ้ือ

แบรนด ์Cotton On ทั้งในประเทศไทยและออสเตรเลีย โดยมีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งหมด 400 คน แบ่งเป็น 2 ส่วน  

ส่วนท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งในประเทศออสเตรเลียจาํนวนทั้งหมด 200 คนแบ่งเป็น  

1) ผูบ้ริโภคในประเทศออสเตรเลียท่ีบริโภคเส้ือผา้จากแบรนด ์Cotton On 100 คน  

2) ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศออสเตรเลียท่ีไม่มีประสบการณ์การบริโภคเส้ือผา้จากแบรนด ์Cotton On 

100 คน  

ส่วนท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่งในประเทศไทยจาํนวนทั้งหมด 200 คน แบ่งเป็น  

1) ผูบ้ริโภคในประเทศไทยท่ีบริโภคเส้ือผา้จากแบรนด ์Cotton On 100 คน  

2) ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยท่ีไม่มีประสบการณ์การบริโภคเส้ือผา้จากแบรนด ์Cotton On 100 คน 
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3.2 เคร่ืองมือและวธีิทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนเพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและ

หลกัการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้จากแบรนด์ Cotton On ทั้ งในประเทศไทยและประเทศ

ออสเตรเลีย โดยแบบสอบถามแบ่งเป็นทั้งหมด 4 ชุดไดแ้ก่  

1) แบบสอบถามผูท่ี้มีประสบการณ์ในการบริโภคแบรนด ์Cotton On ในประเทศไทย 

2) แบบสอบถามผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์ในการบริโภคแบรนด ์Cotton On ในประเทศไทย 

3) แบบสอบถามผูท่ี้มีประสบการณ์ในการบริโภคแบรนด ์Cotton On ในประเทศออสเตรเลีย 

4) แบบสอบถามผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์ในการบริโภคแบรนด ์Cotton On ในประเทศออสเตรเลีย 

โดยผูศึ้กษาไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนคือ  

1) ขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบโดยเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list) โดยมีทั้งใหเ้ลือกเพียง 1 คาํตอบและใหเ้ลือกตอบไดห้ลายคาํตอบ   

2) ข้อมูลด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นแบบแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แบรนด ์Cotton On โดยเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check list) โดยมีทั้งใหเ้ลือกเพียง 1 คาํตอบและใหเ้ลือกตอบไดห้ลายคาํตอบ   

3) ข้อมูลด้านความพึงพอใจในหลักการตลาด แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ Cotton On โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิดให้เลือก ใช่หรือ

ไม่ใช่ โดยขอ้มูลท่ีวดัไดใ้นระดบัน้ีใชส้ถิติอยา่งง่ายในการคาํนวณค่าร้อยละ 

 

4. ผลการวจิยั 

จากการเปรียบเทียบประชากรทั้ง 2 กลุ่มไดแ้ก่  

กลุ่มท่ี 1 ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการบริโภคแบรนด ์Cotton On ในประเทศไทย 

กลุ่มท่ี 2 ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการบริโภคแบรนด ์Cotton On ในประเทศออสเตรเลีย 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

จากผลการทดลองในเร่ืองอายุ พบว่า  กลุ่มท่ี 1 ในช่วงอายุ 20-29 ปี (ร้อยละ 44) จะมีค่าร้อยละมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ อาย ุ30-39 ปี (ร้อยละ 28), 15-19 ปี (ร้อยละ 16), 40-49 ปี (ร้อยละ 7) และค่าร้อยละ ตํ่าท่ีสุดคือ 50 ปีข้ึน

ไป (ร้อยละ 5) โดยมีค่าร้อยละ 44%, 28%, 16%, 7%, 5% ตามลาํดบั  กลุ่มท่ี 2 ในช่วงอาย ุ20-29 ปี (ร้อยละ 29) จะมีค่า

ร้อยละมากท่ีสุด รองลงมาคือ อาย ุ15-19 ปี (ร้อยละ 27), 30-39 ปี (ร้อยละ 16), 50 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 15) และค่าร้อยละ

ตํ่าท่ีสุดคือ 40-49 ปี (ร้อยละ 13) โดยมีค่าร้อยละ 29, 27, 16, 15, 13 ตามลาํดบั  

จากผลการทดลองในเร่ืองอาชีพ โดยนาํเสนอ 5  อนัดบัแรกท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด พบวา่ กลุ่มท่ี 1 อาชีพ นิสิต/

นกัศึกษา (ร้อยละ 24)  มีค่าร้อยละมากท่ีสุด ลาํดบัต่อมาคือ นกัเรียน (ร้อยละ 12), ธุรกิจส่วนตวั (ร้อยละ 11), ธุรการ/

ประสานงานทัว่ไป (ร้อยละ 10) และค่าร้อยละตํ่าท่ีสุดคือ อาชีพ การบริการ/สนบัสนุนลูกคา้ (ร้อยละ 5) โดยมีค่าร้อย

ละ 24, 12, 11, 10, 5 ตามลาํดับ  กลุ่มท่ี 2 อาชีพ นักเรียน (ร้อยละ 20)  มีค่าร้อยละมากท่ีสุด ลาํดับต่อมาคือ นิสิต/

นกัศึกษา (ร้อยละ 16), การบริการ/สนบัสนุนลูกคา้ (ร้อยละ 13), การขายและการตลาด (ร้อยละ 12) และค่าร้อยละตํ่า

ท่ีสุดคือ อาชีพธุรการ/ประสานงานทัว่ไป (ร้อยละ 6) โดยมีค่าร้อยละ 20, 16, 13, 12, 6 ตามลาํดบั  
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จากผลการทดลองในเร่ืองรายไดเ้ฉล่ีย พบวา่ กลุ่มท่ี 1 ในช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000บาท (ร้อย

ละ 51) จะมีค่าร้อยละมากท่ีสุด ลาํดับต่อมาคือ 20,001-30,000บาท (ร้อยละ 20), 5,001-10,000บาท (ร้อยละ 13), 

30,001-40,000บาท (ร้อยละ 11), 40,000 บาทข้ึนไป (ร้อยละ 5) และค่าร้อยละตํ่าท่ีสุดคือ นอ้ยกวา่ 5,000 บาท (ร้อยละ

0) โดยมีค่าร้อยละ 51, 20, 13, 11, 5, 0 ตามลาํดบั กลุ่มท่ี 2 ในช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อปี Under $20,000 (ร้อยละ 35) จะมีค่า

ร้อยละมากท่ีสุด ลาํดบัต่อมาคือ $20,000-40,000 (ร้อยละ 24), $40,001-60,000 (ร้อยล ะ22), $60,001-80,000 (ร้อยละ

10) และค่าร้อยละตํ่าท่ีสุดคือ $80,001 and over  (ร้อยละ 2) โดยมีค่าร้อยละ 35, 24, 22, 10, 2 ตามลาํดบั 

จากผลการทดลองในเร่ืองกิจกรรมยามวา่ง โดยนาํเสนอ 5  อนัดบัแรกท่ีมีลาํดบัคะแนนสูงท่ีสุด พบวา่  

กลุ่มท่ี 1 กิจกรรมยามวา่ง ท่องโลกอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 15.10) มีค่าร้อยละมากท่ีสุด ลาํดบัต่อมาคือ ชอปป้ิง 

เดินหา้งสรรพสินคา้ (ร้อยละ 11.60), ปาร์ต้ีสงัสรรค ์(ร้อยละ 9.39), เขา้สปา เสริมสวย (ร้อยละ 7.92) และค่าร้อยละตํ่า

ท่ีสุดคือ เล่นกีฬา ฟิตเนส (ร้อยละ 7.18) โดยมีค่าร้อยละ15.10, 11.60, 9.39, 7.92, 7.18  ตามลาํดบั กลุ่มท่ี 2 กิจกรรม

ยามว่าง ชอปป้ิง เดินห้างสรรพสินคา้ (ร้อยละ 9.79) มีค่าร้อยละมากท่ีสุด ลาํดบัต่อมาคือ เล่นกีฬา ฟิตเนส (ร้อยละ

9.28), ท่องโลกอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 9.11), พกัผ่อนอยู่กับบ้าน (ร้อยละ 6.87) และค่าร้อยละตํ่าท่ีสุดคือ ท่องเท่ียว

ต่างประเทศ (ร้อยละ 6.70) โดยมีค่าร้อยละ9.79, 9.28, 9.11, 6.87, 6.70 ตามลาํดบั  

 

ส่วนที ่2 ข้อมูลด้านพฤตกิรรมผู้บริโภค 

จากผลการทดลองในเร่ืองความถ่ีในการซ้ือ พบวา่ กลุ่มท่ี 1 ความถ่ีในการซ้ือในช่วง 1-2 คร้ังต่อเดือน(ร้อย

ละ 47) มีค่าร้อยละมากท่ีสุด ลาํดบัต่อมาคือ มากกว่า 4 คร้ังต่อเดือน (ร้อยละ 36),น้อยกว่าเดือนละคร้ัง (ร้อยละ 31) 

และค่าร้อยละตํ่าท่ีสุดคือ 3-4 คร้ังต่อเดือน (ร้อยละ 16) โดยมีค่าร้อยละ 47, 36, 31, 16 ตามลาํดบั  กลุ่มท่ี 2 ความถ่ีใน

การซ้ือในช่วง 1-2 คร้ังต่อเดือน (ร้อยละ 33) มีค่าร้อยละมากท่ีสุด ลาํดบัต่อมาคือ 3-4 คร้ังต่อเดือน (ร้อยละ 30), นอ้ย

กวา่เดือนละคร้ัง (ร้อยละ 26) และค่าร้อยละตํ่าท่ีสุดคือ มากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน (ร้อยละ11)โดยมีค่าร้อยละ 33, 30, 26, 

11 ตามลาํดบั  

จากผลการทดลองในเร่ืองจาํนวนเงินโดยเฉล่ียในการซ้ือเส้ือผา้แต่ละคร้ัง พบว่า กลุ่มท่ี 1 จาํนวนเงินโดย

เฉล่ียในการซ้ือเส้ือผา้แบรนด ์Cotton On ในช่วง 501-1,000 บาท (ร้อยละ 38) มีค่าร้อยละมากท่ีสุด ลาํดบัต่อมาคือ ตํ่า

กวา่ 500 บาท (ร้อยละ 29), 1,001-2,000 บาท (ร้อยละ 21) และค่าร้อยละตํ่าท่ีสุดคือ 2,001 บาทข้ึนไป (ร้อยละ 12) โดย

มีค่าร้อยละ 38, 29, 21, 12 ตามลาํดับ กลุ่มท่ี 2 จํานวนเงินโดยเฉล่ียในการซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ Cotton On ในช่วง             

$30 - $60 (ร้อยละ 46) มีค่าร้อยละมากท่ีสุด ลาํดบัต่อมาคือ ตํ่า less than $30 (ร้อยละ 32), $60 - $100 (ร้อยละ 16) และ

ค่าร้อยละตํ่าท่ีสุดคือ More than $100 (ร้อยละ 6) โดยมีค่าร้อยละ 46, 32, 16, 6 ตามลาํดบั  

จากผลการทดลองในเร่ืองปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ พบวา่ กลุ่มท่ี 1 ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้

แบรนด์ Cotton On ในเร่ือง ราคาสมเหตุสมผล (ร้อยละ 34) มีค่าร้อยละมากท่ีสุด ลาํดบัต่อมาคือ รูปแบบและการ

ดีไซน์ (ร้อยละ 26), โปรโมชัน่น่าสนใจ (ร้อยละ 24), คุณภาพ/วสัดุท่ีใชผ้ลิต (ร้อยละ 12) และค่าร้อยละตํ่าท่ีสุดคือ 

สถานท่ีสะดวกสบาย (ร้อยละ 4) โดยมีค่าร้อยละ 34, 26, 24, 12, 4 ตามลาํดบั กลุ่มท่ี 2 ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้

แบรนด์ Cotton On ในเร่ือง รูปแบบและการดีไซน์ มีค่าร้อยละมากท่ีสุด (ร้อยละ 36) ลําดับต่อมาคือ สถานท่ี

สะดวกสบาย (ร้อยละ 21), ราคาสมเหตุสมผล (ร้อยละ 18) , โปรโมชัน่น่าสนใจ (ร้อยละ 16), และค่าร้อยละตํ่าท่ีสุดคือ 

คุณภาพ/วสัดุท่ีใชผ้ลิต (ร้อยละ 9) โดยมีค่าร้อยละ 36, 21, 18, 16, 9 ตามลาํดบั  
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จากผลการทดลองในเร่ืองประเภทสินคา้ Cotton On ท่ีนิยมซ้ือพบวา่ กลุ่มท่ี 1 ประเภทสินคา้ Cotton On ท่ี

นิยมซ้ือ คือ เส้ือ(ร้อยละ26) มีค่าร้อยละมากท่ีสุด ลาํดบัต่อมา กางเกง(ร้อยละ17), กระโปรง(ร้อยละ13), รองเทา้(ร้อย

ละ8), เดรส(ร้อยละ7), เคร่ืองประดบั(ร้อยละ7), เส้ือคลุม(ร้อยละ6) และค่าร้อยละตํ่าท่ีสุดคือ ชุดสูท(ร้อยละ4) โดยมีค่า

ร้อยละ 26, 17, 13, 8, 7, 7, 6, 4 ตามลาํดบั กลุ่มท่ี 2 ประเภทสินคา้ Cotton On ท่ีนิยมซ้ือ คือ เส้ือ(ร้อยละ22) มีค่าร้อยละ

มากท่ีสุด ลาํดบัต่อมา กางเกง(ร้อยละ18), เส้ือคลุม(ร้อยละ14),กระโปรง(ร้อยละ12), รองเทา้(ร้อยละ11), ชุดสูท(ร้อย

ละ10), เดรส(ร้อยละ8) และค่าร้อยละตํ่าท่ีสุดคือ เคร่ืองประดบั(ร้อยละ5) โดยมีค่าร้อยละ 22, 18, 14, 12, 11, 10, 8, 5 

ตามลาํดบั  

จากผลการทดลองในเร่ือง ในการหาแหล่งขอ้มูลในการซ้ือเส้ือผา้ Cotton On พบว่า กลุ่มท่ี 1 ในการซ้ือ

เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย Cotton On โดย ไม่ไดห้าขอ้มูล(ร้อยละ87) มีค่าร้อยละมากท่ีสุด ลาํดบัต่อมาคือ Instagram   

(ร้อยละ8), Social Network(ร้อยละ3), Website(ร้อยละ2) และค่าร้อยละตํ่าท่ีสุดคือ Look Book(ร้อยละ0), E-mail    

(ร้อยละ0), นิตยสาร(ร้อยละ0) โดยมีค่าร้อยละ87, 8, 3, 2, 0, 0, 0 ตามลาํดบั กลุ่มท่ี 2 ในการซ้ือเส้ือผา้และเคร่ืองแต่ง

กาย Cotton On โดย ไม่ไดห้าขอ้มูล(ร้อยละ40) มีค่าร้อยละมากท่ีสุด ลาํดบัต่อมาคือ E-mail(ร้อยละ17), Instagram  

(ร้อยละ16), Website(ร้อยละ10), Social Network(ร้อยละ9), Look Book(ร้อยละ5) และค่าร้อยละตํ่าท่ีสุดคือ นิตยสาร

(ร้อยละ3)โดยมีค่าร้อยละ 40, 17, 16, 10, 9, 5, 3 ตามลาํดบั  

จากผลการทดลองในเร่ือง สถานท่ีท่ีนิยมไปซ้ือเส้ือผา้ Cotton On โดยนําเสนอ 5 อันดับแรกท่ีมีลาํดับ

คะแนนสูงท่ีสุด พบวา่ กลุ่มท่ี 1 สถานท่ีท่ีนิยมไปซ้ือเส้ือผา้ Cotton On ไดแ้ก่ Central Pinklao(ร้อยละ19) มีค่าร้อยละ

มากท่ีสุด ลาํดบัต่อมาไดแ้ก่ Central Westgate(ร้อยละ16), Mega Bangna(ร้อยละ15), Zpell Rangsit(ร้อยละ13) และค่า

ร้อยละตํ่าท่ีสุดคือ Central Ladprao(ร้อยละ11) โดยมีค่าร้อยละ19, 16, 15, 13, 11 ตามลาํดบั  กลุ่มท่ี 2 สถานท่ีท่ีนิยมไป

ซ้ือเส้ือผา้ Cotton On ไดแ้ก่ Watertown(ร้อยละ15) มีค่าร้อยละมากท่ีสุด ลาํดบัต่อมาไดแ้ก่  City of Perth(ร้อยละ12), 

Joondalup(ร้อยละ11), Whitford City(ร้อยละ10) และค่าร้อยละตํ่าท่ีสุดมีคะแนนเท่ากนัคือ Ocean Keys(ร้อยละ9) และ 

Karrinyup(ร้อยละ9) โดยมีค่าร้อยละ15, 12, 11, 10, 9, 9 ตามลาํดบั 

จากผลการทดลองในเร่ืองสถานท่ีท่ีนิยมไปซ้ือสินคา้แฟชัน่ โดยนาํเสนอ5อนัดบัแรกท่ีมีลาํดบัคะแนนสูง

ท่ีสุด พบวา่ กลุ่มท่ี 1 สถานท่ีท่ีนิยมไปซ้ือสินคา้แฟชัน่ ไดแ้ก่ ในอินเตอร์เน็ต(ร้อยละ5.37) มีค่าร้อยละมากท่ีสุด ลาํดบั

ต่อมาคือ สวนจตุจกัร(ร้อยละ4.68), เซ็นทรัล เวสเกต(ร้อยละ3.99), ยเูน่ียนมอลล(์ร้อยละ3.72) และค่าร้อยละตํ่าท่ีสุด

คือ เซ็นทรัล ป่ินเกลา้(ร้อยละ3.44) โดยมีค่าร้อยละ5.37, 4.68, 3.99, 3.72, 3.44 ตามลาํดบั กลุ่มท่ี 2 สถานท่ีท่ีนิยมไป

ซ้ือสินคา้แฟชัน่ ไดแ้ก่ City of Perth(ร้อยละ13.05) มีค่าร้อยละมากท่ีสุด ลาํดบัต่อมาคือ Watertown(ร้อยละ10.84), 

Joondalup(ร้อยละ8.41), Ocean Keys(ร้อยละ7.74), และค่าร้อยละตํ่าท่ีสุดคือ Fremantle(ร้อยละ6.86) โดยมีค่าร้อยละ

13.05, 10.84, 8.41, 7.74, 6.86 ตามลาํดบั 

จากผลการทดลองในเร่ืองลกัษณะโปรโมชัน่ท่ีโดนใจมากท่ีสุด โดยนาํเสนอ 5อนัดบัแรกท่ีมีลาํดบัคะแนน

สูงท่ีสุด พบวา่กลุ่มท่ี 1 ลกัษณะโปรโมชัน่ท่ีโดนใจมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ลดราคา(ร้อยละ22.22)  มีค่าร้อยละมากท่ีสุด ลาํดบั

ต่อมาคือ ไดรั้บส่วนลดจากผลิตภณัฑร่์วม(ร้อยละ10.03), นาทีทอง(ร้อยละ8.67), สินคา้ของแถม(ร้อยละ8.40) และค่า

ร้อยละตํ่าท่ีสุดคือ เส่ียงโชคลุน้รางวลั(ร้อยละ7.86)  โดยมีค่าร้อยละ 22.22, 10.03, 8.67, 8.40, 7.86 ตามลาํดบั กลุ่มท่ี 2 

ลกัษณะโปรโมชัน่ท่ีโดนใจมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ลดราคา(ร้อยละ17.25)  มีค่าร้อยละมากท่ีสุด ลาํดบัต่อมาคือ สินคา้แจก
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เพ่ือทดลองใช(้ร้อยละ10.26), ไดรั้บส่วนลดจากผลิตภณัฑร่์วม(ร้อยละ10.04), สินคา้ของแถม(ร้อยละ9.17)  และค่า

ร้อยละตํ่าท่ีสุดคือ เส่ียงโชคลุน้รางวลั(ร้อยละ6.99)  โดยมีค่าร้อยละ17.25, 10.26, 10.04, 9.17, 6.99 ตามลาํดบั 

จากผลการทดลองในเร่ืองระดบับริโภคแฟชัน่ของผูบ้ริโภค พบวา่ กลุ่มท่ี 1 มีระดบัในการบริโภคแฟชัน่อยู่

ในระดบั ตามแฟชัน่(ร้อยละ38)  มีค่าร้อยละมากท่ีสุด ลาํดบัต่อมาคือ เชย(ร้อยละ35), เกาะกระแสแฟชัน่(ร้อยละ19), 

ผูน้าํแฟชัน่(ร้อยละ5)  และค่าร้อยละตํ่าท่ีสุดคือ นอกกรอบแฟชัน่(ร้อยละ3) โดยมีค่าร้อยละ 38, 35, 19, 5, 3 ตามลาํดบั 

กลุ่มท่ี 2 มีระดบัในการบริโภคแฟชัน่อยู่ในระดบั ตามแฟชัน่(ร้อยละ44)  มีค่าร้อยละมากท่ีสุด ลาํดบัต่อมาคือ เชย   

(ร้อยละ35), เกาะกระแสแฟชัน่(ร้อยละ14), ผูน้าํแฟชัน่(ร้อยละ5) และค่าร้อยละตํ่าท่ีสุดคือ นอกกรอบแฟชัน่(ร้อยละ2) 

โดยมีค่าร้อยละ44, 35, 14, 5, 2 ตามลาํดบั 

จากผลการทดลองในเร่ืองระดบับริโภคแฟชัน่ของผูบ้ริโภคจากมุมมองคนรอบขา้ง พบวา่ กลุ่มท่ี 1 มีระดบั

บริโภคแฟชัน่ของผูบ้ริโภคจากมุมมองคนรอบขา้งอยู่ในระดบั ตามแฟชัน่(ร้อยละ43)  มีค่าร้อยละมากท่ีสุด ลาํดบั

ต่อมาคือ เชย(ร้อยละ32), เกาะกระแสแฟชัน่(ร้อยละ20), ผูน้าํแฟชัน่(ร้อยละ3)  และค่าร้อยละตํ่าท่ีสุดคือ นอกกรอบ

แฟชัน่(ร้อยละ2)โดยมีค่าร้อยละ 43, 32, 20, 3, 2 ตามลาํดบั กลุ่มท่ี 2 มีระดบับริโภคแฟชัน่ของผูบ้ริโภคจากมุมมองคน

รอบขา้งอยูใ่นระดบั เชย(ร้อยละ45)  มีค่าร้อยละมากท่ีสุด ลาํดบัต่อมาคือ ตามแฟชัน่(ร้อยละ40), เกาะกระแสแฟชัน่

(ร้อยละ10), ผูน้าํแฟชัน่(ร้อยละ3) และค่าร้อยละตํ่าท่ีสุดคือ นอกกรอบแฟชัน่(ร้อยละ2)โดยมีค่าร้อยละ45, 40, 10, 3, 2 

ตามลาํดบั 

จากผลการทดลองในเร่ืองระดบัแฟชัน่ของเส้ือผา้ท่ีนิยมซ้ือ พบวา่ กลุ่มท่ี 1 มีระดบัแฟชัน่ของเส้ือผา้ท่ีนิยม

ซ้ืออยูใ่นระดบั มีแฟชัน่เลก็นอ้ย(ร้อยละ49) มีค่าร้อยละมากท่ีสุด ลาํดบัต่อมาคือ สินคา้พ้ืนฐานใส่ไดบ่้อยๆ(ร้อยละ35)  

และค่าร้อยละตํ่าท่ีสุดคือระดบั แฟชัน่(ร้อยละ13)  โดยมีค่าร้อยละ 49, 35, 13 ตามลาํดบั กลุ่มท่ี 2 มีระดบัแฟชัน่ของ

เส้ือผา้ท่ีนิยมซ้ืออยูใ่นระดบั มีแฟชัน่เลก็นอ้ย(ร้อยละ54)  มีค่าร้อยละมากท่ีสุด ลาํดบัต่อมาคือ แฟชัน่(ร้อยละ36) และ

ค่าร้อยละตํ่าท่ีสุดคือระดบั สินคา้พ้ืนฐานใส่ไดบ่้อยๆ(ร้อยละ10) โดยมีค่าร้อยละ 54, 36, 10 ตามลาํดบั 

จากผลการทดลองในเร่ืองสไตลก์ารแต่งตวั โดยนาํเสนอ 5 อนัดบัแรกท่ีมีลาํดบัคะแนนสูงท่ีสุด พบวา่ 

กลุ่มท่ี 1 สไตลก์ารแต่งตวัท่ีชอบแต่งมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ลาํลองสบายๆ(ร้อยละ9.05) มีค่าร้อยละมากท่ีสุด ลาํดบั

ต่อมาคือ Street(ร้อยละ8.75), เรียบ เบสิค(ร้อยละ7.42), สปอร์ต(ร้อยละ6.08) และค่าร้อยละตํ่าท่ีสุดคือ หวาน(ร้อยละ

5.79) โดยมีค่าร้อยละ9.05, 8.75, 7.42, 6.08, 5.79 ตามลาํดับกลุ่มท่ี 2 สไตล์การแต่งตัวท่ีชอบแต่งมากท่ีสุด ได้แก่ 

ลาํลองสบายๆ(ร้อยละ10.80) มีค่าร้อยละมากท่ีสุด ลาํดับต่อมาคือ เรียบ เบสิค(ร้อยละ9.23), Street(ร้อยละ8.61), 

สปอร์ต (ร้อยละ7.51) และค่าร้อยละตํ่ าท่ีสุดคือ ลุยๆ(ร้อยละ5.63) โดยมีค่าร้อยละ10.80, 9.23, 8.61, 7.51, 5.63 

ตามลาํดบั 

ส่วนที ่3 ข้อมูลด้านความพงึพอใจในหลกัการตลาด 

จากผลการทดลองในเร่ือง ปัจจยัดา้นสถานท่ี พบวา่กลุ่มท่ี1 ปัจจยัดา้นสถานท่ี ท่ีส่งผลในการซ่ือไดแ้ก่ ร้าน

มีความสะอาดเป็นระเบียบ(ร้อยละ62), การจดัวางสินคา้อยูใ่นตาํแหน่งท่ีพบเห็นง่าย(ร้อยละ59), การออกแบบ ตกแต่ง

ร้านมีความสวยงาม น่าสนใจ(ร้อยละ55), การตกแต่งหนา้ร้าน(ร้อยละ54) โดยมีค่าร้อยละ 62, 59, 55, 54 ตามลาํดบั 

กลุ่มท่ี2 ปัจจยัดา้นสถานท่ี ท่ีส่งผลในการซ่ือไดแ้ก่ สะดวกต่อการเดินทางสามารถมาซ้ือไดง่้าย(ร้อยละ72), ร้านมี

ความสะอาด เป็นระเบียบ(ร้อยละ65), การจัดวางสินคา้อยู่ในตาํแหน่งท่ีพบเห็นง่าย(ร้อยละ62), การตกแต่งหน้า        

(ร้อยละ60)  โดยมีค่าร้อยละ72, 65, 62, 60 ตามลาํดบั 
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จากผลการทดลองในเร่ือง ปัจจยัดา้นราคา พบว่า กลุ่มท่ี1 ปัจจยัดา้นราคา ท่ีส่งผลในการซ่ือไดแ้ก่ ราคามี

ความเหมาะสมกบัคุณภาพ(ร้อยละ79), ราคาอยูใ่นกาํลงัซ้ือของตน(ร้อยละ75), ราคาถูกกวา่แบรนด์อ่ืนๆ(ร้อยละ67), 

ราคาคงท่ี ไม่เปล่ียนแปลงบ่อย(ร้อยละ52)  โดยมีค่าร้อยละ 79, 75, 67, 52 ตามลาํดบั  กลุ่มท่ี2 ปัจจยัดา้นราคา ท่ีส่งผล

ในการซ่ือไดแ้ก่ ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ(ร้อยละ75), ราคาอยู่ในกาํลงัซ้ือของตน(ร้อยละ73), ราคาถูกกวา่    

แบรนดอ่ื์นๆ(ร้อยละ69), ราคาคงท่ี ไม่เปล่ียนแปลงบ่อย(ร้อยละ56)  โดยมีค่าร้อยละ75, 73, 69, 56 ตามลาํดบั 

จากผลการทดลองในเร่ือง ปัจจัยด้านสินค้า พบว่า กลุ่มท่ี1 ปัจจัยด้านสินค้า ท่ีส่งผลในการซ่ือได้แก่             

ใส่สบาย(ร้อยละ77), ป้ายฉลาก(ร้อยละ72), มีไซต ์สี เพียงพอกบัความตอ้งการ(ร้อยละ70), สินคา้มีความหลากหลาย

(ร้อยละ69), สไตลข์องสินคา้(ร้อยละ64), ขนาด และ Fitting ท่ีเหมาะสมกบัรูปร่าง(ร้อยละ62) โดยมีค่าร้อยละ 77, 72, 

70, 69, 64, 62 ตามลาํดบั กลุ่มท่ี2 ปัจจยัดา้นสินคา้ ท่ีส่งผลในการซ่ือไดแ้ก่ ใส่สบาย(ร้อยละ79), สไตลข์องสินคา้(ร้อย

ละ79), สินคา้มีความหลากหลาย(ร้อยละ75), ขนาด และ Fitting ท่ีเหมาะสมกบัรูปร่าง(ร้อยละ73) , มีไซต ์สี เพียงพอ

กบัความตอ้งการ(ร้อยละ64), ช่ือเสียงของตราสินคา้(ร้อยละ60)  โดยมีค่าร้อยละ 79, 79,  75, 73, 64, 60 ตามลาํดบั 

จากผลการทดลองในเร่ือง ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย พบว่า กลุ่มท่ี1 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายท่ี

ส่งผลในการซ้ือ ไดแ้ก่ โปรโมชัน่ลดราคาต่างๆ(ร้อยละ73), การจดัแสดงสินคา้ ณ จุดขาย(ร้อยละ62), ความสามารถ

ของพนกังานขาย(ร้อยละ62), การจดักิจกรรมใหลู้กคา้มีส่วนร่วม(ร้อยละ59)  โดยมีค่าร้อยละ 73, 62, 62, 59 ตามลาํดบั  

กลุ่มท่ี 2 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย ท่ีส่งผลในการซ้ือ ไดแ้ก่ โปรโมชัน่ลดราคาต่างๆ (ร้อยละ81), การโฆษณาตาม

ส่ือต่างๆ (ร้อยละ64)  โดยมีค่าร้อยละ 81, 64 ตามลาํดบั 

   

 
รูปท่ี 1  แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในหลกัการตลาดของผูท่ี้มีประสบการณ์ในการบริโภค 

แบรนด ์Cotton On ในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย  
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

แบรนด์ Cotton On ถือว่าประสบความสําเร็จในการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายของแบรนด ์โดยกลุ่มลูกคา้ของ 

Cotton On ทั้ งในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย มีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันทั้ งในเร่ืองข้อมูลส่วนตัวและ

พฤติกรรมในการซ้ือ แบรนด์ Cotton On สามารถสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเส้ือผา้แฟชัน่ใน

ประเทศไทยไดใ้นเร่ืองราคา แต่ในเร่ืองอ่ืนๆยงัคงตอ้งปรับปรุงและพฒันาให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค

เส้ือผา้ในประเทศไทยใหดี้ข้ึน ทั้งในเร่ืองสถานท่ี ควรมีการขยายสาขาใหอ้ยูใ่นจุดท่ีผูบ้ริโภคเส้ือผา้แฟชัน่ในประเทศ

ไทยกลุ่มใหญ่เขา้ถึงและทาํการตกแต่งร้านให้เป็นท่ีน่าสนใจและดึงดูดผูบ้ริโภคให้มากข้ึน ในเร่ืองสินคา้ ควรมีการ

จดัการสินคา้ให้เหมาะสมกบัประเทศไทยและให้ตรงกบัส่ิงท่ีผูบ้ริโภคในประเทศไทยตอ้งการ และปรับปรุงในเร่ือง

คุณภาพของสินคา้ใหผู้บ้ริโภครู้สึกคุม้ค่ากบัเงินท่ีตอ้งเสียไป ในเร่ืองโปรโมชัน่ ควรมีการโฆษณา ทาํใหแ้บรนดเ์ป็นท่ี

รู้จกัในวงกวา้งเพ่ือขยายกลุ่มลูกคา้ใหม้ากข้ึน โดยส่ิงท่ี Cotton On ควรจะทาํเป็นอนัดบัตน้ๆนัน่คือ การทาํใหแ้บรนด์

มีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกั โดยใชก้ารส่งเสริมการขายโดยใชผู้ท่ี้มีช่ือเสียงมาเป็นพรีเซนเตอร์  จากพฤติกรรมการซ้ือของ

คนไทยส่วนใหญ่ เป็นคนท่ีไม่มีความเป็นตวัของตวัเอง ไม่มัน่ใจในตวัเอง ชอบเลียนแบบสไตลก์ารแต่งตวัจากผูท่ี้มี

ช่ือเสียง เช่น ดารา นกัร้อง วา่แต่งตวัแบบไหน ใส่แบรนดอ์ะไร โดยถือวา่ผูท่ี้มีช่ือเสียงเหล่าน้ีเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลในการ

เลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคเส้ือผา้แฟชัน่ในไทย ซ่ึงแบรนด์ Cotton On เป็นแบรนด์จากประเทศออสเตรเลียท่ีเขา้มา

ขายในประเทศไทย โดยไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกัและไม่เป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคเส้ือผา้แฟชัน่ในประเทศไทย เม่ือเทียบกบั    

แบรนด์จากต่างประเทศแบรนด์อ่ืนท่ีเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคเส้ือผา้แฟชัน่ในประเทศไทย เน่ืองจาก     

แบรนดจ์ากต่างประเทศแบรนดอ่ื์นนั้นมีการใชก้ารส่งเสริมการขายโดยใชผู้ท่ี้มีช่ือเสียง ดารานกัร้องในประเทศไทยมา

เป็นพรีเซนเตอร์ ทาํให้ผูบ้ริโภคเส้ือผา้แฟชัน่ในประเทศไทย ไดท้าํการรับรู้ เขา้ใจในความเป็นแบรนด์และสร้าง

ช่ือเสียงของแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน แต่แบรนด์ Cotton On ไม่เคยใชก้ารส่งเสริมการขายโดยใชผู้ท่ี้มีช่ือเสียงมา

เป็นพรีเซนเตอร์ทาํใหผู้บ้ริโภคเส้ือผา้แฟชัน่ในประเทศไทยไม่เกิดการรับรู้ และเขา้ใจในความเป็น Cotton On 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษานวตักรรมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของค่าย 

Intel และ AMD ของผูบ้ริโภควยัรุ่นตอนปลายถึงวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร เป็นการสํารวจเชิงปริมาณ โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูล และสุ่มเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบสะดวกจาํนวน 400 คน ท่ีซ้ือ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของค่าย Intel และ AMD ดา้นการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ใชก้ารตรวจสอบความ

ตรงเชิงเน้ือหา และการตรวจสอบความเช่ือมัน่ จากค่าครอนแบ็คอลัฟ่า โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ ท่ีระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติท่ี 0.05 เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวจิยั 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 252 คน อายุ ประมาณ 22-24 ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด  

สถานภาพโสด จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คน อาชีพพนักงานบริษทัเอกชนจาํนวนรายไดต้่อเดือน 10,001– 

20,000 บาท และงานอดิเรก การเล่นเกมส์ (E-Sport) ด้านพฤติกรรมการซ้ือกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชนิดของ

คอมพิวเตอร์ Personal Computer(PC)  อายเุฉล่ียในการใชง้านมากกวา่ 4 ปี วตัถุประสงคใ์นการใชง้าน เล่นเกมส์  

กลุ่มตวัอย่างให้คะแนนความคิดเห็นต่อนวตักรรมการตลาด ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของค่าย Intel และ 

AMD ในระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก และมีการตดัสินใจซ้ือต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคา่ย Intel และ AMD ในระดบั

ความคิดเห็นดว้ยมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่านวตักรรมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของค่าย 

Intel และ AMD ไดแ้ก่นวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ,์ นวตักรรมองคก์ร, นวตักรรมดา้นกระบวนการ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่าย Intel และ AMD ได้แก่นวตักรรมกระบวนการและนวตักรรมด้าน

ผลิตภณัฑส่์งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่าย Intel และ AMD ส่วนนวตักรรมองคก์รไม่ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่าย Intel และ AMD ของผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คาํสําคญั:  นวตักรรมการตลาด, การตดัสินใจซ้ือ, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของค่าย Intel และ AMD 
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ABSTRACT 

This research aimed to study Marketing innovations that affect the decision to purchase computer 

equipment of group Intel and AMD, consumers late teens to work in Bangkok. 

This research aims to study the market innovations affecting the purchase decision of Intel and AMD group, 

computer equipment of the consumer end reaches the age of teens working in Bangkok as a quantitative survey using 

a questionnaire as a tool to collect information and selects a random sample of 400 people that count buy convenience 

computer equipment of Intel and AMD groups to monitor the quality of the questionnaire. Used to determine the 

linear content and verification of confidence from alpha through Rho nabaek benchmark statistics include the 

percentage frequency values, average, and standard deviation. Use of regression analysis model phahu that the 

statistical significance level 0.05 to test research hypotheses. 

Most of the 252 are male, aged 22-24, about the degree of the single family of 2-4 people Private Employees 

10,001- 20,000 baht monthly income and hobby games. (E-Sport) on the purchasing behavior of the majority of the 

PC Personal computer (PC), the average age of more than four years in the active game group ratings, reviews, 

marketing innovation. Computer brand of Intel and AMD in the opinion of many. And the purchase of computer 

equipment to the camp of Intel and AMD in the opinion of many. 

The hypothesis testing found that marketing innovations that influence the decision to buy computer 

equipment of brand Intel and AMD, such as product Innovation, organization Innovation, process Innovation The 

factors influencing the decision to buy computer equipment from Intel and AMD include process innovation and 

product innovation, resulting in the decision to purchase computer equipment from Intel and AMD. The enterprise 

innovation did not affect the decision to buy computer equipment from Intel and AMD. Of the consumers at the 0.05 

level of significance. 

Keywords:  Innovations, Purchase Decision, Equipment of Brand Intel and AMD 

 

1. บทนํา 

 แนวโนม้นวตักรรมโลกทุกวนัน้ีธุรกิจตอ้งพบเจอถึงการเปล่ียนแปลจากความไม่แน่นอน (Uncertainty) ทั้ง

จากความไม่แน่นอนทางการตลาดและความไม่แน่นอนทางเทคโนโลย ีทาํใหธุ้รกิจเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้เกิดความเส่ียงในวา่

จะรอดไหมของกิจการท่ีสร้างข้ึนมา เหล่าน้ีมีความมากหลายและมีความซบัซอ้นเพ่ิมข้ึนอยา่งท่ีไม่เคยเกิดจากท่ีไหม

มาก่อน ส่ิงเดียวท่ีเป็นจริงในโลกธุรกิจคือ “ ทาํให้เกิดความไม่แน่ไม่นอน ” แต่ในการจดัรูปแบบในการนวตักรรมท่ี

เป็นศาสตร์ท่ีผสมหรือบวกกนัระหวา่งโลกการจดัการทางธุรกิจสมยัใหม่ (สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ, 2559) 

 นวตักรรม ท่ียกข้ึนมากล่าวในขา้งต้นน้ีจะเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษทั Integrated Electronics Corporation 

(Intel) และ บริษทั Advanced micro Device,Inc. (AMD)  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีคิดคน้อุปกรณ์สาํหรับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ 

เช่น หน่วยประมวลผล ในเวลา 10 – 20ปีเวลาผา่นมาน้ีคงตอ้งยอมรับวา่ตลาดคอมพิวเตอร์PCนั้นมีการเปล่ียนแปลงไป

ค่อนขา้งมากเลยทีเดียว ภาพรวมตลาดโลกยอดขาย Central Processing Unit  อา้งอิงโดย Mercury Research พบว่า

ถึงแมใ้นไตรมาสท่ี 4 ของปี 2015 ท่ีผ่านมานั้นยอดส่วนแบ่งในตลาดชิปหน่วยประมวลผลชุดคาํสั่งในสถาปัตยกรรม 
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x86 ของบริษทั Intel นั้นจะมีมากกว่า AMD อยู่หลายเท่าตวั Intel มีส่วนแบ่ง 87.7% ส่วน AMD มีส่วนแบ่ง 12.1% 

ต่างกนัอยูป่ระมาณ 7.25 เท่า (Computerworld, 2016) 

 การทาํตลาดของ 2 ค่ายน้ีบ่งบอกไดจ้ากการใชI้nnovative Marketingในการทาํการตลาดเพ่ือมุ่งเนน้ไปท่ี 3

ดา้นไดแ้ก่ ดา้นนวตักรรมผลิภณัฑก์ารแข่งขนักนัระหว่างค่าย Intel และ AMD ในระดบัการแข่งขนัทางเทคโนโลยี

ใหม่ การปรับปรุงและปรับเปล่ียนสินคา้ใหม่เพ่ือใหต้อบสนองพฤติกรรมของคนยคุสมยัใหม่ ทาํใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงได้

ง่ายมีราคาถูก และมีนวตักรรมเพ่ือให้ลองรับเทคโนโลยี Virtual Reality หรือ VR อนัใกลน้ี้โดยใชห้น่วยประมวลผล

ของ 2 ค่ายน้ีให้ได้สัมผสัในอนาคตดา้นนวตักรรมองค์กรเช่ือมโยงผูค้นให้เขา้ถึงศักยภาพของตนเองถา้ทุกคนมี

ศกัยภาพท่ีจะสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ และดา้นนวตักรรมกระบวนการ มุ่งเนน้การเทคโนโลย ี14 nm ใหก้ารปรับขนาดท่ีดี

จาก 22 nm เพ่ือมีความหนาแน่นท่ีดีข้ึน (intel, 2560)  

 ในขณะท่ีสถานการณ์ของไทยปี 2558 มูลค่าคอมพิวเตอร์ฮาดร์แวร์มีมูลค่า 76,104 ลา้นบาทลงลงจากปี 2557 

ท่ีมีมูลค่าอยูท่ี่ 77,6633 ลา้นบาท (สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ, 2558) 

 การท่ีเราจะเลือกกลุ่มท่ีเป็นเป้าหมาย สถานท่ีจะเกิดการซ้ือเกิดข้ึนมีการปรับรูปแบบและโฉมใหม่ท่ีมีกลุ่ม

ตวัอยา่งอยูม่ากไดแ้ก่  พนัทิพยพ์ลาซ่า ทาํใหมี้ผูใ้ชบ้ริการราว 30,000 คนต่อวนั (ไทยรัฐออนไลน์, 2559) 

 ดงันั้นผูท้าํวิจยัจึงทาํการศึกษาเร่ืองนวตักรรมการตลาด (Innovative Marketing) ท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือช้ินส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่าย Intel และ AMD ของผูบ้ริโภควยัรุ่นตอนปลายถึงวยัทาํงาน เพราะวา่ทฤษฎีหรือ

งานวิจยัในอดีตนั้นกล่าวผูซ้ื้อมีการรับรู้ต่อนวตักรรมการตลาดในภาพรวมทาํใหเ้กิดการส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือใน

ท่ีสุด รวมไปถึงตราสินค้าท่ีได้รับการยอมและเป็นท่ีนิยมเพ่ือให้นําผลไปใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีไปใช้เกิดให้เป็น

ประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการ ในการกาํหนด นโยบายทางการตลาด ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขปัญหา เพ่ือเจาะตลาดให้

ตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือช้ินส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือสาํรวจระดบันวตักรรมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่าย Intel และค่าย AMD ของผูบ้ริโภควยัรุ่นตอน

ปลายถึงวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษากระบวกการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่าย Intel และ AMD ของผูบ้ริโภควยัรุ่นตอน

ปลายถึงวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือวเิคราะห์ผลกระทบของนวตักรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่าย Intel และ 

AMD ของผูบ้ริโภควยัรุ่นตอนปลายถึงวยัทาํงาน ในกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรตน้ คือ นวตักรรมการตลาด (Kotler & Keller, 2012) 1.นวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ ์ 2.นวตักรรมของ

องคก์ร 3. นวตักรรมดา้นกระบวนการ ตวัแปรตามคือ การตดัสินใจซ้ือ (Kotler P.& Keller K, 2012) 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นวตักรรมโดยรวมส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่าย Intel และ 

AMD  

สมมติฐานท่ี 1.1 ดา้นผลิตภณัฑส่์งผลต่อตดัสินใจซ้ือของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่าย Intel และ AMD 

สมมติฐานท่ี 1.2 ดา้นองคก์รส่งผลต่อตดัสินใจซ้ือของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่าย Intel และ AMD 

สมมติฐานท่ี 1.3 ดา้นกระบวนการส่งผลต่อตดัสินใจซ้ือของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่าย Intel และ AMD 
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 กรอบแนวคดิ 

Innovative Marketing 

1. นวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ ์

2. นวตักรรมขององคก์ร  

3. นวตักรรมดา้นกระบวนการ  

   

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การวิจยัในคร้ังน้ีใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ ดว้ยการสาํรวจกลุ่มตวัอย่างโดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ประชากรคือบุคคลทัว่ไปท่ีใชค้อมพิวเตอร์มีอายรุะหวา่งา 19 –33 ปี  ท่ีมีประชาการประมาณ 

1,654,324 คน(สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2557) และเขา้ใชบ้ริการหา้งพนัทิพย ์กาํหนดจากการใชต้ารางจากการคาํนวณ

ของ Yamane โดยกลุ่มตวัอยา่งคร้ังน้ี ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95%  ดา้นการสุ่มเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ิธีการสุ่มเลือก

แบบสะดวก ขนาดของกลุ่มตวัอย่างคือ  400 คน ท่ีบุคคลทั่วไปท่ีใช้คอมพิวเตอร์ และเขา้ใช้บริการห้างพนัทิพย ์

แบบสอบถามท่ีถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ถูกสร้างจากการสํารวจวรรณกรรมและงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้ง ทั้งหมดเป็นคาํถามปลายปิด  

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ด้านความเท่ียงใช้การประเมินจากค่าครอนแบ็คอัลฟ่า โดย

แบบสอบถามส่วนท่ี นวตักรรมทางการตลาดโดยรวม และ ด้านการตดัสินใจซ้ือโดยรวม ได้ค่าครอนแบ็คอลัฟ่า 

เท่ากับ นวตักรรมทางการตลาดโดยรวม 0.920, นวตักรรมด้านผลิตภัณฑ์ 0.831, นวตักรรมขององค์กร 0.836, 

นวตักรรมดา้นกระบวนการ 0.855 และดา้นการตดัสินใจซ้ือโดยรวม 0.934 ตามลาํดบั ซ่ึงทั้งหมดสูงกวา่ 0.700 สรุป

ไดว้า่แบบสอบถามมีคุณภาพเพียงพอท่ีจะถูกนาํไปใชใ้นการเก็บขอ้มูล 

 

4. ผลการวจิยั 

ผลการวจิยักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคา้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของค่าย Intel และ จาํนวน 400 คน พบวา่ส่วนใหญ่

พบวา่เม่ือได ้  

จาํแนกตามหน่วยประมวลผล แบ่งเป็น Intel มีจาํนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และ AMD มีจาํนวน 200 

คน คิดเป็นร้อยละ 50  

ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม (1)เพศชาย จาํนวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63 (2)มีอายุ 22-24 ปี 

จาํนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 (3)ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60 (4)สถานภาพ โสด จาํนวน 

293 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 (5)สมาชิกในครอบครัว 2-4คน จาํนวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 (6)อาชีพพนกังาน

บริษทัเอกชนจาํนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 (7)รายได ้10,001-20,000 บาท จาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 

(8)งานอดิเรก เล่นเกมส์ (E-Sport) จาํนวน 138 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.5  

พฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์และเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์ (1) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ชนิดของคอมพิวเตอร์

Personal Computer(PC) จาํนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.9  (2) อายเุฉล่ียในการใชง้าน มากกวา่ 4 ปี จาํนวน 161 คน 

คิดเป็นร้อยละ 40.3 (3)วตัถุประสงคใ์นการใชง้าน เล่นเกมส์ จาํนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 (4)ระยะเวลาในการ

การตดัสินใจซ้ือ 

1. การตระหนกัถึงปัญหา 

2. การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร 

3. ประเมินทางเลือก 

4. การตดัสินใจซ้ือ 

5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
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ใชง้านคอมพิวเตอร์ 1-3ชัว่โมง จาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 (5) ความรู้สึกท่ีไม่ไดใ้ชค้อมพิวเตอร์ เฉยๆ จาํนวน 

250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 (6) จาํแนกตามความถ่ีในการไปซ้ือสินคา้ นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ จาํนวน 226 คน คิด

เป็นร้อยละ 56.5 (7) เหตุผลท่ีท่านเลือกซ้ือสินคา้ สินคา้มีคุณภาพ จาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 (8) ช่วงเวลาท่ี

ท่านเลือกเขา้มาซ้ือสินคา้ 13.01–15.00 น. จาํนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 (9) ตามกลุ่มของสินคา้ท่ีท่านซ้ือ การ์ดจอ 

(Graphic Cards) จาํนวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 (10)จาํนวนเงินท่ีใชโ้ดยเฉล่ีย 1,001 – 5,000บาท จาํนวน 153 คน 

คิดเป็นร้อยละ 38.3 (11) ชวนบุคคลอ่ืนไปซ้ือสินคา้ เพ่ือน/แฟน จาํนวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3  (12) เวลาตดัสินใจ

ซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1–2 เดือน จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 (13) เวลาเดินเลือกซ้ืออุปกรณ์แต่ละคร้ัง 1–2 

ชัว่โมง จาํนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49  (14) แหล่งกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์องค่าย Intel และ 

AMD ดว้ยการคน้หาขอ้มูลการซ้ือสินคา้จาก Social Network จาํนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 

ระดับความคิดเห็นต่อนวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์ นวตักรรมขององค์กร และนวตักรรมดา้นกระบวนการ 

ทั้งหมดโดยรวมอยูใ่นระดบัความคิดเห็นระดบัสูง 

นวตักรรมโดยรวม มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 3.76 และค่าเบ่ียงแบนมาตรฐานรวมเท่ากบั .494 นวตักรรมดา้น

ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 3.80 และค่าเบ่ียงแบนมาตรฐานรวมเท่ากับ .560 รองลงมาคือ นวตักรรมด้าน

กระบวนการ ค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 3.77 และค่าเบ่ียงแบนมาตรฐานรวมเท่ากบั .571 และระดบัเห็นดว้ยมากท่ีมีค่านอ้ย

ท่ีสุดคือนวตักรรมขององคก์ร ค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 3.72 และค่าเบ่ียงแบนมาตรฐานรวมเท่ากบั .558  

นวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 3.80 และค่าเบ่ียงแบนมาตรฐานรวมเท่ากบั .560 เม่ือพิจารณา

รายขอ้ พบว่า ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงสุด คือคุณประโยชน์ท่ีไดจ้ากผลิตภณัฑด์า้นความเสถียรและ

รวดเร็วในการใช้งานท่ีแตกต่างจากเดิม มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 3.87 และค่าเบ่ียงแบนมาตรฐานรวมเท่ากับ .773 

รองลงมาคือ มีการเพ่ิมคุณสมบติัผลิตภณัฑแ์ละแกไ้ขให้ดียิ่งข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอ ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.84 และค่าเบ่ียง

แบนมาตรฐานรวมเท่ากบั .609 

นวตักรรมขององค์กร มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 3.72 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ .558 เม่ือ

พิจารณารายขอ้ พบวา่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงสุด คือการใชน้วตักรรมในการออกแบบและการผลิต

ทาํใหอ้งคก์รสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 3.76 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม เท่ากบั 

.738 รองลงมาคือ พนกังานมีทกัษะท่ีสามารถคิดและปฏิบติัในเชิงนวตักรรม มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.73 และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเท่ากบั .679  

นวตักรรมดา้นกระบวนการ ค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 3.77 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม เท่ากบั .571 เม่ือ

พิจารณารายขอ้ พบวา่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงสุดคือ ความทนัสมยัของเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการผลิต

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 3.87 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม เท่ากบั .571 รองลงมาคือ มีการนาํ

ขอ้มูลท่ีเก่ียวของกบัความตอ้งการของลูกคา้มาใชใ้นกระบวนการทาํงานขององคก์ร มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.82 และ   

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเท่ากบั .701  

การตดัสินใจซ้ือ มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 3.76 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม เท่ากบั .525 เม่ือพิจารณาราย

ขอ้ พบวา่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงสุดคือ การประเมินทางเลือก มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 3.92 และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานรวม เท่ากบั .634 รองลงมาคือ การตดัสินใจซ้ือ มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 3.77 และ   ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานรวมเท่ากบั .672  
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ระดับการตดัสินใจท่ีมีต่อนวตักรรมโดยรวมระหว่าง Intel และ AMDค่าสถิติ t-test แบบสองกลุ่มท่ีเป็น

อิสระต่อกนั (Independent Samples t-test) ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 พบว่า ค่าความแปรปรวนนวตักรรมการตลาด ทั้ง

บริษทั Intel และ AMD ไม่แตกต่างกนัโดยไดค้่า p-value  (นวตักรรมกระบวนการ = 0.770) (นวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ ์

= 0.691) และ (นวตักรรมองค์การ = 0.684) ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคญั 0.05 ดังนั้ นผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่าย Intel และ AMD มีระดบันวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ ์นวตักรรมองคก์ร นวตักรรมกระบวนการ 

ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 0.05 เม่ือพิจารณาแต่ละประเภทของนวตักรรมแลว้วา่ ความคิดเห็นดว้ยท่ีไม่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในทุกประเภทของนวตักรรม ดังนั้นผูท้าํวิจยัจึงทดสอบต่อในประเด็น

ผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือแบบรวมทั้งสองบริษทัเขา้ดว้ยกนั  

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 1 ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.442 แสดงให้เห็นว่าชุดของตวั

นวตักรรมการตลาดทั้ง  ตวัแปรไดแ้ก่ นวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ ์นวตักรรมขององค์กร นวตักรรมดา้นกระบวนการ 

ส่งผลต่อตวัแปรตามดา้นการตดัสินใจซ้ือของสินคา้ค่าย Intel และ AMD ดา้นนวตักรรมโดยรวม ร้อยละ 44.20%  

ส่วนท่ีเหลืออีก ร้อยละ 55.80% เป็นผลมาจากปัจจัยอ่ืนท่ีไม่ทราบได้  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

ผลทดสอบความมีอิทธิพลระหวา่งนวตักรรมการตลาด กบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีพนัธ์ุทิพย ์ในรายดา้นโดย

เป็นการแสดงผลการทดสอบสมมติฐานยอ่ย ตามตารางท่ี 1 พบวา่ 

สมมติฐานยอ่ยท่ี 1.1 นวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ ์เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าย Intel และ AMD ของผูบ้ริโภคท่ีพนัธ์ุทิพย ์    

H0: นวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ์ เป็นปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่าย Intel 

และ AMD ของผูบ้ริโภคท่ีพนัทิพย ์

H1: นวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ ์เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่าย Intel และ 

AMD ของผูบ้ริโภคท่ีพนัทิพย ์  

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ค่า Sig มีค่าเท่ากบั .000 ซ่ึงตํ่ากวา่ค่าระดบันยัสาํคญั 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 

H1สรุปวา่ นวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ ์เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีพนัธ์ุทิพย ์ 

สมมติฐานยอ่ยท่ี 1.2 นวตักรรมองคก์ร เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่าย 

Intel และ AMD ของผูบ้ริโภคท่ีพนัธ์ุทิพย ์    

H0: นวตักรรมองคก์ร เป็นปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่าย Intel และ AMD 

ของผูบ้ริโภคท่ีพนัธ์ุทิพย ์

H1: นวตักรรมองคก์ร เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ค่าย Intel และค่าย AMD ของผูบ้ริโภค

ท่ีพนัธ์ุทิพย ์  

จากตารางท่ี 1 พบว่า ค่า Sig มีค่าเท่ากับ .932 ซ่ึงมีค่ามากกว่าค่าระดับนัยสําคญั 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับ

สมมติฐาน H0สรุปวา่ นวตักรรมองคก์ร เป็นปัจจยัท่ีไม่มีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีพนัทิพย ์

สมมติฐานย่อยท่ี 1.3 นวตักรรมด้านกระบวนการ เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ค่าย Intel และ AMD ของผูบ้ริโภคท่ีพนัธ์ุทิพย ์    
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H0: นวตักรรมดา้นกระบวนการเป็นปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่าย Intel 

และ AMD ผูบ้ริโภคท่ีพนัทิพย ์

H1: นวตักรรมดา้นกระบวนการ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่าย Intel 

และ AMD ผูบ้ริโภคท่ีพนัทิพย ์  

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ค่า Sig· มีค่าเท่ากบั .000 ซ่ึงตํ่ากวา่ค่าระดบันยัสาํคญั 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 

H1สรุปว่า นวตักรรมด้านกระบวนการ เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีพนัธ์ุทิพย ์

(รายละเอียดดงัตารางท่ี 1) 
 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ นวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ ์นวตักรรมขององคก์ร และนวตักรรมดา้น

กระบวนการ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่าย Intel และ AMD ของผูบ้ริโภคท่ีพนัธ์ุทิพย ์(วธีิการ

ถดถอยเชิงพหุ) 

สมมติฐาน β T Sig. 
Collinearity Statistics ผลการ

ทดสอบ Tolerance VIF 

นวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ ์ .254 5.451 .000* 0.571 1.753 ยอมรับ* 

นวตักรรมขององคก์ร -.005 -.086 .932 0.387 2.584 ปฏิเสธ 

นวตักรรมดา้นกระบวนการ .435 8.142 .000* 0.419 2.388 ยอมรับ* 

R Square= 0.442    F=104.546     Sig. = 0.000 

  

สรุปไดว้า่ นวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ,์ นวตักรรมองคก์ร, นวตักรรมดา้นกระบวนการ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือ ผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่าย Intel และ AMD อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 โดยเม่ือวิเคราะห์ค่า Beta พบว่า ปัจจยันวตักรรมกระบวนการมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด รองลงมาคือ

ปัจจัยด้านนวตักรรมดา้นผลิตภัณฑ์ ส่วนปัจจัยด้านนวตักรรมองค์กร นั้ นไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ค่าย Intel และ AMD 

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ืองอิทธิพลของนวตักรรมการตลาด นวตักรรมด้านผลิตภัณฑ์ นวตักรรมขององค์กร และ

นวตักรรมดา้นกระบวนการ ไดน้าํผลมาสรุปเช่ือมโยงกบัแนวคิด ทฤษฎี และวทิยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ 

ผลการวจิยัพบวา่ สมมติฐานท่ี 1 นวตักรรมการตลาด (Innovative Marketing) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่าย Intel และ AMD อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า

นวตักรรมการตลาด ท่ีมีผลทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ี พนัธ์ุทิพย ์ทั้งน้ีเน่ืองจากวธีิการปฏิบติัใหม่ และ

กระบวนการบริหารงานทางดา้นการตลาดไม่วา่จะเป็น นวตักรรมทางดา้นผลิตภณัฑ ์และนวตักรรมกระบวนการ ท่ี

บริษทัไดด้าํเนินการในระยะเวลาท่ีผา่นมา ลว้นเป็นความสามารถหลกัขององคก์ร ในการสร้างความสามารถทางการ

แข่งขนั เป็นนวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวธีิการทาํการตลาดในแบบใหม่เพ่ือท่ีจะแข่งกบัคู่แข่งกลุ่มเดิมในตลาด

และการขยายตลาดสู่กลุ่มลูกคา้ใหม่ ดว้ยการเห็นถึงความสาํคญักบับรรจุภณัฑ ์ช่องทางการจดัจาํหน่ายการส่ือสาร 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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การตลาดและการส่องมอบผลิตภณัฑสิ์นคา้หรือบริการใหก้บัผูบ้ริโภค จึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

ของ Intel และ AMD ผลสรุปดังกล่าวซ่ึงมีความสอดคลอ้งกับแนวคิดทฤษฎี ของ Kotler & Keller (2012) ท่ีได้ว่า

นวตักรรม 

การตลาดไวว้่า ความคิดหรือจินตนาการเก่ียวกบักลยุทธ์ในบริษทัผูบ้ริหารระดบัสูงควรส่งเสริมความคิด

ใหม่ ผลการศึกษาดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชาริยา ไซยานุพนัธ์ (2555) ท่ีพบวา่เร่ืองนวตักรรมทาง

การตลาดและกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อมีระดบัการรับรู้ต่อนวตักรรมทางการตลาดภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและ

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ผลการศึกษาท่ีสรุปว่า สมมติฐานท่ี 1.1 นวตักรรมด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินคา้ของ

ผูบ้ริโภคท่ีพนัธ์ุทิพย ์ซ่ึงผูบ้ริโภค เห็นด้วยทั้ งน้ีเน่ืองจากนวตักรรมการตลาดนวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์ ด้วยการ

นาํเสนอดา้นคุณประโยชน์ท่ีไดจ้ากผลิตภณัฑ์ดา้นความเสถียรและรวดเร็วในการใชง้านท่ีแตกต่างจากเดิม เพราะ

ผูบ้ริโภคคาดหวงักบันวตักรรมรุ่นใหม่ไวว้่านวตักรรมจะมาช่วยหรือส่งผลให้เกิดความเสถียรและความรวดเร็วท่ี

เพ่ิมข้ึนจากผลิตภณัฑ์ของนวตักรรมรุ่นก่อนหรือรุ่นท่ีผ่านมา เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สามารถนํามาซ่ึงการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑข์องทาง  Intel และ AMD ผลสรุปดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ กิรติ 

ยศยิง่ยง (2552) การสร้างนวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ ์จาํเป็นตอ้งมีการคิดคน้และพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเสนอ

คุณค่าให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงตอ้งอาศยัองค์ประกอบท่ีสําคญัคือ การพฒันาคุณสมบติัและลกัษณะของผลิตภณัฑ์ โดยการ

ออกแบบตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดส้ามารถมีส่วนร่วมในการสร้างนวตักรรม ตัง่แต่กระบวนการออกแบบ 

การสร้าง การทดสอบ ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงกระบวนการจดัการห่วงโซวคุ์ณค่า (Value Chain Management) ท่ีเกิดข้ึนกบั

ทุกหน่วยงานท่ีจะทาํให้เกิดผลในเชิงพาณิชย ์ซ่ึงผลการศึกษาน้ีมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรรณี สวนเพลง 

(2554) ไดศึ้กษาเร่ืองตวัแปรดา้นนวตักรรมใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา เพ่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเองของ นกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต และคน้พบวา่นวตักรรมการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพ่ือการ

เรียนรู้ ฉะนั้นแลว้ควรมีการพฒันานวตักรรมดา้นผลิตภณัฑใ์หม่ เพ่ือตอบสนองผูบ้ริโภค นาํมาสู่การตดัสินใจซ้ือ 

 ผลการศึกษาท่ีสรุปว่า สมมติฐานท่ี 1.2  การท่ีนวตักรรมองค์กรไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ

ผูบ้ริโภคท่ีพนัธ์ุทิพย ์เน่ืองจากผูบ้ริโภคไม่เห็นความสําคญัของนวตักรรมองค์กรเพราะพิจารณาจากประเด็นการ

คน้พบในงาน ทางในส่วนของความคิดเห็นท่ีมีต่อดา้นนวตักรรมองค์กร ดา้นการพฒันานวตักรรมเพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ในทุกๆดา้น ท่ีไดค้่าเฉล่ียนอ้ยอาจจะเป็นเพราะว่าผูบ้ริโภคไม่มีส่วนยุ่งเก่ียวกบัทางองคก์ร 

เน่ืองจากความลบัทางการคิดคน้นวตักรรมยงัไม่สามารถเปิดเผยได ้(กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา, 2559) ทาํให้ผูบ้ริโภค

ไม่เช่ือว่าทางองคก์รจะพฒันาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการไดทุ้กด้านหรืออีก กรณีคือผูบ้ริโภครับรู้อยู่แลว้ว่าจะมี

นวตักรรมตวัใดออกมาแต่เป็นตวัท่ีกาํลงัมีการพฒันาอยู ่เม่ือนาํมาขายจริงผูบ้ริโภคก็อาจจะเลือกผลิตภณัฑท่ี์สามารถ

ทดแทนหรือใกลเ้คียงกับนวตักรรมตวันั้นได ้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑ์ของทาง Intel และ AMD  

ผลสรุปดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (2547) องคก์รตอ้งใชค้วามรู้ 

ดา้นการบริหารจดัการมาปรับปรุงโครงสร้างขององคก์รใหม่ โดยการแบ่งแผนกและหน่วยงานใหมี้ ความชดัเจนเพ่ิม

มากข้ึน การให้อิสระการทาํงานแกพนักงาน การดาํเนินงานโดยอาศยัการจดัประชุม กลุ่มยอ่ยๆ บ่อยคร้ังข้ึน การให้

พนักงานมีสวนร่วม ซ่ึงทาํให้ได้ความคิดใหม่ๆ ด้วยความเช่ือวาความคิด สร้างสรรค์ มาจากทุกส่วนขององค์กร 

สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ สามารถสร้างรายได ้และสร้างผลกาํไรให้กบัองคก์รซ่ึงผลการศึกษาน้ีมี
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ความไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วศินี เทพรําพึง (2555) ไดศึ้กษาถึงผลกระทบของนวตักรรมทางการตลาดท่ีมีต่อผล

การดาํเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย มีนวตักรรมทางการตลาดโดยรวม ดา้นการคิดใหม่ 

ดา้นการจินตนาการใหม่ เพ่ือสนบัสนุนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

ผลการศึกษาท่ีสรุปว่า สมมติฐานท่ี 1.3 นวตักรรมดา้นกระบวนการ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ

ผูบ้ริโภคท่ีพนัธ์ุทิพย ์ทั้งน้ีเน่ืองจากนวตักรรมการตลาด เพราะผูบ้ริโภคเห็นถึงความสาํคญัของนวตักรรมกระบวนการ

ในการคิดคน้และพฒันานวตักรรม การใชเ้ทคโนโลยีใหม่หรือท่ีมีการปรับปรุงในกระบวนการผลิตหรือเปล่ียนแปลง

ขั้นตอนการผลิต และส่ิงท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคจะเกิดการตดัสินใจซ้ือเทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยัมากข้ึนผลิตไดม้ากข้ึน

เร็วข้ึน ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑ์ของทาง Intel และ AMD ผลสรุปดังกล่าวมีความสอดคลอ้งกบั

แนวคิดทฤษฎี ของ สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (2547) นวตักรรมดา้นกระบวนการนั้นมุ่งเนน้ภายในองคก์รโดยเกิด

จาก ความตอ้งการมีประสิทธิภาพเป็นตวัขบัเคล่ือนมกัจะใชเ้พ่ือลดตน้ทุนหรือตดักระบวนการท่ีไม่สาํคญัออกไปหรือ

เพ่ิมคุณภาพของสินคา้/บริการ ซ่ึงผลการศึกษาน้ีมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นชัชา เทียมพิกกัษ ์(2556) ไดศึ้กษา

เร่ืองนวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอจัฉริยะดา้นการออกแบบการเรียนการสอน การคดัเลือกเทคโนโลยท่ีี

เหมาะสมเพ่ือพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอจัฉริยะใหมี้ขอ้กาํหนดพ้ืนฐานและคุณสมบติัพิเศษสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการ รวมทั้งมีความสามารถดา้นการจดัการบทเรียนทาํใหไ้ดผ้ลิตภณัฑใ์หม่ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมีความโดดเด่นและ

แตกต่างจากผลิตภณัฑท่ี์ถูกจดัอยูใ่นกลุ่มผลิตภณัฑเ์ดียวกนั ดว้ยการพฒันาใหม่ดา้นกระบวนการ 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง นวตักรรมการตลาด ท่ีส่งผลต่อส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของค่าย 

Intel และ AMD สามารถสรุปขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 

1. จากการศึกษาพบวา่ปัจจยันวตักรรมการตลาด ในดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด คือ นวตักรรม

การตลาดโดยรวม องค์กรท่ีจะประสบความสําเร็จตอ้งมีนวตักรรมกระบวนการ และนวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์ 

เพราะวา่นวตักรรมท่ีกล่าวส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นองคก์รตอ้งส่งเสริมนวตักรรมการตลาดเพ่ือช่วยส่งเสริมให้

องคก์รเดินต่อไปขา้งหนา้รวมไปถึงการกา้วนาํคู่แข่ง โดยการคิดคน้นวตักรรมการตลาดในรูปใหม่ๆออกมา 

2. จากการศึกษาพบว่าปัจจัยนวตักรรมกระบวนการ นักการตลาดของบริษัทหรือองค์กร ควรคิดค้น

นวตักรรมใหมี้ความทนัสมยัอยูต่ลอดเวลารวมถึงการพฒันาเทคโนโลยีในการผลิตท่ีมีการลดขนาดลงสถาปัตยกรรม

ใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ ์ ส่งเสริมความคิดในองคก์รมีการให้พนกังานศึกษานวตักรรมดา้นต่างๆ 

รวมไปถึงมีการต่อยอดถึงกระบวนการคิดคน้นวตักรรม โดยส่งเสริมใหพ้นกังานไดไ้ปดูงานตาม สถานท่ีท่ีมีส่วนร่วม

เก่ียวกบัการสร้างสรรคน์วตักรรม ต่อยอดถึงกระบวนการคิดคน้นวตักรรมต่อไป 

3. นวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ ์องคก์รควรท่ีจะตัง่เป้าหมายออกผลิตภณัฑใ์หแ้น่ชดั เนน้การเป็นผลิตภณัฑใ์หม่

ท่ีไม่ใช่การนาํผลิตภณัฑ์เก่าท่ีมีแพลตฟอร์มเดิมมาต่อยอดทยอยเพ่ิมความสามารถมาจาํหน่ายเร่ือยๆ  แต่ควรทาํให้

ผูบ้ริโภคเห็นถึงความแตกต่างกบัผลิตภณัฑเ์ก่าและผลิตภณัฑใ์หม่อยา่งชดัเจน โดยการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ใหค้วาม

เสถียรเพ่ือท่ีจะไม่ใหมี้เกิดปัญหาข้ึน 
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ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

1. แนะนําให้ทําการศึกษากับกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มอ่ืน ๆ ในสถานท่ีท่ีแตกต่างกัน ควรมี

การศึกษากลุ่มประชากรให้กวา้งมากกวา่น้ีไม่ใช่แค่ท่ีพนัทิพยพ์ลาซ่าอาจจะเป็นท่ี เซียร์รังสิต พาราเดียมไอทีประตูนํ้ า 

เพ่ือใหมี้ความหลากหลายมากข้ึนกลุ่มตวัอยา่งกวา้งข้ึนไม่ใช่ถึงแค่อาย ุ33 แต่จะมากกวา่ 33ปีเป็นตน้ไป 

2. แนะนาํใหศึ้กษากบัตวัแปรอ่ืนท่ีอาจมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีทาํการศึกษาอยูน้ี่ นอกจากปัจจยัท่ีไดจ้าก

การศึกษาแลว้วิจยัน้ี ควรมีการศึกษาปัจจยัดา้นนวตักรรมการตลาด ในดา้นอ่ืนๆเช่น นวตักรรมทางการตลาดเชิงกล

ยทุธ์  เป็นตน้เพ่ือนาํปัจจยัต่างๆ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาสินคา้ เพ่ือสร้าง นวตักรรมการตลาดต่อไป 

3. แนะนาํให้ใชส้ถิติตวัอ่ืนมาวิเคราะห์ในแง่มุมอ่ืน ๆ แนะนาํให้ทาํแบบสอบถามผ่านทางโซเชียลมีเดีย 

Facebook Line เป็นตน้เน่ืองจากปัจจุบนันิยมอยา่งแพร่หลายในหมู่มากซ่ึงอาจจะทาํให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งคลอบคลุม ซ่ึง

การเก็บขอ้มูลไดถู้กกลุ่มป้าหมายนบัวา่เป็น ผลดีกบัการนาํผลวจิยัไปใชก้บัการดาํเนินแนวทางธุรกิจไดอ้ยา่งมาก 
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บทคัดย่อ 

คณะผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของปัจจยัดา้นความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของผูผ้ลิตเวบ็ไซต์ 

ปัจจยัดา้นนวตักรรมส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการรับรู้เก่ียวกบัความสะดวกในการซ้ือ ปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์ใช้

สอย ปัจจยัดา้นกิจกรรมการตลาดของผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้

หรือบริการ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของผูใ้ช ้ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางออนไลน์ของพนกังานองคก์รใน

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี คือ พนักงานองคก์รในกรุงเทพมหานครจาํนวนประมาณ 

5.06 ลา้นคน แลว้คณะผูว้ิจยัทาํการคาํนวณจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งโดยใชห้ลกัการคาํนวณของ Cohen จากแบบสอบถาม 

pilot test  จาํนวน 40 ชุด ดว้ยโปรแกรม G*Power เวอร์ชัน่ 3.1.7 ไดผ้ลลพัธ์การคาํนวณคือ 259 ชุด และคณะผูว้จิยัใช้

วิธีการสุ่มตวัอย่างตามสะดวก (Convenience sampling) มีการเก็บกลุ่มตวัอย่างด้วยแบบสอบถามจาํนวน 259 ชุด 

ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 และมีการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสํารวจโดยใชค้วามถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจยั

พบว่า ปัจจัยด้านนวตักรรมส่วนบุคคล (β = 0.535) ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ใช้สอย (β = 0.371) ปัจจัยด้าน

ภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการ (β = 0.245) สามารถอธิบายอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอาง

ออนไลน์ไดร้้อยละ 54 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 

คาํสําคญั:  เคร่ืองสาํอาง, พฤติกรรมการซ้ือ, กรุงเทพมหานคร 
 

ABSTRACT 

The researchers attempted to study the positive influence of web-vendor security risks, personal 

innovativeness, perceived ease of purchasing, perceived usefulness, product marketing activities, corporate image, 

product or service image, and user image towards cosmetics online’s purchase behavior of organizations’ employees 

in Bangkok area. The population of the study was organizations’ employees in Bangkok of around 5 . 0 6  million 

people. The convenience sampling was implemented and the 2 5 9  survey questionnaire were collected during April 

2017 and analyzed using multiple regression analysis. The researchers found that personal innovativeness (β = 0.535), 

perceived usefulness (β = 0.371), and product or service image (β = 0.245) explain 54% of the positive influence 

towards cosmetics online’s purchase behavior at .01 significant level. 

Keywords:  Cosmetics, Purchase Behavior, Bangkok 
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1. บทนํา 

ธุรกิจเคร่ืองสําอางถือเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีสําคญั และสร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศ การบริโภคเคร่ืองสําอางใน

ปัจจุบนั มีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง เพราะคนในยคุปัจจุบนัทั้งเพศชาย หญิง และทุก ๆ ช่วงวยั ต่างใหค้วามสนใจและ

ใส่ใจในดา้นสุขภาพ ความงาม และผิวพรรณ รวมทั้งการดูแลตวัเองมากข้ึน มีความตอ้งการอยากให้ตวัเองดูดีข้ึน ทาํ

ให้ธุรกิจเคร่ืองสาํอางเกิดข้ึนมากมาย เพ่ือรองรับกบัความตอ้งการท่ีมากข้ึน และมีแนวโนม้เติบโตข้ึนทุก ๆ ปี โดย 6 

เดือนแรกของปีพ.ศ. 2558 มีมูลค่าส่งออกถึง 4.13 หม่ืนลา้นบาท ขยายตวัท่ี 5% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีพ.ศ. 

2557 ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมา  ใส่ใจเร่ืองการรักษาผิวหนา้ ผิวพรรณ และภาพลกัษณ์ท่ีให้ดูดีมากข้ึน 

ส่งผลให้เคร่ืองสาํอางกลายเป็นส่ิงจาํเป็นในชีวิตประจาํวนั หากรวมทุกรายการท่ีอยูใ่นกลุ่มเคร่ืองสาํอางไม่วา่จะเป็น

สบู่หรือผลิตภณัฑรั์กษาผิวแลว้ ในปีพ.ศ. 2558 น่าจะมีมูลค่าส่งออกเกิน 1 แสนลา้นบาท  ดงันั้น เคร่ืองสําอาง จึง

หมายถึง ทุกผลิตภณัฑท่ี์ทาํใหบุ้คคลมีภาพลกัษณ์ท่ีดี เช่น ลิปสติก แป้งผดัหนา้ ดินสอเขียนคิ้ว ยาทาเล็บ ยาสีฟัน สบู่ 

แชมพูสระผม นํ้ าหอม นํ้ ายาบ้วนปาก ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหอมท่ีใช้ในสปา ครีมบาํรุงผิว เป็นตน้ โดยมูลค่าส่งออก

เคร่ืองสําอางของไทยมีมูลค่าเกินปีละแสนลา้น ส่วนตลาดเคร่ืองสําอางในประเทศปีพ.ศ. 2558 มีมูลค่ารวมถึง 1.7 

แสนลา้นบาท และมีแนวโนม้เติบโตข้ึนเร่ือยๆ (thansettakij.com, 2558) 

ยิ่งไปกวา่นั้น ครีมหอยทาก “สเนล ไวท์” ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑข์องตราสินคา้ไทยของ บริษทั ดูเดย ์ครีม จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่าย และส่งออกผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวแบรนด ์"นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์" เปิดเผยวา่ สินคา้ของบริษทัท่ีขายดี

ในตลาดต่างประเทศและกลุ่มลูกคา้คนจีนนั้น เกิดจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเท่ียวเมืองไทย และไดซ้ื้อนาํไปทดลอง

ใชแ้ลว้ติดใจ เพราะเหมาะกบัสภาพผิว และคุณสมบติัในดา้นการฟ้ืนฟท่ีูแตกต่าง และเห็นผล ท่ีสาํคญัสินคา้ของบริษทั

มีส่วนประกอบจากธรรมชาติ ซ่ึงสินคา้ครีมหอยทาก “สเนล ไวท”์  ไดก้า้วข้ึนเป็นสินคา้ท่ีมียอดขาย 3 อนัดบัแรกใน

ตลาดเคร่ืองสาํอางในประเทศจีน  (ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางนาํเขา้ 10 อนัดบัแรกของจีนในปี 2558 ตามลาํดบัไดแ้ก่ (1.) 

L’Oreal Paris (ฝร่ังเศส) (2.) Innisfree (เกาหลีใต)้ (3.) SNAIL WHITE (ไทย) (4.) Olay (สหรัฐอเมริกา) (5.) CLARINS 

(ฝร่ังเศส) (6.) Shiseido (ญ่ีปุ่น) (7.) Kanebo (ญ่ีปุ่น) (8.) L’OCCITANE (ฝร่ังเศส) (9.) Clinique (สหรัฐอเมริกา) และ 

(10.) Biotherm (ฝร่ังเศส) ซ่ึงมีมูลค่าคา้ปลีกเคร่ืองสาํอางปี  พ.ศ. 2558 มากถึง 2.04 แสนลา้นหยวน (thansettakij.com, 

2558) หรือคิดเป็นประมาณ 10.2 แสนลา้นบาทไทย  นอกจากนั้น บริษทั แฟชัน่ควนี จาํกดั ผูน้าํเขา้และทาํตลาดเคร่ือง

ภายใตต้ราสินคา้ เอสเซนส์ คีสมี ออโตเมติก บิวต้ี เป็นตน้ เปิดเผยวา่ แมว้า่เศรษฐกิจไม่ดีแต่ผูค้นก็ยงัอยากดูดี ทาํให้

ตลาดเคร่ืองสาํอางในประเทศไทยมีมูลค่ารวมกว่า 200,000 ลา้นบาท ถือวา่มีการเติบโตต่อเน่ืองปีละ 10% เน่ืองจาก

กาํลงัซ้ือไม่ลดลง ในตลาดประเทศไทยผูบ้ริโภคจะใชจ่้ายเงินซ้ือเคร่ืองสําอางคร้ังละไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาทต่อคน 

(thairath.co.th, 2559) 

สาํหรับการซ้ือขายในตลาดอีคอมเมิร์ซของไทย ก็มีแนวโนม้ท่ีเติบโตมากข้ึนเช่นกนั โดยสาํนกังานพฒันา

ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอต็ดา้) กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พบวา่ในปีพ.ศ.2558 มูลค่าพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ในไทย มีมูลค่ารวมกวา่ 2.24 ลา้น

ลา้นบาท  ทั้งน้ีการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย มีผลมาจาก 3 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเทคโนโลยท่ีี

มีการพฒันาไปอยา่งมาก มีรูปแบบการส่ือสาร เทคโนโลยี ใหม่ๆ เกิดข้ึนไม่ขาดสาย ปัจจยัดา้นนโยบายของภาครัฐท่ี

พยายามขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ท่ี มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้

ผูป้ระกอบการ ขยายตลาดอีคอมเมิร์ซสู่อาเซียนและตลาดโลก ผนวกกบัปัจจยัดา้นรูปแบบการทาํธุรกรรมทางการเงิน 
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ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซ่ึงส่งผลต่อการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจให้มีความกา้วหนา้ และเป็นไปมาตรฐานสากล 

(ETDA, 2016) 

นอกจากน้ีในปีพ.ศ.2558 มีการคาดการณ์วา่ สินคา้ท่ีจะมีอตัราการเติบโตของมูลค่าในตลาดอีคอมเมิร์ซสูง

ท่ีสุด เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรมการคา้ปลีกและคา้ส่ง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร กลุ่มอาหารแปรรูปและ

เคร่ืองด่ืม ซ่ึงจะมีอตัราการเติบโตร้อยละ 143.36  ส่วนอนัดบัท่ี 2 คือ ห้างสรรพสินคา้ออนไลน์ จะมีอตัราการเติบโต

ร้อยละ 66.55  และสุดทา้ย ไดแ้ก่ กลุ่มเคร่ืองสาํอาง อาหารเสริม อุปกรณ์เสริมความงาม และนํ้ าหอม จะมีอตัราการ

เติบโตสูง เป็นอนัดบัท่ี 3 โดยคิดเป็นร้อยละ 29.53 (ETDA, 2015)  

จะเห็นไดว้า่ธุรกิจการจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางผ่านช่องทางออนไลน์มีแนวโนม้ท่ีจะมีการแข่งขนัเพ่ิมมากข้ึน 

ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นท่ีมาของการศึกษางานวิจัยช้ินน้ี เพ่ือศึกษาว่าปัจจัยใดท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการซ้ือ

เคร่ืองสาํอางออนไลน์ของพนกังานองคก์ร ในกรุงเทพมหานคร ตลอดจนสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาช่องทางการ

จาํหน่ายออนไลน์ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเพ่ิมยอดขายใหก้บัธุรกิจ และเพ่ือขยายความรู้ทางวชิาการ

เก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในส่วนของวรรณกรรมปริทศัน์ Gutiérrez, Izquierdo, & Cabezudo ได้นําเสนอทฤษฎีเก่ียวกับความเส่ียง

ดา้นความปลอดภยัของผูผ้ลิตเวบ็ไซต ์(Web-Vendor Security Risks) วา่การรับรู้ความเส่ียงในการซ้ือสินคา้ออนไลน์

ของผูข้ายผ่านเวบ็ไซตว์า่ อาจจะมีความเส่ียงดา้นขอ้มูลบตัรเครดิต เจา้ของเวบ็ไซตห์ลอกลวง ซ้ือออนไลน์อาจจะจ่าย

ผ่อนไม่ได ้เส่ียงท่ีจะเสียขอ้มูลส่วนตวั เส่ียงดา้นรับประกนัหลงัการขาย เป็นตน้ (Gutiérrez, Izquierdo, & Cabezudo, 

2010) ส่วนทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้นวตักรรมส่วนบุคคล  (personal innovativeness) มีรากฐานมาจากทฤษฎี การ

เผยแพร่นวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory หรือ DOI) ท่ีได้เสนอแนวความคิด  กระบวนการยอมรับ

นวตักรรม จะประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การรับรู้ สนใจ ประเมินผล ทดลองปฏิบติั และการยอมรับนาํไปใช ้ 

ซ่ึงหากองค์กรสามารถทาํไดค้รบทุกกระบวนการ ก็จะสามารถสร้างการยอมรับนวตักรรมให้กบัลูกคา้ได ้(Rogers, 

1979) ดงันั้น การรับรู้นวตักรรมส่วนบุคคล  จึงหมายถึง ความเส่ียงท่ีบุคคลพร้อมท่ีจะรับเพ่ือจะไดท้ดลองส่ิงใหม่ ๆ 

และสามารถจดัการเก่ียวกบัความรู้สึกไม่แน่นอนต่างๆ ของตนเองได ้(Thakur, Angriawan, & Summey, 2016) ดา้น

ทฤษฎีการรับรู้ประโยชน์ใชส้อยในการซ้ือ (Perceived Usefulness) และทฤษฎีความสะดวกในการซ้ือ หรือ ทฤษฎีการ

รับรู้ความง่ายในการซ้ือ  (Perceived Ease of Purchasing) จะเก่ียวข้องกับทฤษฎี Technology Acceptance Model 

(TAM) ท่ีวา่ การรับรู้เก่ียวกบัประโยชน์ใชส้อยในการซ้ือ และการรับรู้ความง่ายในการซ้ือจะนาํมาซ่ึงความตั้งใจซ้ือ 

ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือในท่ีสุด (Chen, Gillenson, & Sherrell, 2002; Davis, 1989) ดงันั้นในท่ีน้ี 

ทฤษฎีการรับรู้เก่ียวกับประโยชน์ใช้สอยในการซ้ือ หมายถึง ผูบ้ริโภครับรู้ถึงประโยชน์ของการซ้ือเคร่ืองสําอาง

ออนไลน์ว่ามีขอ้ดีมากกว่าขอ้เสีย ประหยดัเวลา สะดวก ส่วนความหมายของทฤษฎีการรับรู้ความง่ายในการซ้ือ 

หมายถึง ไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมาก ง่าย ซ้ือไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ไม่จาํเป็นตอ้งใชท้กัษะสูงในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 

(Ashraf, Thongpapanl, & Spyropoulou, 2016; ปัทมพร คมัภีระ, 2015) 

ในส่วนของทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกบักิจกรรมการตลาดของผลิตภณัฑ์ (Product Marketing Activities) ศกัดิ

พฒัน์ วงศไ์กรศรี ไดพ้ดูถึงทฤษฎีกิจกรรมการตลาดผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิย ุส่ือกลางแจง้ ฯลฯ และยงัมีส่ือซ่ึง

เป็นการส่ือสารสองทางกบัผูบ้ริโภค ในรูปแบบของการจดักิจกรรมการตลาดผ่านยุคดิจิตอล เช่น การใชส่ื้อสังคม

ออนไลน์จาก Facebook หรือ Line Application เพ่ือให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่ม ทั้งน้ีเพ่ือสร้างกระแสการบอกต่อ 
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(Word of Mouth : WOM) หรือท่ีเรียกว่า "Buzz Marketing" (ศักดิพฒัน์ วงศ์ไกรศรี, 2013)  ส่วนทฤษฎีการสร้าง

ภาพลกัษณ์ขององคก์ร (Corporate Image) คือ ความรู้หรือการรับรู้ของสังคมและสาธารณะเก่ียวกบัองคก์รใดองคก์ร

หน่ึง (Turban & Cable, 2003) โดยงานวิจยัน้ีจะคาํนึงถึงภาพลกัษณ์ขององคก์รในดา้น ขนาดขององคก์ร ตราสินคา้ท่ี

แข็งแกร่ง มีช่ือเสียงดี มีนวตักรรม (Wei, Chang, Lin, & Liang, 2016)  อีกทั้งปัจจยัภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการ 

(Product or Service Image) หมายถึง ผูบ้ริโภครับรู้หรือมีความรู้เพียงพอเก่ียวกับสินค้าหรือบริการท่ีจะบอกถึง

คุณลกัษณะของสินคา้หรือบริการ และภาพลกัษณ์ของสินคา้ได ้(Djatmiko & Pradana, 2016) นอกจากนั้นทฤษฏี

ภาพลกัษณ์ของผูใ้ช ้(User Image) ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัภาพลกัษณ์ของผูบ้ริโภค (Self-Concept / Self-Image Theory) ใน 2 

ลกัษณะ ไดแ้ก่ ลกัษณะท่ีแทจ้ริง (Actual Self) คือ ตวัตนท่ีเราเป็นอยู ่และลกัษณะท่ีอยากเป็น (Ideal Self) คือ การท่ีเรา

ไม่ได้เป็นแบบนั้น แต่อยากจะเป็นในแบบนั้น (Djatmiko & Pradana, 2016) และทฤษฎีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้

ออนไลน์ (Online Purchasing Behavior) มีรากฐานมาจาก TAM ในส่วนของ การซ้ือสินค้าออนไลน์ หมายถึง 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้โดยไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมาก และมีการประเมินผลส่วนบุคคลแลว้วา่ไดผ้ล

ลพัธ์ตามท่ีคาดหวงัในการทาํรายการซ้ือสินคา้ออนไลน์ (Fortes & Rita, 2016; Pavlou & Fygenson, 2006; พศัภณ บวร

พุฒิคณ, 2016) ซ่ึงงานวิจยัในอดีตพบวา่ ปัจจยัการอา้งอิงจากดาราหรือคนดงัผ่านอินสตาแกรม ปัจจยัการตรวจสอบ

ของลูกค้า และ ปัจจัยการประหยดัต้นทุนและเวลา ท่ีมีผลต่อความตั้ งใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าผ่านทาง

แอพพลิเคชัน่อินสตาแกรมของผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูห้ญิงในกรุงเทพมหานคร (ยุธิดา สิรไอยรา และ เพ็ญจิรา คนัธวงศ์, 

2557) ดงันั้นสมมติฐานงานวจิยัน้ี คือ ปัจจยัดา้นความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของผูผ้ลิตเวบ็ไซต ์ปัจจยัดา้นนวตักรรม

ส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการรับรู้เก่ียวกบัความสะดวกในการซ้ือ ปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์ใชส้อย ปัจจยัดา้นกิจกรรม

การตลาดของผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ขององค์กร ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการ ปัจจยัดา้น

ภาพลักษณ์ของผู ้ใช้ ท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางออนไลน์ของพนักงานองค์กรใน

กรุงเทพมหานคร 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือศึกษาอิทธิพลของเหตุผลเชิงบวก (Positive reasons) ของปัจจยัท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอาง

ออนไลน์ของพนกังานองคก์รในกรุงเทพมหานคร 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative approach) โดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

method) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยประชากร คือ พนักงานองค์กรใน

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสํานักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า จาํนวนผูมี้งานทาํท่ีอยู่นอกภาคเกษตรกรรมมีจาํนวนประมาณ 

26.08 ลา้นคน (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2557) นกัวิจยัไดมี้การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสาํรวจ ในเดือนเมษายน 2560 

ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างในคร้ังน้ี โดยใชห้ลกัการคาํนวณของ (Cohen, 1962) จากแบบสอบถาม 

pilot test จาํนวน 40 ชุด ดว้ยโปรแกรม G*Power เวอร์ชัน่ 3.1.7 เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีสร้างจากสูตรของ Cohen 

และผา่นการรับรองและตรวจสอบจากนกัวจิยัหลายท่าน (Erdfelder, Faul, & Buchner, 1996; นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2555) 

ในการคาํนวณไดก้าํหนดค่าเพาเวอร์ (1–β) เท่ากบั 0.92 ค่าอลัฟา (α) เท่ากบั 0.08 จาํนวนตวัแปรทาํนายเท่ากบั 8 ค่า

ขนาดของอิทธิพล (Effect Size) เท่ากบั 0.0728002 (ซ่ึงคาํนวณไดจ้ากค่า Partial R2 เท่ากบั 0.06786) ผลท่ีไดคื้อขนาด
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ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดท่ีตอ้งเก็บสําหรับงานวิจยัคร้ังน้ีอย่างน้อยคือ จาํนวน 259 ตวัอย่าง (Cohen , 1962; 1977) 

ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งสาํหรับงานวจิยัน้ี คือ พนกังานในองคก์รต่าง ๆ ท่ีซ้ือเคร่ืองสาํอางออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร ใช้

วิธีการสุ่มตวัอย่างตามสะดวก (Convenience sampling) มีการเก็บกลุ่มตวัอย่างด้วยแบบสอบถามจาํนวน 259 ชุด 

ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560  และผูว้ิจยัไดน้าํผลลพัธ์การตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพ่ือหาความเช่ือมัน่ และ

ความสอดคลอ้งกนัในแต่ละตวัแปร ดว้ยวธีิหาหาค่าสมัประสิทธ์ิครอนแบคอลัฟ่า ไดค้่าอยูร่ะหวา่ง 0.679 – 0.896 โดย

ค่าท่ีได้ใกลเ้คียง 1 และไม่ตํ่ากว่า 0.65 แสดงว่ามีความเช่ือมัน่ผ่านเกณฑ์ (Nunnaly, 1978) จากนั้นไดน้าํขอ้มูลมา

วเิคราะห์สถิติถดถอยแบบพหุคูณ 
 

4. ผลการวจิยั 

ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 98.9) อาย ุ31-40 ปี (ร้อยละ 57.9) มีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี (ร้อยละ 70.3)  และมีอาชีพเป็นพนกังานองคก์ร (ร้อยละ 91.5) โดยมีรายไดต้่อเดือนรวม 50,001 บาทข้ึน

ไป (ร้อยละ 37.8)  ในการซ้ือเคร่ืองสําอางออนไลน์ส่วนใหญ่จะซ้ือผ่านช่องทางตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-

Marketplace) เ ช่ น  www.tarad.com www.zalora.com www.lazada.co.th   www.konvy.com   www.central.co.th 

www.sephora.co.th www.wemall.com หรือ  www.topvalue.com เป็นตน้ (ร้อยละ 70.3) ประเภทเคร่ืองสําอางท่ีซ้ือ

ผ่านออนไลน์ ไดแ้ก่ เคร่ืองสําอางตกแต่งความงาม (Make Up) เช่น ครีมรองพ้ืน แป้งพฟั ลิปสติก อายแชโดว ์บรัช

ออน (ร้อยละ 86.1) และมีจาํนวนเงินในการซ้ือเฉล่ียต่อคร้ัง อยูท่ี่ 501 – 1,000 บาท (ร้อยละ 32.8) ผลการศึกษาและ

วเิคราะห์ตามสมมติฐาน พบวา่ยอมรับสมมติฐาน แต่มีเพียงปัจจยัดา้นนวตักรรมส่วนบุคคล (β = 0.535) (Sig = 0.000) 

ปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์ใช้สอย (β = 0.371) (Sig = 0.000)  ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการ (β = 

0.245) (Sig = 0.001)  สามารถอธิบายอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางออนไลน์ไดร้้อยละ 54 อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 และอีกร้อยละ 46  เกิดจากอิทธิพลตวัแปรตวัอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดน้าํมาศึกษา มีความคลาดเคล่ือน

จากการพยากรณ์อยูท่ี่ ±0.350  

อยา่งไรก็ตามแมว้า่ผลลพัธ์ทางสถิติแสดงวา่ ปัจจยัภาพลกัษณ์ขององคก์ร (Sig = 0.000) ท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 

.01 แต่ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั -0.321 ซ่ึงถือวา่เกิดตวัแปรกด (Suppressor Variables) หมายถึง 

ตวัแปรทดสอบท่ีเขา้มาลดหรือระงบัความสัมพนัธ์ท่ีมีอยูเ่ดิมระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามใหน้อ้ยลงหรือหมด

ลงไป ดงันั้น ปัจจยัภาพลกัษณ์ขององคก์ร และตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการซ้ือไม่มีความสมัพนัธ์ต่อกนั (Pedhazur, 

1997; เทพศกัด์ิ บุญยรัตพนัธ์ุ, 2553) 

ส่วนปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้านความเส่ียงด้านความปลอดภัยของผูผ้ลิตเว็บไซต์ กิจกรรมการตลาดของ

ผลิตภัณฑ์ การรับรู้เก่ียวกับความสะดวกในการซ้ือ และภาพลักษณ์ของผูใ้ช้ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

เคร่ืองสาํอางออนไลน์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 ดงัตารางท่ี 1 และค่า Variance inflation factor (VIF) ไม่เกิน 10 

แสดงวา่ตวัแปรอิสระไม่มีความสมัพนัธ์กนัเอง หรือไม่เกิด Multicollinearity (O’Brien, 2007) ซ่ึงสามารถสร้างสมการ

ถดถอยไดด้งัน้ี Y (พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางออนไลน์) = -0.361 +  0.535 (ดา้นนวตักรรมส่วนบุคคล) + 0.535 

(ดา้นการรับรู้ประโยชนใ์ชส้อย) + 0.535 (ดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการ) ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  ค่า Modified Model 

ตวัแปร 
Standardized Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั

ของผูผ้ลิตเวบ็ไซต ์
0.062 0.052 1.381 0.168 0.915 1.093 

นวตักรรมส่วนบุคคล 0.535** 0.058 10.288 0.000** 0.677 1.476 

การรับรู้เก่ียวกบัความสะดวก

ในการซ้ือ 
0.057 0.072 1.035 0.302 0.605 1.653 

การรับรู้ประโยชนใ์ชส้อย 0.371** 0.089 6.112 0.000** 0.498 2.007 

กิจกรรมการตลาดของ

ผลิตภณัฑ ์
-0.11 0.067 -2.146 0.033 0.701 1.426 

ภาพลกัษณ์ขององคก์ร -0.321 0.062 -5.529 0.000** 0.543 1.843 

ภาพลกัษณ์ของสินคา้ หรือ

บริการ 
0.245** 0.109 3.323 0.001** 0.337 2.971 

ภาพลกัษณ์ของผูใ้ช ้ -0.112 0.091 -1.721 0.086 0.433 2.311 

R = 0.736      R2 = 0.542     SEE = 0.59843      F = 21.467      Sig. = 0.000 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากสมมติฐานงานวิจัยน้ี คือ ปัจจัยด้านความเส่ียงด้านความปลอดภัยของผูผ้ลิตเว็บไซต์ ปัจจัยด้าน

นวตักรรมส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการรับรู้เก่ียวกบัความสะดวกในการซ้ือ ปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์ใชส้อย ปัจจยั

ดา้นกิจกรรมการตลาดของผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการ 

ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของผูใ้ช ้ท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางออนไลน์ของพนกังานองคก์รใน

กรุงเทพมหานครนั้น เม่ือเรียงลาํดบัตามความสาํคญัแลว้พบวา่ มีเพียงปัจจยัดา้นนวตักรรมส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการ

รับรู้ประโยชน์ใชส้อย ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการ ท่ีสามารถอธิบายอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือเคร่ืองสาํอางออนไลน์ไดร้้อยละ 54 ซ่ึงตรงกบังานวิจยัในอดีตท่ีวา่ การรับรู้นวตักรรมส่วน หมายถึง ความเส่ียงท่ี

บุคคลพร้อมท่ีจะรับเพ่ือจะไดท้ดลองส่ิงใหม่ๆ และสามารถจดัการเก่ียวกบัความรู้สึกไม่แน่นอนต่าง ๆ ของตนเองได ้

(Thakur, Angriawan, & Summey, 2016) ทฤษฎีการรับรู้เก่ียวกบัประโยชน์ใชส้อยในการซ้ือ หมายถึง ผูบ้ริโภครับรู้ถึง

ประโยชน์ของการซ้ือเคร่ืองสาํอางออนไลน์วา่มีขอ้ดีมากกวา่ขอ้เสีย ประหยดัเวลาสะดวก (Ashraf, Thongpapanl, & 

Spyropoulou, 2016; Chen, Gillenson, & Sherrell, 2002; Davis, 1989; ปัทมพร คมัภีระ, 2015) และยงัตรงกบัปัจจยั

ภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการหมายถึง ผูบ้ริโภครับรู้หรือมีความรู้เพียงพอเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีจะบอกถึง

คุณลกัษณะของสินคา้หรือบริการ และภาพลกัษณ์ของสินคา้ได ้(Djatmiko & Pradana, 2016)  ผลงานวจิยัยนืยนัทฤษฎี

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ มีรากฐานมาจาก TAM หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้โดยไม่ตอ้ง

ใชค้วามพยายามมาก และมีการประเมินผลส่วนบุคคลแลว้ว่าไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีคาดหวงัในการทาํรายการซ้ือสินคา้

ออนไลน์ (Fortes & Rita, 2016; Pavlou & Fygenson, 2006; พศัภณ บวรพุฒิคณ, 2016) และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
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ในอดีตท่ีพบวา่ ปัจจยัการประหยดัตน้ทุนและเวลา มีผลต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ผา่นทางแอพพลิเคชัน่

อินสตาแกรมของผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูห้ญิงในกรุงเทพมหานคร (ยธิุดา สิรไอยรา และ เพญ็จิรา คนัธวงศ,์ 2557)  

ดงันั้นนกัการตลาด และหรือเจา้ของกิจการ ควรมุ่งเนน้ในการพฒันา เวบ็ไซต ์หรือช่องทางออนไลน์ในการ

จาํหน่ายเคร่ืองสาํอางในดา้นนวตักรรมส่วนบุคคล ไดแ้ก่ สร้างสรรคเ์วบ็ไซตห์รือแอพพลิเคชัน่ท่ีเป็นร้านคา้ออนไลน์

ใหมี้ความทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา และผูบ้ริโภคไดย้นิช่ือเวบ็ไซต ์ใหมี้การพดูคุยเก่ียวกบัช่ือเวบ็ไซต ์หรือ ใหผู้บ้ริโภคมี

การทดลองใชอ้ยู่สมํ่าเสมอ และเน้นกลยทุธ์ดา้นการรับรู้ประโยชน์ใชส้อย โดยให้ส่วนลดสําหรับการซ้ือออนไลน์ 

ช้ีให้เห็นขอ้ดีของการซ้ือออนไลน์มากกวา่การไปซ้ือท่ีร้าน เนน้การประหยดัเวลา และ สะดวกในการไม่ตอ้งเดินทาง 

เป็นตน้ ส่วนกลยทุธ์ภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการนั้น ผูป้ระกอบการหรือนกัการตลาดควรเนน้ขายสินคา้ราคาแพง

ท่ีมีคุณภาพดี มีความหลากหลาย และยิ่งเป็นเคร่ืองสาํอางจากประเทศเกาหลีจะไดรั้บความนิยมซ้ือเป็นพิเศษ สาํหรับ

ประโยชน์เชิงวิชาการงานวิจัยน้ีได้ขยายทฤษฎีพฤติกรรมการซ้ือท่ีมีรากฐานมาจาก TAM ครอบคลุมไปถึงด้าน

นวตักรรมส่วนบุคคลและปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ งานวิจัยในอนาคตผูว้ิจัยสามารถศึกษา

พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มสีเขียว (Green Purchase Behavior) โดยเฉพาะผูบ้ริโภค

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเน่ืองจากเร่ิมมีความสนใจศึกษาวา่ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัให้ความสาํคญักบัการซ้ือโดยคาํนึงถึง

ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนหรือไม่เพียงใด 
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การเปิดรับและพฤติกรรมการใช้แอพพลเิคช่ันวงใน (Wongnai)  

ของผู้บริโภคทีใ่ช้งานแอพพลเิคช่ันวงใน (Wongnai) 

EXPOSURE AND CONSUMER BEHAVIOR ON USING WONGNAI APPLICATION 

ปัณฑติา โอภาสโศภณ1 และตระหนักจติ ยุตยรรยง2 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (bell_watson@hotmail.com) 

2 อาจารยท่ี์ปรึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคัดย่อ 

งานวิจยัช้ินน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเปิดรับการส่ือสารการตลาดของแอพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) 

ของผูบ้ริโภคท่ีใชแ้อพพลิเคชัน่วงใน และศึกษาพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) ของผูบ้ริโภคท่ีใช้

แอพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) 

งานวิจัยช้ินน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Reserch) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ 

(Online questionnaire) กลุ่มตวัอย่างคือ ผูใ้ช้แอพพลิเคชั่นวงใน (Wongnai) อายุ 20 ปีข้ึนไป จาํนวน 200 คน และ

วเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชค้่าทางสถิติประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวจิยัพบวา่  

1) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง อายุ 20-25 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-25,000 บาท นิยมดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

2) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับการส่ือสารการตลาดของบริษัท วงใน  มีเดีย จํากัด ผ่านช่องทาง 

www.facebook.com/wongnai มากท่ีสุด รองลงมาคือช่องทาง www.wongnai.com และไม่เคยเปิดรับผ่านช่องทาง 

www.twitter.com/wongnai มากท่ีสุด ในดา้นการเปิดรับเน้ือหาข่าวสารหากพิจารณาตามเน้ือหาข่าวสารแต่ละประเภท 

สามารถจาํแนกไดด้งัน้ี  

ดา้นเน้ือหาข่าวสารประเภทร้านอาหาร พบวา่ เปิดรับเน้ือหาข่าวสารร้านอาหารใหม่ และน่าสนใจ

มากท่ีสุด  

ด้านเน้ือหาข่าวสารประเภทข่าวและบทความประชาสัมพนัธ์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างเปิดรับเน้ือหา

ข่าวสารประเภทข่าวสารอพัเดทโดยวงใน (Wongnai) มากท่ีสุด 

ดา้นเน้ือหาข่าวสารประเภทประเภทผูส้นบัสนุน (Sponsorship) กลุ่มตวัอยา่งเปิดรับเน้ือหาข่าวสาร

ร้านอาหารท่ีสนบัสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชยม์ากท่ีสุด 

ดา้นเน้ือหาข่าวสารประเภทการส่งเสริมการขาย กลุ่มตวัอยา่งเปิดรับเน้ือหาข่าวสารส่วนลดเดลิเวอร่ี 

(Delivery) มากท่ีสุด  

ดา้นเน้ือหาข่าวสารประเภทกิจกรรมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งเปิดรับเน้ือหาข่าวสาร Quiz เล่นเกม, ทาย

คาํถามมากท่ีสุด  

3) ดา้นพฤติกรรมการใชง้านแอพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชง้านแอพพลิเคชัน่วงใน 

(Wongnai) มาเป็นระยะเวลา 2-3 ปี โดยใชส้มาร์ทโฟน (SmartPhone) เป็นอุปกรณ์ในการใช ้เม่ือคิดเป็นชัว่โมงเฉล่ียท่ี
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ใชต้่อวนัพบวา่ ใชง้านแอพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) นอ้ยกวา่ 30 นาทีต่อวนั ใชง้านในช่วงเวลา 12.00 - 17.59 น. และ

จะนึกถึงแอพพลิเคชั่นวงใน (Wongnai) ในสถานการณ์ท่ีต้องการหาร้านอาหารใหม่ๆ ในด้านคุณสมบัติของ

แอพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการใชง้านดา้นการคน้หาร้านอาหารผา่นแอพพลิเคชัน่วงใน 

(Wongnai) และการเลือกดูร้านอาหารโดยผูใ้ช้งานจริงมากท่ีสุด และไม่เคยใช้งานด้านการเลือกดูร้านอาหารท่ี

สนบัสนุนโดย JOHNNIE WALKER มากท่ีสุด ในดา้นความพึงพอใจ พบวา่ มีความพึงพอใจเก่ียวกบัแอพพลิเคชัน่วง

ใน (Wongnai) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจด้านมีประโยชน์ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหาร มาเป็นอนัดบัหน่ึง 

คาํสําคญั:  การเปิดรับ, พฤติกรรมการใช,้ แอพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) 

 

ABSTRACT 

This research aimed at two objectives. First, to study the marketing exposure of Wongnai application and 

second, to study the consumer behavior on using Wongnai application.  

This research is quantitative research. Data were collected by using an online questionnaire. Sampling group 

consisted of 2 0 0  users of Wongnai application (Over 2 0  years old) and analyzed data by using statistical data 

including frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

The results of this research were as follows:  

1) Most of the samples were female between 20-25 years old with bachelor degree who works as a private 

company employee with average monthly income of 20,001-25,000 Baht. They prefer to download social networking 

applications. 

2 )  Most of the samples were exposed to marketing communications of Wongnai Media Co., Ltd. through 

Facebook (www.facebook.com/wongnai) followed by the website (www.wongnai.com) while they never exposed to 

Twitter (www.twitter.com/wongnai).In terms of exposure on the content and information based on each category, it 

can be classified as follows;  

In terms of the content and information about the restaurant category found that most of the samples 

exposed were about new and interesting restaurant.  

In terms of the content and information about news and information categories found that most of 

the sample exposed were about updated news by Wongnai application.  

In terms of the content and information about the sponsorship category found that most of the 

samples exposed were about the restaurants that are supported by Siam Commercial Bank.  

In terms of the content and information about promotion categories found that most of the sample 

were about delivery and discounts.  

In terms of the content and information about marketing activity categories found that most of the 

sample exposed were about quiz and game. 
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3 .  Consumer behavior in using Wongnai application, most of the samples have used Wongnai application 

for 2 - 3  years via smartphone. When calculated the average daily hours that the samples have used to run Wongnai 

applications found that they have used less than 30 minutes per day at 12:00 PM - 5:59 PM and they will think of 

this application in the situation where looking for new restaurants. In terms of the properties of Wongnai application 

found that most of the samples had behavior in the search for the restaurant through Wongnai application and chose 

to view of the restaurant by real users and most of the samples never used Wongnai application to view the restaurant 

that are supported by JOHNNIE WALKER. In terms of satisfaction, overall satisfaction with Wongnai applications 

was at a high level of the samples was satisfied that Wongnai application is useful to make the decision to choose the 

restaurant service. It is the number one. 

Keywords: Exposure, Behavior on using, Wongnai Application 

 

1. บทนํา 

ในยุคปัจจุบนัคนไทยมีวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบ ผูค้นนิยมยา้ยท่ีพกัอาศยัไปใกลส้ถานท่ีทาํงาน หรือแหล่งใจกลาง

เมืองมากข้ึน ท่ีพกัอาศยัไม่มีความสะดวกสบายต่อการปรุงอาหารรับประทานเอง การรับประทานอาหารนอกบา้นจึง

เป็นทางออกสาํหรับคนไทยท่ีอาศยัอยูใ่นเมือง ดว้ยร้านอาหารท่ีมีจาํนวนมากเป็นทางเลือกหลากหลายใหก้บัผูบ้ริโภค 

ก่อใหเ้กิดพฤติกรรม การแนะนาํอาหารข้ึนในช่องทางออนไลน์ ทาํใหค้นไทยนิยมคน้หาร้านอาหารท่ีคนแนะนาํต่อ ๆ 

กนัจากช่องทางออนไลน์มากข้ึนเพราะมีความน่าเช่ือถือมากกวา่การท่ีร้านอาหารมาเป็นผูแ้นะนาํเอง ดงันั้นร้านอาหาร

ก็ตอ้งหาช่องทางท่ีจะทาํใหเ้ป็นท่ีรู้จกั มีช่ือเสียงในช่องทางออนไลน์ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีมากข้ึนเช่นกนั       

ประเทศไทยมีผูใ้ชง้านสมาร์ทโฟน 47 ลา้นคน (wearesocial.com, 2559) สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(องคก์ารมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอต็ดา้) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กล่าววา่ คนไทยใช้

อินเทอร์เน็ตไปกบัการเล่น Social Network  96.1% เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมา คือ Youtube 88.1% และลาํดบัสาม คือ 

การคน้หาขอ้มูล 79.7%  และเม่ือแบ่งตามความถ่ีในการใชง้าน อนัดบัแรกท่ีใชง้านบ่อยท่ีสุด คือ Facebook 84.2%  

LINE 82.0% Instagram 42.4% และTwitter 36.4% ตามลาํดบั ช่วงเวลาท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตมากท่ีสุดคือช่วงเวลา 16.00 – 

20.00 น. 52.0 % รองลงมาคือ  12.01 – 16.00 น. 44.5 %  และน้อยท่ีสุดคือ 00.01 – 04.00 น. 5.8%  โดยใชส้มาร์ท

โฟนมากท่ีสุด 85.5% รองลงมาคือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 62.0% คอมพิวเตอร์พกพา 48.7% และแท็บเล็ต

คอมพิวเตอร์ 30.0% ตามลาํดบั (brandinside, 2559)  จากขอ้มูลขา้งตน้ท่ีกล่าวมา การใชง้านโทรศพัทมื์อถือและการใช้

งานอินเทอร์เน็ตท่ีมากข้ึน ส่งผลให้ตลาดแอพพลิเคชัน่บนมือถือของประเทศไทยเติบโตข้ึนเป็นอนัดบัท่ี 20 ของโลก 

การแข่งขนัในตลาดแอพพลิเคชัน่ มุ่งเนน้การตอบโจทยก์ารใชง้านในชีวิตประจาํวนัของผูใ้ชง้าน โดยการใชง้านของ

คนไทยดงัท่ีกล่าวในขา้งตน้นั้น คนไทยมกัใชใ้นเร่ืองของการติดต่อส่ือสาร ความบนัเทิงและการหาขอ้มูลเป็นส่วน

ใหญ่ ในดา้นการหาขอ้มูลนั้นข้ึนอยู่กบัขอ้มูลท่ีตอ้งการว่าผูใ้ชง้านแต่ละบุคคลท่ีความตอ้งการคน้หาขอ้มูลในดา้น

อะไรตามความสนใจของผูใ้ชน้ั้น ๆ อีกทั้งพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมกัหาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตเป็นประจาํ

ก่อนท่ีจะไปซ้ือหรือใชบ้ริการ ณ สถานท่ีจริง จากขอ้มูลของบริษทั ไพรซ์ซ่า จาํกดั พบวา่ กลุ่มสินคา้ท่ีมียอดการคน้หา

สูงสุดสามอนัดับได้แก่ ผลิตภณัฑ์ของใชส่้วนตวั 45.9% อาหาร 25.7% และเคร่ืองด่ืมท่ี ไม่มีแอลกอฮอล์ 12.4% 

(techsauce.co, 2559) ในด้านของแอพพลิเคชั่นท่ีค้นหาเก่ียวกับอาหารนั้ น จากข้อมูลของ App Store ของบริษทั
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แอปเปิล ณ วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2560 แอพพลิเคชั่นในหมวดหมู่อาหารและเคร่ืองด่ืม พบว่า แอพพลิเคชั่นวงใน 

(Wongnai) มียอดการดาวน์โหลดสูงสุดเป็นอนัดบัหน่ึงท่ีมีผูใ้ชง้านมากกวา่ 2 ลา้น 5 แสนคน  สอดคลอ้งกบัเวบ็ไซต์

ของวงใน (Wongnai) ท่ีได้รับการจัดอันดับเว็บไซต์จาก Truehits ณ วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2560 มีจํานวนผูเ้ยี่ยมชม

เวบ็ไซต์ (UIP) ของ www.wongnai.com และผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวงใน (Wongnai) มีจาํนวนสูงสุดเป็น

อนัดบัหน่ึงจากหมวด  ชอปป้ิง สอดคลอ้งกบัแอพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) ท่ีมียอดการดาวน์โหลดสูงสุดเป็นอนัดบั

หน่ึงจากขอ้มูลท่ีกล่าวไวข้า้งตน้  แอพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) ผลิตโดย บริษทั วงใน มีเดีย จาํกดั ซ่ึงเกิดข้ึนจากคุณ

ยอด ชินสุภคักุล CEO ของ บริษทั วงใน มีเดีย จาํกดั กบักลุ่มเพ่ือนอีกสามท่าน เร่ิมตน้ทาํเวบ็ไซต์วงใน (Wongnai) 

ข้ึนมาแรกในปี พ.ศ.2553 Wongnai เป็นเวบ็ไซตท่ี์ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัร้านอาหาร มุ่งเนน้กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มทาํงาน

และวยัรุ่น (blognone.com, 2556) คุณยอด ชินสุภคักุล ไดก้ล่าวถึงฟังก์ชัน่ในการใชง้านหลกัๆ ของวงใน (Wongnai) 

ดงัน้ี  1) ส่วนขอ้มูลการรีวิวและแสดงความคิดเห็นต่อร้านอาหารจากผูใ้ชง้านจริงและจากทีมงานวงใน (Wongnai)       

2) การคน้หาบริการท่ีตอ้งการ เช่น ร้านอาหารท่ีอยูใ่กลต้วั 3) เครือข่ายสังคม (Social Network) สามารถติดตามความ

เคล่ือนไหวของเพ่ือน และอพัเดทความเคล่ือนไหวของตนเอง และ 4) พาณิชย ์(Commerce) ไดแ้ก่การขายคอร์สอา

หารและคูปองส่วนลดร้านอาหารหรือสปา (positioningmag.com, 2559) จากการดาํเนินงานของวงใน (Wongnai) 

จนถึงปี พ.ศ.2555 เป็นตน้มา มีผูใ้ชง้านทั้งจากเวบ็ไซตแ์ละแอพพลิเคชัน่ประมาณ  5.5 ลา้นคนต่อเดือน มีฐานขอ้มูล

ร้านอาหารมากกว่า 200,000 ร้านทั่วกรุงเทพมหานคร และอีกหลาย ๆ จังหวดัทั่วประเทศ และยงัได้ร่วมมือกับ

แอพพลิเคชั่น LINE สําหรับสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นวงใน (Wongnai) จะได้รับการบริการจาก LINEMAN 

Delivery ไปส่งอาหารให้อีกดว้ย นอกจากน้ี วงใน (Wognani) ไดเ้ปิดตวัวงในบิวต้ี (Wongnai beauty) โดยมีรูปแบบ

คลา้ยวงใน(Wongnai) แต่เป็นการแนะนาํเร่ืองความสวยความงาม ร้านทาํผม ร้านสปาต่าง ๆ (komchadluek.com, 

2559) ในส่วนของการส่ือสารการตลาดของวงใน (Wongnai) มีการใช้ช่องทางในการส่ือสาร 5 ช่องทางด้วยกัน 

(wongnai.com, 2560) ไดแ้ก่  1) ช่องทาง www.wongnai.com  2) ช่องทาง www.facebook.com/wongnai 3) ช่องทาง 

www.twitter.com/wongnai  4) ช่องทาง Instagram : Wongnai  5) ช่องทาง Line Official Account : Wongnai  นอกจากน้ี

เน้ือหาท่ีปรากฏในแต่ละช่องทางมีเน้ือหาหลกัๆ 5 ประเภท ดงัน้ี  1) เน้ือหาเก่ียวกบัร้านอาหาร  2) เน้ือหาเก่ียวกบัข่าว

และบทความประชาสัมพนัธ์  3) เน้ือหาเก่ียวกบัโฆษณา  4) เน้ือหาเก่ียวกบัการส่งเสริมการขาย  5) เน้ือหาเก่ียวกบั

กิจกรรมการตลาด จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาในขา้งตน้นั้น แอพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) เป็นแอพพลิเคชัน่อนัดบัหน่ึง

สาํหรับคน้หาร้านอาหาร รวมถึงบริการส่งอาหารถึงท่ีเขา้ไปในแอพพลิเคชัน่ท่ีเป็นการร่วมมือกบั LINE และการใช้

ส่ือสังคมออนไลน์หลากหลายช่องทาง ท่ีเป็นจุดต่างจากคู่แข่งจนไดเ้ป็นแอพพลิเคชัน่อนัดบัหน่ึงในหมวดหมู่อาหาร

และเคร่ืองด่ืมตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองของการเปิดรับการส่ือสารการตลาด และ

พฤติกรรมการใชง้านของผูท่ี้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai)  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับการส่ือสารการตลาดของแอพพลิเคชั่นวงใน (Wongnai) ของผู ้บริโภคท่ีใช้

แอพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นวงใน (Wongnai) ของผู ้บริโภคท่ีใช้แอพพลิเคชั่นวงใน 

(Wongnai) 
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3. การดาํเนินการวจิยั 

ประชากรทีศึ่กษา  

ประชากรท่ีใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชแ้อพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai)  

กลุ่มตวัอย่าง  

งานวจิยัน้ีไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็นจาํนวน 200 คน  

วธีิการสุ่มตวัอย่าง 

ใช้วิธีการสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) คือการกระจายแบบสอบถามไปยงัส่ือสังคม

ออนไลน์ต่างๆ คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวติเตอร์ (Twitter)  และตามเวบ็บอร์ดพนัทิป (Pantip)  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือในการวิจัยคือ ใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) ซ่ึงมีคาํถามทั้ งปลายปิดและ

ปลายเปิด จาํนวน 72 ขอ้ ใชเ้วลาเก็บขอ้มูล 15 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 6 เมษายน 2560 ถึง วนัท่ี 21 เมษายน 2560 เป็นช่วงเวลา

เทศกาลท่ีมีผูรั้บสารมีพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่  

สถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั 

งานวิจยัช้ินน้ีวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยระบุค่าของขอ้มูลเป็นจาํนวน 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบเคร่ืองทีใ่ช้ในการวจิยั 

การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยนาํแบบสอบถามใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา

เน้ือหาแบบสอบถาม และนาํแบบสอบถามไปทดสอบ (Pretest) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีจะทาํการเก็บขอ้มูลจริง จาํนวน     

30 ชุด จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 คน 

การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) หลงัจากทดสอบแบบสอบถาม (Pretest) นาํมาทดสอบหาค่าความ

เช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ Cronbach's Alpha โดยไดค้่าระดบัความเช่ือมัน่

ดงัน้ี 1) คาํถามเก่ียวกบัการเปิดรับการส่ือสารการตลาดของแอพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) จากบริษทั วงใน มีเดีย 

จํากัด ได้ค่าระดับความเช่ือมั่นท่ีระดับ 0.918 2) คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้งาน และความพึงพอใจต่อ

แอพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) ไดค้่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 0.925 
 

4. ผลการวจิยั 

1. ในภาพรวม กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด อายุ 20-25 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-25,000 บาท นิยมดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่เครือข่ายสงัคม

ออนไลน์มากท่ีสุด 

2.  ในด้านการเปิดรับการส่ือสารการตลาดของแอพพลิเคชั่นวงใน (Wongnai) ของผู ้บริโภคท่ีใช้

แอพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) กลุ่มตวัอยา่งเปิดรับการส่ือสารการตลาดของแอพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai)           ผา่น

ช่องทาง www.facebook.com/wongnai มากท่ีสุด รองลงมาคือ ช่องทาง www.wongnai.com    และเปิดรับ              นอ้ย

ท่ี สุดคือ ช่องทาง www.twitter.com/wongnai  ช่องทางท่ีกลุ่มตัวอย่างไม่ เคยเ ปิดรับมากท่ีสุด  คือ ช่องทาง 

www.twitter.com/wongnai 
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3. ในดา้นการเปิดรับเน้ือหาข่าวสารจาก www.wongnai.com และ www.facebook.com/wongnai จาํแนกได้

ดงัน้ี 

3.1  เน้ือหาข่าวสารประเภทร้านอาหารท่ีกลุ่มตวัอย่างเปิดรับมากท่ีสุด คือ เน้ือหาข่าวสารประเภท

ร้านอาหารใหม่ และน่าสนใจ น้อยท่ีสุดคือ เน้ือหาข่าวสารประเภทร้านอาหารโดยเลือกตามเมนู และไม่เคยเปิดรับ

เน้ือหาข่าวสารประเภทร้านอาหารโดยเลือกตามสถานี MRT มากท่ีสุด 

3.2 เน้ือหาข่าวสารประเภทข่าวและบทความประชาสัมพนัธ์ท่ีกลุ่มตวัอย่างเปิดรับมากท่ีสุด คือ 

เน้ือหาข่าวสารประเภทข่าวสารอพัเดทโดยวงใน (Wongnai) และไม่เคยเปิดรับเน้ือหาข่าวสารประเภทบทความ

เก่ียวกบัอาหารโดยวงใน (Wongnai) มากท่ีสุด 

3.3 เน้ือหาข่าวสารประเภทประเภทผูส้นับสนุน (Sponsorship) ท่ีกลุ่มตวัอย่างเปิดรับมากท่ีสุด คือ 

เน้ือหาข่าวสารร้านอาหารท่ีสนบัสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย ์รองลงมาคือ เน้ือหาข่าวสารร้านอาหารท่ีสนับสนุน

โดยเป๊ปซ่ี และไม่เคยเปิดรับเน้ือหาข่าวสารร้านอาหารท่ีสนบัสนุนโดย JOHNNIE WALKER มากท่ีสุด 

3.4 เน้ือหาข่าวสารประเภทการส่งเสริมการขาย ท่ีกลุ่มตวัอยา่งเปิดรับมากท่ีสุด คือ เน้ือหาข่าวสาร

ส่วนลดเดลิเวอร่ี (Delivery) และไม่เคยใชง้านเน้ือหาข่าวสารส่วนลดเดลิเวอร่ี (Delivery) มากท่ีสุด 

3.5 เน้ือหาข่าวสารประเภทกิจกรรมการตลาด ท่ีกลุ่มตวัอย่างเปิดรับมากท่ีสุด คือ เน้ือหาข่าวสาร 

Quiz เล่นเกม, ทายคาํถาม และไม่เคยใชง้านเน้ือหาข่าวสารการจดัสมัมนา กิจกรรมต่าง ๆ มากท่ีสุด 

4. ในดา้นพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) ของกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชง้าน

แอพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) มาเป็นระยะเวลา 2-3 ปี โดยใชส้มาร์ทโฟน (SmartPhone) เป็นอุปกรณ์ในการใช ้เม่ือ

คิดเป็นชัว่โมงเฉล่ียท่ีใชต้่อวนัพบวา่ ใชง้านแอพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) นอ้ยกวา่ 30 นาทีต่อวนั ใชง้านในช่วงเวลา 

12.00 – 17.59 น. และจะนึกถึงแอพพลิเคชั่นวงใน (Wongnai) ในสถานการณ์ท่ีตอ้งการหาร้านอาหารใหม่ๆ เม่ือ

จาํแนกตามคุณสมบติัแอพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) กลุ่มตวัอยา่งใชง้านดา้นการคน้หาร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชัน่

วงใน (Wongnai) และการเลือกดูร้านอาหารโดยผูใ้ชง้านจริงมากท่ีสุด มีพฤติกรรมการใชง้านดา้นการเขียนแนะนาํ

ร้านอาหารนอ้ยท่ีสุด และไม่เคยใชง้านดา้นการเลือกดูร้านอาหารท่ีสนบัสนุนโดย JOHNNIE WALKER มากท่ีสุด 

5. ในดา้นความพึงพอใจเก่ียวกบัแอพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) ของกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจเก่ียวกบัแอพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มี

ความพึงพอใจทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจดา้นมีประโยชน์ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร

มาเป็นอนัดบัหน่ึง   

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการสรุปผลการศึกษา สามารถนาํมาอภิปรายผลการศึกษา ไดด้งัน้ี  

ผูท่ี้เปิดรับการส่ือสารการตลาดของแอพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) เป็นเพศหญิงท่ีมีอาย ุ20-25 ปีมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ มีอาย ุ26-30 ปี  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-

25,000 บาท โดยคนกลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มคนเมือง และนิยมรับประทานอาหารนอกบา้นมากกว่าทาํอาหารเอง เป็นไป

ตามท่ีคุณยอด ชินสุภคักลุไดก้าํหนดกลุ่มเป้าหมายของ บริษทั วงใน มีเดีย จาํกดั เป็นกลุ่มคนทาํงาน และวยัรุ่น รวมถึง

ตอ้งการสร้างความสะดวกสบายให้กบัคนเมืองในดา้นร้านอาหาร (blognone.com, 2556 และ positioningmag.com, 

2560)  
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ดา้นการเปิดรับการส่ือสารการตลาดของแอพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) ของผูบ้ริโภคท่ีใชง้านแอพพลิเคชัน่

วงใน (Wongnai) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เปิดรับการส่ือสารการตลาดของแอพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) ผ่านช่องทาง 

www.facebook.com ม าก ท่ี สุด  ร อ ง ล ง ม า  คื อ  www.wongnai.com, Line Official Account : Wongnai, Instagram : 

Wongnai และ www.twitter.com/wongnai ตามลําดับ และไม่เคยเปิดรับมากท่ีสุดคือ www.twitter.com ตรงกับท่ี 

สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตดา้) กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (brandinside, 2559) ระบุไวว้า่ คนไทยมีการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) มากท่ีสุด รองลงมา

คือ ไลน์ (LINE), อินสตาแกรม (Instagram) และทวติเตอร์ (Twitter) ตามลาํดบั 

เน้ือหาข่าวสารทั้ งหมดท่ี บริษัท วงใน มีเดีย จํากัด ได้ส่ือสารผ่านช่องทางการส่ือสารทั้ ง 5 ช่องทาง 

สอดคลอ้งกับท่ี ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2546) กล่าวว่า การส่ือสารการตลาด คือ การท่ีบริษทั ส่งข่าวสารออกไปใน

รูปแบบต่างๆ เช่น ภาพ เสียง แสง ฯลฯ ผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆ โดยมีวตัถุประสงคใ์หผู้บ้ริโภคตอบสนองไปใน

ทิศทางท่ีบริษทัตอ้งการ และเป็นไปตามท่ี ณฐัา ฉางชูโต (2553) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการส่ือสารการตลาดผา่นช่องทาง

ออนไลน์วา่ ควรมีเน้ือหาดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา การส่งเสริมการตลาด การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริมการ

ขาย การจดักิจกรรมพิเศษ รวมถึงการส่ือสารดว้ยวธีิใหม่ๆ การเล่นเกมกบัผูบ้ริโภค ซ่ึงบริษทั วงใน มีเดีย จาํกดั ไดมี้

การประยกุตเ์น้ือหาต่างๆ เหล่าน้ีและส่ือสารออกไปสู่ผูบ้ริโภค 

การเปิดรับเน้ือหาข่าวสารของกลุ่มตวัอยา่ง สอดคลอ้งกบั Klapper (1960) ท่ีระบุกระบวนการรับข่าวสารไว้

วา่ กลุ่มตวัอยา่งจะเลือกเปิดรับข่าวสารจากแหล่งขอ้มูลหรือส่ือท่ีตนเองใชอ้ยูเ่ป็นประจาํ โดยแต่ละคนจะเปิดรับใน

ช่องทางท่ีแตกต่างกนัไป โดยส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชเ้ป็นประจาํ คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) จึงเกิดการเปิดรับ

ผา่นช่องทางน้ีมากท่ีสุด รวมถึงเลือกใหค้วามสนใจกบัข่าวสารในดา้นท่ีตรงกบัความตอ้งการของตนเองมากท่ีสุด โดย

เปิดรับเน้ือหาร้านอาหารใหม่ และน่าสนใจ ท่ีสนบัสนุนความตอ้งการของตนเอง 

นอกจากน้ีการเปิดรับเน้ือหาข่าวสารของกลุ่มตัวอย่าง ยงัสอดคลอ้งกับ Todd Hunt and Brent d. Ruben 

(1993) ท่ีไดร้ะบุถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารอีกดว้ย กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกเปิดรับสารท่ีตรง

กบัความตอ้งการ เป้าหมายท่ีจะตอบสนองความตอ้งการ การนาํไปใชป้ระโยชน์ต่างๆจากเน้ือหาข่าวสารท่ีตนเอง

ไดรั้บจากบริษทั วงใน มีเดีย จาํกดั 

ด้านพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นวงใน (Wongnai) ของผู ้บริโภคท่ีใช้งานแอพพลิเคชั่นวงใน 

(Wongnai) กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการใชง้านดา้นการคน้หาร้านอาหารผา่นแอพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) และการ

เ ลื อ ก ดู ร้ า น อ า ห า ร โ ด ย ผู ้ใ ช้ง า น จ ริ ง ม า ก ท่ี สุ ด โ ด ย เ ป็ น ฟั ง ก์ ชั่น ก า ร ใ ช้ง า น ห ลัก ข อ ง ว ง ใ น ( Wongnai) 

(positioningmag.com, 2559) สอดคลอ้งกบัท่ี สโรจ เลาหศิริ (2559) ไดก้ล่าวถึงการเขา้ถึงขอ้มูลออนไลน์เพ่ือตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งมีการสร้างการรับรู้ให้กับผูบ้ริโภค เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกับผูบ้ริโภค 

จากนั้ นผูบ้ริโภคจึงเกิดการพิจารณาสินค้าและบริการก่อนท่ีจะตัดสินใจไปใช้บริการจริง และตรงกับแนวคิด 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ี ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ไดอ้ธิบายพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในส่วนของกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือวา่ ตอ้งเกิดการรับรู้ปัญหา ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเกิดปัญหาท่ีวา่ตอ้งการคน้หาร้านอาหารใหม่ๆ ต่อมาจึงเกิดการ

คน้หาขอ้มูล ท่ีเขา้มาคน้หาขอ้มูลร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) เม่ือไดค้น้หาขอ้มูลแลว้จะเกิดการ

ประเมินผลทางเลือก ในกรณีน้ีกลุ่มตวัอย่างอาจเปรียบเทียบร้านอาหารท่ีคน้หาจากแอพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) 

โดยเปรียบเทียบจากการเลือกดูร้านอาหารท่ีมีผูใ้ชง้านจริงท่านอ่ืนๆ ไดเ้ขียนถึงร้านอาหารนั้นๆ หลงัจากนั้นจึงเกิดการ
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ตดัสินใจซ้ือ เม่ือไดต้ดัสินใจไปใชบ้ริการร้านอาหาร จะเกิดขั้นตอนสุดทา้ยคือ พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงในส่วน

แอพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) คือ การใชง้านดา้นเขียนแนะนาํร้านอาหาร ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีพฤติกรรมการใชน้อ้ยท่ีสุด 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกลุ่มอยา่งเลือกท่ีจะคน้หาอาหารมากกวา่ ไม่ไดมี้ความสนใจเขา้มาเขียนแนะนาํร้านอาหารหลงัจาก

ใชบ้ริการไปแลว้ เน่ืองจากไปส่ิงท่ีตอบสนองความตอ้งการของตนเองแลว้ คือ ตอ้งการหาร้านอาหารใหม่ๆ  

ดา้นความพึงพอใจท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีต่อแอพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) ในภาพรวมมีระดบัความพึงพอใจมาก

หากแบ่งตามรายขอ้พบวา่ มีความพึงพอใจดา้นมีประโยชน์ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารมากท่ีสุด เป็นไป

ตาม ยบุล เบ็ญจรงคกิ์จ (2534) และ สุรพงษ ์โสธนะเสถียร (2533) ท่ีกล่าวถึงความพึงพอใจวา่ การเปิดรับข่าวสารของ

ผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะเป็นผูก้าํหนดการเลือกเปิดรับข่าวสารท่ีตอ้งตอบความตอ้งการ ความพึงพอใจ และมีประโยชน์

ของตนเองไดเ้ท่านั้น 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

โดยสรุปแลว้ กลุ่มตวัอยา่งเปิดรับผ่านช่องทาง www.facebook.com.com/wongnai มากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั

พฤติกรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตของคนไทย และมีพฤติกรรมการใชง้านแอพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) ในดา้นการ

คน้หาร้านอาหารผา่นแอพพลิเคชัน่วงใน (Wongnai) และการเลือกดูร้านอาหารโดยผูใ้ชง้านจริงมากท่ีสุด เป็นไปตาม 

วตัถุประสงคข์อง บริษทั วงใน มีเดีย จาํกดั ท่ีตอ้งการตอบสนองการใชง้านในดา้นการคน้หาร้านอาหารของผูบ้ริโภค  

สําหรับการนําผลวจิยัไปประยุกต์ใช้ 

1. ช่องทางเฟซบุ๊ก (Facbook) สามารถเพ่ิมเน้ือหาข่าวสารไปยงัผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึนกว่าเดิม หรือมีการทาํ

กิจกรรมคาํถามสั้นๆ ข้ึนมาเพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับวา่ หลงัจากเปิดรับเน้ือหาข่าวสารแลว้มีการไปใชบ้ริการ

จริงในช่วงเวลาใด ไปกบัใคร และแจกรางวลัเพ่ือเป็นการตอบแทนในการร่วมตอบคาํถาม 

2. สําหรับทวิตเตอร์ (Twitter) ควรมีการปรับปรุงเน้ือหาให้เหมาะสมกบัช่องทางทวิตเตอร์ (Twitter) หรือ

การจดักิจกรรมพิเศษ การแจกรหสัการส่งเสริมการขายสาํหรับสาํหรับผูใ้ชง้านทวติเตอร์ (Twitter) โดยเฉพาะ 

3. ในดา้นเน้ือหาข่าวสารต่างๆ ทั้งในดา้นร้านอาหารใหม่ๆ การเปิดใหผู้ใ้ชบ้ริการจริงไดแ้สดงความคิดเห็น

ได ้รวมถึงกิจกรรมเล่นเกม Quiz ต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั สามารถใชง้านไดต่้อไป ทั้งน้ีอาจทาํใหเ้กมมีความสนุกมาก

ยิง่ข้ึน เน่ืองจากจะช่วยสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผูบ้ริโภคไดใ้นระยะยาว 

4. ในด้านพฤติกรรมการใช้งาน กลุ่มตวัอย่างไม่เคยใช้งานการเขียนแนะนําร้านอาหารมากท่ีสุด อาจมี

กิจกรรมท่ีให้รางวลั หรือมีส่ิงตอบแทนหากเขียนแนะนาํร้านอาหารเพ่ือดึงดูดให้ผูบ้ริโภคมาใชง้านในส่วนน้ีมาก

ยิง่ข้ึน 

สําหรับการศึกษาในอนาคต 

1. ในงานวิจยัคร้ังต่อไป อาจศึกษาภาพรวมแอพพลิเคชัน่ท่ีเก่ียวกบัร้านอาหาร หรือศึกษาแอพพลิเคชัน่อ่ืนๆ 

อยา่งเฉพาะเจาะจง เพ่ือศึกษาการเปิดรับ และพฤติกรรมการใชท่ี้อาจจะแตกต่างกนัออกไป   

2. การวิจยัคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถามออนไลน์ในการเก็บขอ้มูล และมีคาํถามในส่วนของไม่เคยใชง้าน ดงันั้น

ในงานวิจยัคร้ังต่อไป ควรถามถึงเหตุผลท่ีไม่เคยใช้งาน เพ่ือนําไปพฒันาและปรับปรุงการส่ือสารการตลาด และ

แอพพลิเคชัน่ใหดี้มากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษากิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าท่ีส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้บริษทั เอไอ
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คุณค่าตราสินคา้บริษทั เอไอเอ จาํกดัของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร  (2) เพ่ือศึกษาเก่ียวกบักิจกรรมหลกับนห่วงโซ่

คุณค่าท่ีส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้บริษทั เอไอเอ จาํกัดของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพ่ือศึกษาเก่ียวกับ

กิจกรรมสนบัสนุนบนห่วงโซ่คุณค่าท่ีส่งผลต่อคุณคา่ตราสินคา้บริษทั เอไอเอ จาํกดั ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร  

(4) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมหลกับนห่วงโซ่คุณค่าบริษทั เอไอเอ จาํกดัของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร  

(5) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมสนับสนุนบนห่วงโซ่คุณค่าบริษัท เอไอเอ จํากัดของลูกค้าในเขต

กรุงเทพมหานคร  (6) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นท่ีมีผลคุณค่าตราสินค้าบริษัท เอไอเอ จํากัดของลูกค้าในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงท่ีมีช่วงอาย ุ30 – 34 

ปี มีสถานภาพโสด วฒิุการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 

มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 2 – 4 คน จาํนวนกรมธรรมป์ระกนัชีวติร่วมกบับริษทั 1 – 5 กรมธรรมอี์กทั้งยงัถือครอง

ร่วมกบับริษทัไวน้าน 1 -5 ปีซ่ึงหากคิดเป็นมูลค่าเบ้ียประกนัต่อปีน้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท ซ่ึงส่งผลทาํให้

มูลค่าความคุม้ครองชีวิตในกรณีเสียชีวิตอยู่ท่ีเพียง 300,001 – 600,000 บาท ทั้งน้ียงัทราบอีกว่าสาเหตุส่วนใหญ่ท่ี

ผูต้อบแบบสอบถามจะทาํประกนัชีวติมาจากมีความตอ้งการออมเงินและใชโ้ยชน์ในทางภาษีท่ีสามารถนาํมาลดหยอ่น

ได ้โดยมีรูปแบบกรมธรรมเ์ป็นแบบประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล พร้อมทั้งมีสญัญาเพ่ิมเติมแนบทา้ยดา้นอุบติัเหตุท่ีทาํ

การซ้ือกรมธรรมผ์า่นตวัแทนประกนัชีวติผา่นแอพพลิเคชัน่ช่ือวา่  Ipos+  เน่ืองจากไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและคาํแนะนาํ

จากบุคคลในครอบครัว 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ กิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้บริษทั เอไอเอ จาํกดัของ

ลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 รวมไปถึงปัจจยัย่อยของกิจกรรมบนห่วงโซ่

คุณค่าอันได้แก่ กิจกรรมหลักบนห่วงโซ่คุณค่าส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้บริษทั เอไอเอ จํากัดของลูกคา้ในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และกิจกรรมสนบัสนุนบนห่วงโซ่คุณค่าส่งผลต่อคุณค่าตรา

สินคา้บริษทั เอไอเอ จาํกดัของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คาํสําคญั: กิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่า, คุณค่าตราสินคา้, ประกนัชีวติ 
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ABSTRACT 

This study case objective to study value chain activities that affect the brand value of AIA Co., Ltd. of 

customer in Bangkok. The purpose is (1) To study value chain activities that affect the brand value of AIA Co., Ltd. 

in Bangkok. (2)To study about the core value chain activities that affect the brand value of AIA Co., Ltd. in Bangkok. 

(3) To study about value chain support activities that affect AIA Co., Ltd.'s brand value in Bangkok.     (4) To study 

opinions on the core value chain activities of AIA Co., Ltd. in Bangkok. (5) To study opinions on value chain support 

activities of AIA Co., Ltd. in Bangkok. (6) To study the opinions of AIA Co., Ltd. in Bangkok. 

The results showed that the respondents were mostly the respondents were female, with an age range of 30-

34 years. Single status, bachelor degree, private company employees, average monthly income 10,001 - 20,000 baht, 

there are 2 - 4 family members, life insurance with 1 - 5 insurance policies. They also hold the company for   1 - 5 

years. If the value of insurance premiums per year is less than or equal to 10 ,000  baht. So the value of life in death 

case is 300,001 – 600,000 baht. All of the result it come from two reasons is stability of life and relieve in uncertainty. 

Accordingly Personal Accident Insurance with rider of accidental indemnity get it by agent with Ipos+ application 

because they receive the data and introduction from their families. 

The results of hypothesis testing showed that value chain activities that affect brand equity AIA Co.,Ltd. of 

customer in Bangkok by statistically at significant level 0 . 0 5  .  Including sub-factor of value chain activities is 

“Primary activities of value chain that affect brand equity AIA Co.,Ltd. of customer in Bangkok by statistically at 

significant level 0 . 0 5 ” and “Support activities of value chain that affect brand equity AIA Co.,Ltd. of customer in 

Bangkok by statistically at significant level 0.05”. 

Keywords:  Value Chain Activities, Brand Equity, Life Insurance  

 

1. บทนํา 

 การประกนัชีวิตเป็นการประกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดทุ้กเม่ืออนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ โรคภยัไขเ้จ็บท่ี

อาจเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถช่วยลดค่าความเส่ียงเหล่าน้ีได้หากเกิดการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทุพพลภาพ หรือ

แมก้ระทัง่ความคุม้ครองในอนาคตท่ีจะช่วยท่ีคุม้ครองหากสูญเสียรายไดใ้นยามชรา ประโยชน์เหล่าน้ีน่ีเองจึงเป็นส่ิง

สาํคญัท่ีทาํให้การประกนัชีวิตไดรั้บการส่งเสริมจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

หรือ AEC รวมไปถึงการนาํค่าเบ้ียประกนัชีวติมาหกัลดหยอ่นภาษีเงินไดส่้วนบุคคล อีกทั้งในภาคธุรกิจนั้นยงัไดมี้การ

ออกผลิตภณัฑใ์หม่ๆเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในทุกกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงทางสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั

ไดมี้การจดัเก็บขอ้มูลสาํหรับเบ้ียประกนัภยัรับรวมในปี 2558 ประมาณ 537,509.62 ลา้นบาท และไดมี้การคาดการณ์

ว่าในปี 2559 จะมีอตัราการเติบโตอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 9 เป็นเบ้ียประกันภยัรับรวมประมาณ 585,700 ลา้นบาท 

(สมาคมประกนัชีวติไทย, 2559, หนา้ 8) 

 ปัจจุบนัสาํหรับบริษทัประกนัชีวิตท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดของเบ้ียประกนัภยัรับรวมเป็นอนัดบัแรกของ ในปี 

2558 นั่นคือ บริษทั เอไอเอ จาํกดั ดว้ยมูลค่า 119,552.33 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการตลาดร้อยละ 22.24 (สมาคม

ประกนัชีวิตไทย, 2559, หนา้ 12) อีกทั้งบริษทัยงัไดด้าํเนินธุรกิจเคียงขา้งสังคมไทยมานานมากกว่า 78 ปีเป็นบริษทั
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ต่างชาติท่ีมีความมัน่คงทางการเงินและมีความน่าเช่ือถือแลว้ รวมไปถึงคาํมัน่สัญญาของบริษทั “เขา้ใจชีวิต...เขา้ใจ

คุณ” โดย  เอไอเอ ประเทศไทย เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มบริษทัเอไอเอ  ซ่ึงเป็นกลุ่มบริษทัประกนัชีวติใหญ่ท่ีสุดซ่ึงจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์ัว่ทวปีเอเชีย และมีมูลค่าสินทรัพยใ์นตลาดใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของโลก โดยบริษทั 

เอไอเอ จาํกดั ยงัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะกา้วเป็นบริษทัประกนัชีวิตอนัดบัหน่ึงของคนไทย บริษทัไดจ้ดัทาํกิจกรรมภายใน

ของบริษทัตามห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือสร้างคุณค่าของบริษทัและกระตุน้การตดัสินใจซ้ือกรมธรรมชี์วติของบริษทั 

 โดยท่ีบริษทัไดด้าํเนินกิจกรรมตามองคป์ระกอบของห่วงโซ่คุณค่า (Porter, 1985) ซ่ึงแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ส่วน

คือ กิจกรรมหลกั และ กิจกรรมสนับสนุน โดยกิจกรรมหลกัสําหรับธุรกิจประกนัชีวิตนั้น จาํเป็นมากสําหรับการ

ออกแบบและพฒันารูปแบบกรมธรรมท่ี์จะนาํมาเสนอลูกคา้ ซ่ึงทางบริษทัเองจึงจาํเป็นท่ีตอ้งจดัทาํรูปแบบกรมธรรม์

ประเภทต่างๆ ไม่วา่จะเป็นกรมธรรมก์ารประกนัชีวิตแบบควบการลงทุน (ประกนัชีวติแบบยนิูต ลิงค)์, กรมธรรมก์าร

ประกนัชีวิตเพ่ือการดูแลสุขภาพ (เอไอเอ ไวทลัลิต้ี), กรมธรรมก์ารประกนัชีวิตแบบบาํนาญเพ่ือนาํกรมธรรมรู์ปแบบ

ต่างๆไปนาํเสนอขายกบัลูกคา้ทุกเพศ ทุกวยัและกิจกรรมสนับสนุน เพ่ือเอ้ืออาํนวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ ทาง

บริษทัจึงไดท้าํการการออกแอพพลิเคชัน่บนระบบแอนดรอยด์และระบบไอโอเอสเพ่ือตอบสนองต่อไลฟ์สไตลข์อง

คนในยุคปัจจุบนัผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาํเนินกิจกรรมจากการสอบถามของลูกคา้ในเร่ืองของเบ้ีย

ประกนั กาํหนดการครบวาระ ซ่ึงลูกคา้สามารถตรวจสอบไดเ้องผา่น “ระบบการจดัการการชาํระเบ้ียประกนัภยั (AIA 

iSERVICE)” และ แอพพลิเคชัน่สําหรับการสร้างสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงผ่าน “ระบบการดูแลรักษาสุขภาพ (AIA 

Vitality)” 

 ดงันั้นผูท้าํวจิยัจึงทาํการศึกษาเร่ือง “กิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าท่ีส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้ของบริษทั เอไอเอ 

จาํกดั” เพ่ือให้บริษทัประกนัชีวิตปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในสังคมปัจจุบนั แข่งขนักบั

บริษทัอ่ืน โดยใชกิ้จกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าของบริษทัดว้ยวิธีการต่างๆให้ผูบ้ริโภคมองบริษทัไปในทิศทางบวกเพ่ือ

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑม์ากข้ึน โดยสามารถเขียนเป็นกรอบแนวความคิดไดด้งัน้ี 

 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

     1. เพ่ือศึกษาเก่ียวกบักิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าท่ีส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้บริษทั เอไอเอ จาํกดัของ

ลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาเก่ียวกบักิจกรรมหลกับนห่วงโซ่คุณค่าท่ีส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้บริษทั เอไอเอ จาํกดัของ

ลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กจิกรรมบนห่วงโซ่คุณค่า 

1 กิจกรรมหลกั 

2 กิจกรรมสนบัสนุน 

คุณค่าตราสินค้า 

1 การรู้จกัตราสินคา้  

2 ความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้  

3 ความภกัดีต่อตราสินคา้  

4 คุณภาพการรับรู้  

5 สินทรัพยป์ระเภทอ่ืน  
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 3. เพ่ือศึกษาเก่ียวกบักิจกรรมสนับสนุนบนห่วงโซ่คุณค่าท่ีส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้บริษทั เอไอเอ จาํกดั 

ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมหลักบนห่วงโซ่คุณค่าบริษทั เอไอเอ จํากัดของลูกค้าในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 5. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมสนบัสนุนบนห่วงโซ่คุณค่าบริษทั เอไอเอ จาํกดัของลูกคา้ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 6. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นท่ีมีผลคุณค่าตราสินคา้บริษทั เอไอเอ จาํกดัของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การวิจัยในคร้ังน้ีใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative approach) โดยเลือกใช้วิธีการสํารวจด้วยการตอบ

แบบสอบถามท่ีถูกสร้างข้ึนและไดก้าํหนดขอบเขตของการวจิยัไว ้ซ่ึงประกอบดว้ย  

3.1. ประชากรและตวัอยา่ง : เพศชายและเพศหญิงอาย ุ15-59 ปี ทางผูว้จิยัจึงเลือกใชข้อ้มูลจากกลุ่มวยัทาํงาน

เน่ืองจากมีช่วงท่ีกวา้งมากท่ีสุดและมีจาํนวนประชากรเยอะท่ีสุด ทั้งน้ีจะศึกษาขอ้มูลในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมี

จาํนวนประชากรอยูท่ี่ 3,815,580 คน (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ , 2559) โดยทาํการสุ่มตวัอยา่งประชากรจาํนวน 400 คน 

จากความเช่ือมัน่ของการเก็บขอ้มูลตามตารางของ Yamane (1967) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 และค่าความคลาด

เคล่ือนท่ีระดบัร้อยละ ±5 

3.2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา : แบบสอบถามท่ีท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือถามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งส้ิน 5 ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ , พฤติกรรมการซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อบริษทั เอไอเอ จาํกดั , 

ความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่า , ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

3.3. การตรวจสอบเคร่ืองมือ : ทาํการพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบ็ค อลัฟ่า (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) จากกลุ่มตวัอยา่งทดลอง จาํนวน 30 ชุด เม่ือนาํมาตรวจสอบพบวา่ค่าความเช่ือมัน่เกิน 0.7 ในทุกตวัแปร

จึงไดด้าํเนินการจดัเก็บแบบสอบถามอีก 400 ชุดซ่ึงไดค้่าความเช่ือมัน่เกิน 0.7 ในทุกตวัแปรเช่นกนั 

3.4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล : ผูว้ิจยัดาํเนินการจดัทาํเอกสารขออนุญาตเก็บขอ้มูลกบัลูกคา้บริษทั เอไอเอ 

จาํกดั ภายในสาํนกังานใหญ่ บริษทั เอไอเอ จาํกดัโดยกาํหนดวนัและเวลาในการเขา้ไปเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยติดต่อ

ขอเข้าพบผูจ้ ัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท เอไอเอ จํากัด เพ่ืออธิบายรายละเอียดเก่ียวกับเน้ือหาภายใน

แบบสอบถามและวิธีการในการเก็บแบบสอบถาม และดําเนินการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มเป้าหมายและรอ

จนกระทัง่ตอบคาํถามครบถว้น 

3.5. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ :  

3.5.1 สถิติเชิงพรรณนาเป็นการอธิบายผลการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี คือ  

1. ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม และ พฤติกรรมการซ้ือของผูต้อบแบบสอบถาม

เป็นข้อมูลท่ีใช้มาตรวดัแบบนามบัญญติัและผูว้ิจัยตอ้งการบรรยายเพ่ือให้ทราบถึงจาํนวนตวัอย่างจาํแนกตาม

คุณสมบติัเท่านั้น ดงันั้นสถิติท่ีเหมาะสมคือค่าความถ่ี (จาํนวน) และค่าร้อยละ 
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2. กิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าและคุณค่าตราสินคา้เป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรวดัอนัตรภาคและผูว้จิยั

ต้องการทราบจํานวนตัวอย่างและค่าเฉล่ียคะแนนของแต่ละระดับความคิดเห็นของตวัอย่างสถิติท่ีใช้จึงได้แก่ 

ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3.5.2 สถิติเชิงอา้งอิงผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติเชิงอา้งอิงสาํหรับการอธิบายผลการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี คือ 

1. การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ในลกัษณะกิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าส่งผลต่อ

คุณค่าตราสินคา้ของบริษทั เอไอเอ จาํกดั ใชก้ารวเิคราะห์สมการถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression) 

2. การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ในลกัษณะกิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าส่งผลตวั

คุณค่าตราสินคา้ของบริษทั เอไอเอ จาํกดั ใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)  

 

4. ผลการวจิยั 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือการอธิบายและการทดสอบสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรแต่ละตวั ท่ีเกิดจากการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีมีคาํตอบครบถว้นในทุกขอ้คาํถามโดยมีจาํนวนทั้งส้ิน 400 ชุด คิดเป็น 100% 

ซ่ึงสามารถแบ่งผลการวเิคราะห์ออกเป็น 5 ส่วน ประกอบดว้ย  

4.1. ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นรูปแบบจาํนวนและร้อยละ ดงัน้ี 

4.1.1. เพศของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า เพศหญิง จาํนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 และเพศ

หญิง จาํนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 

4.1.2. อายุของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ช่วงอาย ุ30 – 34 ปี จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0  

รองลงมาช่วงอาย ุ20 – 24 ปี จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ช่วงอาย ุ25 – 29 ปี จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 

ช่วงอาย ุ50 – 54 ปี จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ช่วงอาย ุ35 – 39 ปีและช่วงอาย ุ40 – 44 ปี จาํนวนช่วงละ 45 คน 

คิดเป็นช่วง ร้อยละ 11.3 ช่วงอาย ุ55 – 59 ปี จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ช่วงอาย ุ45 – 49 ปี จาํนวน 38 คน คิด

เป็นร้อยละ 9.5 และนอ้ยท่ีสุดช่วงอาย ุ15 – 19 ปี จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 

4.1.3. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ โสด จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมา

สมรส จาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 และนอ้ยท่ีสุดหยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่จาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 

27.0 

4.1.4. ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 132 คน 

คิดเป็นร้อยละ 33.0 รองลงมาระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 ระดบัการศึกษา

มธัยมปลายและอนุปริญญา จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 และนอ้ยท่ีสุดระดบัการศึกษามธัยมตน้ จาํนวน 10 

คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 

4.1.5. อาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 123 คน คิดเป็น

ร้อยละ 30.8 รองลงมาอาชีพธุรกิจส่วนตวั/อิสระ จาํนวน 121 คนคิดเป็นร้อยละ 30.3 อาชีพขา้ราชการ/พนักงาน

รัฐวสิาหกิจ จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 และนอ้ย

ท่ีสุดอาชีพอ่ืนๆ จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 

4.1.6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 

บาท จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 รองลงมาช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท จาํนวน 85 คน คิด
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เป็นร้อยละ 21.3 ช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ช่วงรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน 50,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 ช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 จาํนวน 58 

คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 และนอ้ยท่ีสุดช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท จาํนวนแบบละ 24 

คน คิดเป็นแบบ แบบร้อยละ 6.0  

4.1.7. จาํนวนสมาชิกในครอบครัวของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 2 – 4 

คน จาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมาจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 1 – 2 คน จาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อย

ละ 27.5 จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 5 – 6 คน จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 และน้อยท่ีสุดจาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัว 6 คนข้ึนไป จาํนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 

4.2 พฤติกรรมการซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อบริษทั เอไอเอ จาํกดั เป็นรูปแบบจาํนวนและร้อยละ ดงัน้ี 

4.2.1. จาํนวนกรมธรรมป์ระกนัชีวติของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ จาํนวนกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 1 

– 5 กรมธรรม ์จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาจาํนวนกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 6 – 10 กรมธรรม ์จาํนวน 

127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 จาํนวนกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 11 – 15 กรมธรรม ์จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 และ

นอ้ยท่ีสุด 15 กรมธรรมข้ึ์นไป จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 

4.2.2. ระยะเวลาการถือครองกรมธรรมข์องบริษทัของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ระยะเวลาการถือ

ครองกรมธรรมข์องบริษทั 1 – 5 ปี จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมาระยะเวลาการถือครองกรมธรรมข์อง

บริษทั 6 – 10 ปี จาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 ระยะเวลาการถือครองกรมธรรมข์องบริษทั 11 – 15 ปี จาํนวน 47 

คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 ระยะเวลาการถือครองกรมธรรมข์องบริษทั 20 ปีข้ึนไป จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 และ

นอ้ยท่ีสุดระยะเวลาการถือครองกรมธรรมข์องบริษทั 15 – 20 ปี จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 

4.2.3. มูลค่าเบ้ียประกันชีวิตต่อปีของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า มูลค่าเบ้ียประกันชีวิตต่อปีอยู่

ในช่วงนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 รองลงมามูลค่าเบ้ียประกนัชีวิตต่อปีอยู่

ในช่วง 10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 มูลค่าเบ้ียประกนัชีวติต่อปีอยูใ่นช่วง 30,001 - 40,000 

บาท จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 มูลค่าเบ้ียประกนัชีวติต่อปีอยูใ่นช่วง 20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 73 คน คิด

เป็นร้อยละ 18.3 มูลค่าเบ้ียประกนัชีวิตต่อปีอยูใ่นช่วง 40,001 – 50,000 บาท จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 และ

นอ้ยท่ีสุดมูลค่าเบ้ียประกนัชีวติต่อปีอยูใ่นช่วง 50,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 

4.2.4. มูลค่าความคุม้ครองชีวิตของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ มูลค่าความคุม้ครองชีวิตอยูใ่นช่วง 

300,001 – 600,000 บาท จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 รองลงมามูลค่าความคุม้ครองชีวิตอยูใ่นช่วง 600,001 – 

900,000 บาท จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 มูลค่าความคุม้ครองชีวิตอยูใ่นช่วง 100,000 – 300,000 บาท จาํนวน 

84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 มูลค่าความคุม้ครองชีวติอยูใ่นช่วง 900,001 –1,200,000 บาท จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 

20.0 มูลค่าความคุม้ครองชีวิตอยูใ่นช่วง 1,500,000 บาทข้ึนไป จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และนอ้ยท่ีสุดมูลค่า

ความคุม้ครองชีวติอยูใ่นช่วง 1,200,001 – 1,500,000 บาท จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 

4.2.5. สาเหตุท่ีทาํประกนัชีวิตของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า เพ่ือการออมเงินและเพ่ือประโยชน์

ทางภาษี จาํนวนแบบละ 212 คน คิดเป็นแบบ แบบร้อยละ 25.0 รองลงมาเพ่ือสร้างความมัน่คงใหก้บัชีวติ จาํนวน 202 

คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน จาํนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 และนอ้ยท่ีสุดเพ่ือ

อ่ืนๆ จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 
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4.2.6. รูปแบบกรมธรรมข์องผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า รูปแบบกรมธรรม์ประกนัอุบัติเหตุส่วน

บุคคล จาํนวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมารูปแบบกรมธรรมแ์บบตลอดชีพ จาํนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 

22.0 รูปแบบกรมธรรมแ์บบสะสมทรัพย ์จาํนวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 รูปแบบกรมธรรมแ์บบบาํนาญ จาํนวน 

132 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 รูปแบบกรมธรรมแ์บบสินเช่ือรายเด่ียว จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และนอ้ยท่ีสุด

รูปแบบกรมธรรมแ์บบยนิูต ลิงค ์จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 

4.2.7. รูปแบบสัญญาเพ่ิมเติมของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า รูปแบบสัญญาเพ่ิมเติมดา้นอุบติัเหตุ 

จาํนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 รองลงมารูปแบบสัญญาเพ่ิมเติมดา้นโรคร้ายแรง จาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 

33.4 และนอ้ยท่ีสุดรูปแบบสญัญาเพ่ิมเติมดา้นค่ารักษาพยาบาล จาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4   

4.2.8. ช่องทางการซ้ือขายกรมธรรม์ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ช่องทางการซ้ือขายกรมธรรม์

ผ่านตวัแทนประกนัชีวิต จาํนวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1 รองลงมาช่องทางการซ้ือขายกรมธรรม์ร่วมกบับัตร

เครดิตท่ีถือไว ้จาํนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 ช่องทางการซ้ือขายกรมธรรม ์Call center ของบริษทั จาํนวน 126 

คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 และนอ้ยท่ีสุดช่องทางการซ้ือขายกรมธรรม ์Website ของบริษทั จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 

8.3 เน่ืองจากช่องทางการซ้ือขายกรมธรรมผ์า่นช่องทางอ่ืนๆไม่มีแมแ้ต่คนเดียว 

4.2.9. ช่องทางการรับขอ้มูลข่าวสารและคาํแนะนาํของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ช่องทางการรับ

ขอ้มูลข่าวสารและคาํแนะนาํจากบุคคลในครอบครัว จาํนวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 57.9 รองลงมาช่องทางการรับ

ขอ้มูลข่าวสารและคาํแนะนาํจากเพ่ือน/ลูกคา้ของบริษทั จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 ช่องทางการรับขอ้มูล

ข่าวสารและคาํแนะนาํจากส่ือโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และนอ้ยท่ีสุดช่องทางการ

รับขอ้มูลข่าวสารและคาํแนะนาํจากส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 เน่ืองจากช่องทางการ

รับขอ้มูลข่าวสารและคาํแนะนาํจากช่องทางอ่ืนๆไม่มีแมแ้ต่คนเดียว 

4.2.10. จาํนวนและร้อยละในส่วนของการใชแ้อพพลิเคชัน่ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการใช้แอพพลิเคชั่นตัว Ipos+ จํานวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 รองลงมาการใช้

แอพพลิเคชั่นตวั AIA Vitality จาํนวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 และน้อยท่ีสุดการใช้แอพพลิเคชั่นตวั AIA i-

Service จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6 

4.3 ความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าของบริษทั เอไอเอ จาํกดั เป็นรูปแบบค่าเฉล่ียและส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัน้ี 

4.3.1. กิจกรรมหลกับนห่วงโซ่คุณค่าของบริษทั เอไอเอ จาํกัด ด้านการนําเขา้วตัถุดิบ (Inbound 

Logistics) พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมการนาํเขา้วตัถุดิบอยูใ่นระดบัมาก  ดว้ยค่าเฉล่ียของขอ้มูล 3.43 และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล 1.092  

4.3.2. กิจกรรมหลักบนห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท เอไอเอ จํากัด ด้านการผลิตและปฏิบัติการ 

(Operation) พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมการผลิตและปฏิบติัการอยูใ่นระดบัมาก  ดว้ยค่าเฉล่ียของขอ้มูล 3.43 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล 1.112  

4.3.3. กิจกรรมหลกับนห่วงโซ่คุณค่าของบริษทั เอไอเอ จาํกัด ดา้นการนําส่งสินคา้ไปถึงลูกค้า 

(Outbound Logistics) พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมการนาํส่งสินคา้ไปถึงลูกคา้อยูใ่นระดบัมาก  ดว้ยค่าเฉล่ีย

ของขอ้มูล 3.42 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล 1.048 
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4.3.4. กิจกรรมหลกับนห่วงโซ่คุณค่าของบริษทั เอไอเอ จาํกดั ดา้นการตลาดและการขาย (Marketing 

and Sales) พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมการตลาดและการขายอยู่ในระดบัมาก  ดว้ยค่าเฉล่ียของขอ้มูล 3.49 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล 1.053  

4.3.5. กิจกรรมหลกับนห่วงโซ่คุณค่าของบริษทั เอไอเอ จาํกดั ดา้นการให้บริการลูกคา้ (Service) 

พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมการใหบ้ริการลูกคา้อยูใ่นระดบัปานกลาง  ดว้ยค่าเฉล่ียของขอ้มูล 3.34 และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล 1.023  

4.3.6. กิจกรรมสนับสนุนบนห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท เอไอเอ จํากัด ด้านกระบวนการจัดทํา 

(Procurement) พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมกระบวนการจดัทาํอยูใ่นระดบัมาก  ดว้ยค่าเฉล่ียของขอ้มูล 3.44 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล 1.100 

4.3.7. กิจกรรมสนบัสนุนบนห่วงโซ่คุณค่าของบริษทั เอไอเอ จาํกดั ดา้นการวจิยัเทคโนโลยแีละการ

พฒันาระบบงาน (Research, Technology and System Development) พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมการวิจัย

เทคโนโลยีและการพฒันาระบบงานอยู่ในระดบัมาก  ดว้ยค่าเฉล่ียของขอ้มูล 3.44 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ

ขอ้มูล 1.044  

4.3.8. กิจกรรมสนบัสนุนบนห่วงโซ่คุณค่าของบริษทั เอไอเอ จาํกดั ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

(Human Resources Management: HRM)  พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษยอ์ยูใ่นระดบั

มาก  ดว้ยค่าเฉล่ียของขอ้มูล 3.47 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล 1.052  

4.3.9. กิจกรรมสนับสนุนบนห่วงโซ่คุณค่าของบริษทั เอไอเอ จาํกัด ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ

องค์กร (Firm Infrastructure) พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงสร้างพ้ืนฐานขององคก์รอยูใ่นระดบัปานกลาง  ดว้ย

ค่าเฉล่ียของขอ้มูล 3.38 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล 1.107 

4.4 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณค่าตราสินคา้บริษทั เอไอเอ จาํกัด เป็นรูปแบบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ดงัน้ี 

4.4.1. คุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้อยูใ่นระดบัมาก  

ดว้ยค่าเฉล่ียของขอ้มูล 3.47 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล 1.087 

4.5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตารางท่ี 4.5.1:  ผลการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression) กิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าส่งผลต่อคุณค่า

ตราสินคา้บริษทั เอไอเอ จาํกดัของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่า 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig 

B Std. Error Beta 

ค่าคงท่ี 0.104 0.080  1.304 0.193 

กิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่า 0.981 0.023 0.907 42.997 0.000 

หมายเหตุ : F = 1848.766 , R2 = 0.823, ค่า adjusted R2 = 0.822 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.5.2: ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) กิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าส่งผลต่อคุณค่าตรา

สินคา้บริษทั เอไอเอ จาํกดัของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คุณค่าตราสินคา้ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig 

B Std. Error Beta 

ค่าคงท่ี 

กิจกรรมหลกับนห่วงโซ่คุณค่า 

กิจกรรมสนบัสนุนบนห่วงโซ่คุณค่า 

0.119 

0.443 

0.515 

0.080 

0.069 

0.065 

 

0.406 

0.515 

1.481 

6.433 

8.160 

0.139 

0.000 

0.000 

หมายเหตุ : F = 928.522 , R2 = 0.824, ค่า adjusted R2 = 0.823      

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางท่ี 4.5.3: ผลสรุปการทดสอบสมมติฐานทั้งหมดท่ีตั้งไวใ้นเร่ือง กิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าส่งผลต่อคุณค่าตรา

สินคา้บริษทั เอไอเอ จาํกดัของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

กิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าส่งผลตอ่คุณค่าตราสินคา้บริษทั เอไอเอ จาํกดั

ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

กิจกรรมหลกับนห่วงโซ่คุณค่าส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้บริษทั  

เอไอเอ จาํกดัของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

กิจกรรมสนบัสนุนบนห่วงโซ่คุณค่าส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้บริษทั เอไอ

เอ จาํกดัของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

จากตารางท่ี 4.5.3 สามารถสรุปสมมติฐานทั้ง 3 ขอ้จากค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน 

(Beta) ซ่ึงแสดงถึงภาพรวมของการเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐาน เม่ือเปรียบเทียบกนัจะพบวา่ กิจกรรมบนห่วง

โซ่คุณค่าส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้บริษทั เอไอเอ จาํกดัของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่ามากท่ีสุด รองลงมาคือ

กิจกรรมสนบัสนุนบนห่วงโซ่คุณค่าส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้บริษทั เอไอเอ จาํกดัของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

และกิจกรรมหลกับนห่วงโซ่คุณค่าส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้บริษทั เอไอเอ จาํกดัของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครมี

ค่านอ้ยท่ีสุด  

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 การอภิปรายผล 

สมมติฐานท่ี 1: กิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้บริษทั เอไอเอ จาํกดัของลูกคา้ในเขต

กรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐานของกิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าโดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 

(Simple Regression)  มีความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  เน่ืองจากภาพรวมของกิจกรรมการตลาดและการขาย 

สารมารถพบเห็นไดใ้นช่องทางท่ีหลากหลาย อาทิเช่น โซเชียลมีเดีย (Facebook , Instragram , Official Line)  ส่ือทาง
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โทรทศัน์ (โฆษณา) นอกจากการนาํเสนอส่ือโฆษณาแลว้อีกช่องทางหน่ึงคือ ตวัแทนประกนัชีวิต ผ่านการติดต่อซ้ือ

ขายประกันชีวิต ดังนั้ นทางบริษทัจึงจาํเป็นตอ้งหมั่นทาํการอบรมเพ่ือพฒันาตวัแทนอย่างสมํ่าเสมอ ซ่ึงมีความ

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เอกวฒิุ ชินโสภณพนัธ์ (2554) ท่ีกล่าววา่ กิจกรรมหลกัเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

นาํเขา้วตัถุดิบ การผลิตและปฏิบติัการ การนาํส่งสินคา้ไปถึงลูกคา้ การตลาดและการขาย และการใหบ้ริการลูกคา้ เป็น

กิจกรรมสําคัญท่ีจะทําให้เกิดกิจกรรมของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้ นๆ ส่วนกิจกรรมสนับสนุนท่ีเก่ียวข้องกับ

กระบวนการจดัทาํ การวิจยัและพฒันาระบบงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย ์และโครงสร้างพ้ืนฐานขององคก์ร เป็น

กิจกรรมท่ีจะช่วยให้กิจกรรมหลกัดาํเนินการไปได้สะดวกข้ึน ซ่ึงหากกิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าทาํไดดี้จะทาํให้

กิจกรรมของบริษทัลดความยุง่ยากของผูข้ายสินคา้ ลดความยุง่ยากในการเลือกสินคา้ จะช่วยให้ลูกคา้รู้สึกรับรู้ไดถึ้ง

คุณค่าของตราสินคา้เกิดเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสายตาของผูบ้ริโภค (ธนภณ นิธิเชาวกลุ, 2558) 

สมมติฐานท่ี 2: กิจกรรมหลกับนห่วงโซ่คุณค่าส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้บริษทั เอไอเอ จาํกดัของลูกคา้ใน

เขตกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐานของกิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าโดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression) มีความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ เน่ืองจากภาพรวมของกิจกรรมการตลาดและการขาย 

ผ่านการนาํเสนอส่ือโฆษณาเพ่ือให้ ทราบถึงประโยชน์ของการมีประกนัชีวิต และก่อให้เกิดการกระตุน้ให้ท่านเกิด

ความอยากซ้ือประกนัชีวติ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ เตือนใจ จนัทร์หนองสรวง (2554) ท่ีกล่าววา่ ความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีจะทาํให้ลูกคา้เกิดการบอกต่อและการซ้ือซํ้ าจากลูกคา้ หากกิจกรรมหลกับนห่วงโซ่คุณค่ามี

ประสิทธิภาพจะทาํให้ลูกคา้เกิดความมัน่ใจในการให้บริการ การดูแลเอาใจใส่ในเร่ืองต่างๆทุกกิจกรรม เน่ืองจาก

การตลาดและการขายเป็นกิจกรรมท่ีสําคญัขององค์กรจึงจะประสบความสําเร็จในขั้นแรก ตามขอ้มูลงานวิจยัของ    

นุชจรี ปุกคาํ (2557) ท่ีกล่าวถึง กระบวนการขายของตวัแทนประกนัชีวติเพ่ือทาํใหก้ารส่ือสารสมัฤทธ์ิผล เน่ืองจากการ

ขายของตวัแทนประกนัชีวิตตอ้งประกอบไปดว้ยการส่ือสารเพ่ือโนม้นา้วจิตใจและตอ้งตั้งใจเพียรพยายามในการเพ่ิม

ทกัษะการขาย พร้อมทั้งตอ้งมีความรู้ในธุรกิจและตวัผลิตภณัฑข์องบริษทั เอไอเอ จาํกดัอยูเ่สมอ ตอ้งรู้จกัเอาใจเขามา

ใส่ใจเรา เป็นมิตรกบัทุกคน เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้กบัองคก์ร โดยกระบวนการขายมีรายละเอียดดงัน้ี การเตรียมตวัเพ่ือ

เสนอขาย การปฏิบติัการขาย อีกทั้งยงัตอ้งขจดัขอ้โตแ้ยง้จากลูกคา้และตอ้งปิดการขาย จึงเป็นกิจกรรมท่ีลูกคา้ไดเ้ขา้ถึง

มากท่ีสุดจากส่ิงท่ีบริษทัสร้างลูกคา้ไดรั้บ ซ่ึงหากบริษทัทาํการตลาดและการขายไดดี้จะส่งผลให้ตราสินคา้นั้นมี

บทบาทและความสาํคญัมากในอุตสาหกรรมประกนัชีวติ 

สมมติฐานท่ี 3: กิจกรรมสนบัสนุนบนห่วงโซ่คุณค่าส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้บริษทั เอไอเอ จาํกดัของลูกคา้

ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐานของกิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าโดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression) มีความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากภาพรวมของกิจกรรมท่ีบริษทัทาํไดดี้

เป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์สาํหรับธุรกิจประกนัชีวิตนัน่ ตวัแทนประกนัชีวิตถือวา่เป็นตาํแหน่งท่ีมีบทบาทและ

ความสาํคญัมาก เน่ืองจากตวัแทนประกนัชีวิตเป็นบุคลากรภายในบริษทัท่ีตอ้งหาลูกคา้ให้กบับริษทั เพ่ือให้บริษทัมี

รายไดแ้ละดาํรงอยู ่โดยท่ีบริษทัตอ้งมีการบริหารตวัแทนประกนัชีวิตไดเ้ป็นอย่างดี เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นส่วนใหญ่ตวัแทนประกนัชีวติท่ีพบนั้น มีบุคลิกภาพท่ีดี อีกทั้งส่วนมากตวัแทนประกนัชีวติท่ีพบเจอนัน่ก็

เป็นบุคคลเดิมไม่จาํเป็นตอ้งเปล่ียนตวัแทนประกนัชีวิตอยูเ่ร่ือยๆ จึงเป็นตวัแทนประกนัชีวิตท่ีมีความรู้ความสามารถ

สัง่สมมาดว้ยประสบการณ์ สามารถตอบขอ้สงสยัของผูต้อบแบบสอบถามไดดี้ และประพฤติปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสม

จึงส่งผลใหบ้ริษทั เอไอเอ จาํกดั ถูกกล่าวถึงเร่ืองคุณภาพการบริการท่ีดีจากตวัแทนประกนัชีวติ อนัเป็นผลทาํใหผู้ต้อบ
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แบบสอบถามจะทาํการถูกแนะนาํและนึกถึงเป็นบริษทั เอไอเอ จาํกัดเป็นบริษทัแรกของบริษทัประกันชีวิตโดย

สามารถอา้งอิงไดจ้ากผลงานวิจยัของ เตือนใจ จนัทร์หนองสรวง (2554) ท่ีกล่าววา่ ความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีจะทาํให้

ลูกคา้เกิดการบอกต่อและการซ้ือซํ้ าจากลูกคา้ หากกิจกรรมสนบัสนุนบนห่วงโซ่คุณค่ามีประสิทธิภาพจะทาํใหลู้กคา้

เกิดความมัน่ใจในการให้บริการ การดูแลเอาใจใส่ในเร่ืองต่างๆทุกกิจกรรมโดยพบว่าการบริหารทรัพยากรมนุษยมี์

ความสาํคญัมากท่ีสุด เน่ืองจากการสรรหาบุคลากรท่ีจะมาเป็นส่วนหน่ึงของบริษทันั้นมีความสาํคญัมาก เพราะถา้ได้

คนดี คนเก่ง คุณสมบติัเหมาะสมก็สามารถทาํงานไดดี้ตามขอ้มูลงานวจิยัของ ธนัยพร โพธ์ิแดง (2558) ท่ีกล่าวถึง การ

สรรหาและคดัเลือกตวัแทนประกนัชีวติท่ีจะตอ้งมาการกาํหนดคุณสมบติัของตวัแทนประกนัชีวติเอาไวล่้วงหนา้โดยท่ี

ตวัแทนประกนัชีวติจะตอ้งมีความมัน่คงและความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี มีความคิดริเร่ิมและมีความต่ืนตวัในการทาํงาน 

ซ่ึงพบวา่มีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัน้ีเน่ืองจากตวัแทนประกนัชีวติควรมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 

5.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังตอ่ไป 

5.2.1 ผลการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเพียงแค่ลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการจดัเก็บ

ขอ้มูลจากลูกคา้จริงท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีสาํนกังานใหญ่ บริษทั เอไอเอ จาํกดั ดงันั้นหากมีการศึกษาคร้ังหนา้ควรทาํกบั

ลูกคา้ในเขตอ่ืนๆดว้ย เพ่ือเปรียบเทียบอนัเป็นประโยชน์ต่อบริษทั เอไอเอ จาํกดัต่อไป 

5.2.2 ผลการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาเพียงแค่ลูกคา้ของบริษทั เอไอเอ จาํกดั ในคร้ังหนา้ควรมี

การวิจยักรณีศึกษาเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืนๆ เพ่ือทราบถึงความคิดเห็นของลูกคา้โดยทัว่ไปท่ีเป็นลูกคา้ของแต่ละ

บริษทัวา่กิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าท่ีแต่ละบริษทัจะส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

5.2.3 ผลการวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาโดยเนน้ท่ีตวัแปรอิสระอยา่งกิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่า

เพ่ือดูว่าจะส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้ในภาพรวม หากมีการศึกษาในคร้ังต่อไป ผูว้ิจัยควรทาํการศึกษาลงภายใน

รายละเอียดของคุณค่าตราสินคา้ทั้ง 5 ดา้นของบริษทั เอไอเอ จาํกดัดว้ย 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 บริษทั เอไอเอ จาํกัดควรนําผลการวิจัยทางด้านประชากรศาตร์ มากาํหนดกลยุทธ์และรูปแบบของ

กิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าใหส้มัพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายไวก่้อนจะเป็นประโยชน์ต่อ

การเลือกจดัทาํกิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าไดต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณค่าราสินคา้บริษทั 

เอไอเอ จาํกดัไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

6.2 บริษทั เอไอเอ จาํกดัควรนาํผลการวิจยัทางดา้นพฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้ซ่ึงสาเหตุส่วนใหญ่ท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามจะทาํประกนัชีวิตมาจากมีความตอ้งการออมเงินและใชโ้ยชน์ในทางภาษีท่ีสามารถนาํมาลดหย่อนได ้

พบวา่มาจากสองสาเหตุน้ีเป็นหลกั แต่เม่ือนาํมาวเิคราะห์กบัรูปแบบกรมธรรมจ์ะพบวา่ อีกสาเหตุท่ีทาํใหลู้กคา้มีความ

ตอ้งการซ้ือประกนัชีวติมาจากการสร้างความมัน่คงให้กบัชีวติ และบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินยามเกิดส่ิงท่ีไม่

คาดคิดซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัรูปแบบกรมธรรมเ์ป็นแบบประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล พร้อมทั้งมีสัญญาเพ่ิมเติมแนบทา้ย

ดา้นอุบติัเหตุแสดงวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความกงัวลเก่ียวกบัอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งไม่ทนัคาดคิด ทางบริษทัควร

จะทาํกิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าในดา้นของผลิตภณัฑอ์ยา่งเช่น กิจกรรมการนาํเขา้วตัถุดิบ การผลิตและปฏิบติัการให้

เหมาะสมโดยเนน้ไปท่ีทางดา้นอุบติัเหตุ 
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6.3 บริษทั เอไอเอ จาํกดัควรนาํผลการวิจยัทางดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมากอยูแ่ลว้ ทั้งน้ีหากดูในรายละเอียดจะพบวา่บริษทัจะถูกแนะนาํเป็นบริษทัแรกซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัเป็น

บริษทัท่ีมีคุณค่าตราสินคา้ในขั้นพ้ืนฐานอยูแ่ลว้ แต่การเป็นพนัธมิตร่วมกบับริษทัอ่ืนๆจะสามารถชกัจูงคนมาสนใจใน

ผลิตภณัฑ์นั้นยงัมีอยู่น้อย อาจเกิดจากโปรโมชัน่ท่ีจดัร่วมข้ึนกนัมาหรือลูกคา้ยงัไม่ทราบถึงผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน 

ดงันั้นบริษทัควรทาํการประกาศใหลู้กคา้ทราบอยา่งทัว่ถึง 

6.4 บริษทั เอไอเอ จาํกัด ควรปรับปรุงกิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าทุกกิจกรรมให้ดีมากข้ึน ซ่ึงผลจากการ

ทดสอบนั้นทางบริษทัสามารถทาํทุกกิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าไดดี้แลว้ แต่ยงัสามารถปรับปรุงได ้โดยบริษทัควร

จดัตั้งคณะทีมทาํงานท่ีประกอบไปดว้ยแผนกต่างๆภายในองคก์รเพ่ือพฒันาระบบงานและกิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่า

ทั้งในส่วนของกิจกรรมหลกัและกิจกรรมสนบัสนุนใหดี้มากข้ึน เพ่ือให้กิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าเกิดประโยชน์อยา่ง

สูงสุดและส่งผลใหลู้กคา้รับรู้ถึงคุณค่าตราสินคา้ไดดี้มากข้ึน 

6.5 บริษทั เอไอเอ จาํกดั ควรมุ่งเนน้กิจกรรมการใหบ้ริการลูกคา้ท่ีควรปรับปรุงในกิจกรรมแรกๆ เน่ืองจาก

ปัจจุบนัน้ีไดมี้การทาํประกนัชีวติมากข้ึน โดยส่วนมากลูกคา้หรือผูต้อบแบบสอบถามจะรับรู้ถึงการบริการไดดี้ของ

บริษทันัน่ มกัเกิดมาจากการเจ็บป่วย หรือ การเสียชีวิตชองคนในครอบครัว ซ่ึงเหตุการณ์เหล่าน้ีมกัไม่ไดเ้กิดข้ึนบ่อย

มาก จึงมีผลทาํให้ตวัแทนบางคนหรือตวัแทนมือใหม่ยงัไม่มีประสบการณ์ในเร่ืองเหล่าน้ี บางคร้ังจึงทาํให้ลูกคา้มี

ความรู้สึกตวัแทนประกนัชีวิตไม่มีความเช่ียวชาญในการแกปั้ญหาต่างๆให้กบัตวัลูกคา้ได ้ดงันั้นบริษทัจึงควรอบรม

ทกัษะเหล่าน้ีให้กบัตวัแทนประกนัชีวิตดว้ย เพ่ือพฒันาทกัษะความเป็นมืออาชีพของตวัแทนประกนัชีวิตและตอบ

ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกบัทางลูกคา้ไดดี้มากยิง่ข้ึน 
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งาน ตลอดจนการให้คาํปรึกษาซ่ึงเป็นประโยชน์ในการวิจยัจนงานวิจยัคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์ครบถว้นสําเร็จไปได้

ดว้ยดี รวมถึงอาจารยท่์านอ่ืนๆ ไดถ่้ายทอดวชิาความรู้ไหแ้ละสามารถนาํวชิาการต่างๆมาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาวิจยั

คร้ังน้ี ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
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บทคัดย่อ 

งานวจิยัมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกของร้านเซ่งฮะ 

ศึกษาถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคร้านเซ่งฮะ และศึกษาถึงผลกระทบของส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีส่งผล

ต่อการซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ของผูบ้ริโภคร้านเซ่งฮะ เป็นการสาํรวจเชิงปริมาณ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ

รวมรวมขอ้มูล คือแบบสอบถาม และสุ่มเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวกจาํนวน 295 คน ท่ีเคยซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะ การ

ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ใช้การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา และการตรวจสอบความเช่ือมัน่จาก

ค่าครอนแบ็คอลัฟ่า โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

ค่าเฉล่ีย ใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 ทดสอบสมมติฐานการวจิยั 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศหญิง อาย ุ20-29 ปี มีการศึกษาระดบั ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

อาชีพธุรกิจส่วนตวั มีรายไดต้ ํ่ากว่า 10001 บาท มีงานอดิเรกดูหนงั/ฟังเพลง และมีสมาชิกในครอบครัว 4 คน เป็น

ลูกคา้ร้านเซ่งฮะมาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี มีความถ่ีในการซ้ือสินคา้อยูท่ี่ 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ เหตุผลท่ีเลือกซ้ือ

สินคา้ร้านเซ่งฮะเพราะราคาถูก เขา้มาซ้ือสินคา้ท่ีร้านเซ่งฮะในช่วงเวลา 10.01-12.00 น. กลุ่มสินคา้ท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ 

สินคา้กลุ่มของใชใ้นครัวเรือน และมีจาํนวนเงินเฉล่ียในการเป็นจาํนวนเงิน 500 บาทข้ึนไป 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมการคา้ปลีก และการตดัสินใจซ้ือ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ยมาก 

กลุ่มตวัอย่างให้คะแนนส่วนประสมการคา้ปลีกโดยรวมในระดบัมาก และมีความเห็นดว้ยต่อดา้นความ

หลากหลายของประเภทสินคา้มากท่ีสุด  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกมีอิทธิพลต่อปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ 

คาํสําคญั: ส่วนประสมการคา้ปลีก, การตดัสินใจซ้ือ, โชห่วย 
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ABSTRACT 

Research employing quantitative survey method with the sample size of 2 9 5  peoples who ever purchased 

product at Tseng Ha Shop, those people were selected as convenience sampling. Questionnaire that had passed the 

quality test of validity and reliability evaluated by Cornbrash’s alphas was used as research tool in collecting data. 

The statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean standard deviation and multiple regression 

analysis at the significance level of 0.05 to test the hypothesis.  

The results found that the majority of sample sizes were female aged 20-29 years with 4 family members. 

Mostly education level was under Bachelor's degree and also had small family business with less income 

approximately 10,001 THB and they’re happy to watch movies and listens to music. Most of the samples have been 

a royal customer of Tseng Ha for more than 20 years. The frequency of purchase 1-2 times a week. One of the biggest 

reason to purchase product is cheap price especially negotiate condition to create consumer’s satisfaction. Primetime 

that most of consumer came to the shop during 10.00-12.00 PM. Most frequently purchased items were consumer 

product and with an average spend around 500 THB per visit. 

The sample size commented on the Retailing mix. And purchase decisions overall at a high level. 

The samples rates the overall Retailing mix at a high level and agree to the Merchandise Assortment terms 

at a highest level.  

According to the hypothesis testing result, Merchandise Assortment, Store Design and Display and 

Customer Service influence on purchase decisions of Tseng Ha Klong16's but Location and Pricing have no influence. 

Keywords: Retailing mix, Purchase decision, Traditional  

 

1. บทนํา 

ธุรกิจคา้ปลีกเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายไดม้หาศาลใหก้บัประเทศไทยมาเป็นเวลานาน โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็น

ตน้มา มีมูลค่าการตลาดทะลุถึง 3 ลา้นลา้นบาท (Marketeer,2558) และเติบโตข้ึนเร่ือยๆทุกปี แมใ้นปี พ.ศ. 2559 น้ี ก็ยงั

มีกาคาดการณ์วา่จะเติบโตข้ึนอีก 3 % (ฉตัรชยั ตวงรัตนพนัธ์, 2559) แต่อยา่งไรก็ตามการเติบโตในปีน้ีถือวา่เป็นอตัรา

กาเติบโตท่ีน้อยมากเน่ืองมาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีย ํ่าแย่ลง ส่งผลให้ธุรกิจมีการแข่งขันท่ีรุนแรงข้ึน 

ผูป้ระกอบการจึงตอ้งใชก้ลยทุธ์ต่างๆ เพ่ือกระตุน้กาํลงัซ้ือและเพ่ิมยอดขายเพ่ือใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

ธุรกิจคา้ปลีกแบบดั้งเดิมในต่างจงัหวดัถูกคุกคามจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่มากข้ึน เช่น ร้านเซเวน่อีเลฟเวน่ 

ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายสาขาครอบคลุมทัว่ประเทศมากกว่า 8,800 สาขา เฉพาะในต่างจงัหวดัมากกว่า 4,900 สาขา และ

บริษทัซีพี ออลล ์ยงัมีเป้าหมายขยายสาขาใหไ้ด ้10,000 สาขา ภายในปี 2561 (ซีพี ออลล ์จาํกดั, 2559) และนอกจากน้ี 

จากผลการวิจยัของบริษทั ไนท์แฟรงคช์าร์เตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ระบุว่าพ้ืนท่ีธุรกิจคา้ปลีกในบริเวณโซนชาน

เมืองมีราว 447,757 ตารางเมตร (ไนท์แฟรงคช์าร์เตอร์,2557) และมีอตัราการใชพ้ื้นท่ีการคา้ปลีกท่ีสูงท่ีสุดถึงร้อยละ 

96.9 ของยา่นน้ีคือ ศูนยก์ารคา้ แสดงให้เห็นถึงการขยายพ้ืนท่ีการคา้ของธุรกิจสมยัใหม่ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2556 ซ่ึง

หากวนัใดท่ีธุรกิจเหล่าน้ีขยายตวัเขา้มาถึงต่างจงัหวดั ในเขตท่ีใกลก้บัแหล่งชุมชน ก็จะส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงกบั

ร้านขายของโชห่วย ท่ีตั้งอยูก่่อนมาเป็นเวลานาน  นอกจากนั้นผูว้จิยัยงัไดศึ้กษางานวจิยัในอดีตท่ีผ่านมา ซ่ึงปรากฏวา่
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ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 563 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ส่วนใหญ่ทาํการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยด้านกลยุทธ์และการบริหารจัดการธุรกิจคา้ปลีกแบบดั้ งเดิมท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ เช่น งานวิจยัของ ภาวิณี กาญจนาภา (2554) ศึกษาการบริหารส่วนประสมการคา้ปลีก และการจดัการ

เชิงกลยุทธ์การตลาดของร้านคา้ปลีกแบบดั้ งเดิม แต่งานวิจัยช้ินน้ีผูว้ิจัยได้เพ่ิมเติมให้เห็นถึงความสําคญัของการ

ปรับตวัเพ่ือรับมือกบัสถานการณ์ในอนาคต 

จากขอ้มูลขา้งตน้แสดงให้เห็นแลว้ว่าการเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่น้ี ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการ

เลือกซ้ือสินคา้มากยิง่ข้ึน และถือเป็นปัจจยัท่ีธุรกิจไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ดงันั้นงานวจิยัน้ีผูว้จิยัจึงไดมุ่้งเนน้ไปท่ีร้าน

เซ่งฮะ คลอง 16 ซ่ึงเป็นกิจการท่ีครอบครัวของผูว้ิจยัดาํเนินธุรกิจสืบทอดกนัมาอ่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ผูว้ิจยัจึง

ทาํการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของสินคา้ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ของ

ผูบ้ริโภค กรณีศึกษา ร้านเซ่งฮะ ในชุมชนตลาดคลอง 16 จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพ่ือใหฝ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง (ธุรกิจ) นาํผลไปใช้

ในการวางแผนการจดัการ ปรับปรุง และพฒันาร้านคา้ใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจใหต้อบสนองผูบ้ริโภคต่อไป     

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีกของร้านเซ่งฮะ  

2. เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคร้านเซ่งฮะ 

  3. เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ของ

ผูบ้ริโภคร้านเซ่งฮะ  

สมมตฐิานการวจิยั 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นส่วนประสมการคา้ปลีกส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะ 

 สมมติฐานท่ี 1.1 ทาํเลท่ีตั้งส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะ 

 สมมติฐานท่ี 1.2 ความกลากหลายของประเภทสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะ 

 สมมติฐานท่ี 1.3 การตั้งราคาส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะ 

 สมมติฐานท่ี 1.4 การออกแบบร้านและการจัดวางสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าร้านเซ่งฮะ

 สมมติฐานท่ี 1.5 การใหบ้ริการลูกคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะ 

ตวัแปรทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษา ประกอบดว้ย 

 1. ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซ้ือของผู ้บริโภค (คอตเลอร์ พี และ เคลเลอร์ เค, 2556, น.188-194) 

ประกอบดว้ย การตระหนักถึงปัญหา (Problem Recognition) การค้นหาขอ้มูล (Information Search) การประเมิน

ทางเลือก  (Evaluation of Alternatives) การตัดสินใจซ้ือ  (Purchase Decision) และพฤติกรรมหลังการซ้ือ  (Post 

purchase Behavior) 

 2. ตวัแปรอิสระ คือ ส่วนประสมการคา้ปลีก (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สุพาดา สิริกตุตา, อภิรัฐ ตั้งกระจ่าง, พิมพา 

หิรัญกิตติ, เกรียงไกร ชาํนาญไพศาล และชูชาติ มีจินดา, 2546, น. 83-281) ประกอบดว้ยทาํเลท่ีตั้ง (Location) ควา

หลากหลายของประเภทสินคา้ (Merchandise Assortment) การตั้งราคา (Pricing) การออกแบบร้านและการจดัวาง

สินคา้ (Store Design and Display) และ การใหบ้ริการลูกคา้ (Customer Service)  
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กรอบแนวคดิ 

 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

 การวิจยัในคร้ังน้ีใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ ดว้ยการสํารวจกลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ประชากรคือผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะ อาย ุ20 ปีข้ึนไป อาศยัอยูบ่ริเวณโดยรอบ

ชุมชนตลาดคลอง 16 ต. ดอนฉิมพลี อ.บางนํ้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา โดยอาศยัขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ประชากรใน

ชุมชนตลาดคลอง 16 มีทั้งส้ิน 547 คน (กศน.ตาํบลดอนฉิมพลี, 2560) กาํหนดจากการใชต้ารางจากการคาํนวณของ 

Yamane โดยกลุ่มตวัอยา่งคร้ังน้ี ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ดา้นการสุ่มเลือกกลุ่มตวัอย่าง ใชว้ิธีการสุ่มเลือกแบบ

ตามสะดวก ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งคือ 295 คน ท่ีเคยซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ใชแ้บบสอบถาม

เก็บรวบรวมขอ้มูล  ซ่ึงทั้งหมดเป็นคาํถามปลายปิด ประกอบไปดว้ย 5 ส่วนคือ  

ส่วนท่ี 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะ  

ส่วนท่ี 3 เป็นความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมการคา้ปลีกของร้านเซ่งฮะ 

ส่วนท่ี 4 เป็นความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคร้านเซ่งฮะ  

ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ โดยลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายเปิด ให้ผูต้อบแบบสอบถามสามารถแสดง

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมได ้

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ดา้นความเท่ียงตรงโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญ 2 ท่าน ประเมินเน้ือหาและคาํถาม

ทั้งหมด ใชก้ารประเมินจากค่าครอนแบ็คอลัฟา โดยแบบสอบถามดา้นส่วนประสมการคา้ปลีก ไดค้า่ครอนแบค็อลัฟา 

เท่ากบั 0.943, 0.817, 0.862, 0.845, 0.866, 0.847 และดา้นการตดัสินใจซ้ือ เท่ากบั 0.891 ซ่ึงทั้งหมดสูงกวา่ 0.700 สรุป

ไดว้า่แบบสอบถามมีคุณภาพเพียงพอท่ีจะถูกนาํไปใชใ้นการเก็บขอ้มูล 

 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 

ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 ทดสอบสมมติฐานการวจิยั 

 

4. ผลการวจิยั 

ผลการวิจยักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นลูกคา้ร้านเซ่งฮะ จาํนวน 295 คน ดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม

พบวา่ส่วนใหญ่เป็น (1) เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.2  (2) มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 63.4 (3) อยูใ่นช่วงอายุ 

20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.2 (4) มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.2 (5) ประกอบอาชีพธุรกิจ

ส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 33.6 (6) มีรายไดต้ ํ่ากว่า 10001 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.4 (7) มีงานอดิเรกดูหนงั/ฟังเพลง คิด

เป็นร้อยละ 31.9 และ (8) มีสมาชิกในครอบครัว  4 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4  
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ดา้นพฤติกรรม พบวา่ ส่วนใหญ่ (9) เป็นลูกคา้ร้านเซ่งฮะมามากกวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.8 (10) มีความถ่ี

ในการซ้ือสินคา้ 1-2 วนั/สปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 34.9 (11) เหตุผลท่ีเลือกซ้ือสินคา้เพราะราคาถูก 93 คน คิดเป็นรอยละ 

31.5 (12) เขา้มาซ้ือสินคา้ในช่วงเวลา 10.01-12.00 น. 74 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1 (13) กลุ่มสินคา้ท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุดคือกลุ่ม

ของใชใ้นครัวเรือน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 (14) จาํนวนเงินเฉล่ียในการซ้ือสินคา้ 500 บาทข้ึนไป 85 คน คิดเป็น

ร้อยละ 28.8 ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมการคา้ปลีก และการตดัสินใจซ้ือ โดยรวมอยูใ่นระดบั

เห็นดว้ยมาก 

 ดา้นทาํเลท่ีตั้ง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.90 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเท่ากบั 0.622 เม่ือพิจารณาราย

ขอ้พบวา่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงสุดคือ ทาํเลท่ีตั้งเป็นจุดท่ีสามารถมองหาร้านไดง่้าย มีความเห็นดว้ย

มาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.18 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.743 รองลงมาคือ ทาํเลท่ีตั้งเดินทางไปมา

สะดวก มีความเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.10 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.771 รองลงมาคือ ทาํเล

ท่ีตั้งท่ีเป็นย่านธุรกิจคา้ปลีก ง่ายต่อการเขา้มาเลือกซ้ือสินคา้ มีความเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.03 และค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.799 รองลงมาคือ ทาํเลท่ีตั้งมีท่ีจอดรถเพียงพอ มีความเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวม

เท่ากบั 3.64 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.999 และสุดทา้ย ทาํเลท่ีตั้งท่ีมีบริการสาธารณูปโภคเพ่ืออาํนวย

ความสะดวก เช่น ห้องนํ้ า รถประจาํทาง เป็นตน้ มีความเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.54 และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1.006 

 ดา้นความหลากหลายของประเภทสินคา้ มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.25 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม

เท่ากบั 0.596 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงสุดคือ ร้านคา้มีสินคา้ครอบคลุมทุก

อยา่งท่ีท่านตอ้งการโดยท่ีท่านไม่ตอ้งไปหาซ้ือจากร้านอ่ืนอีก มีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.33 และ

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.741 รองลงมาคือ ร้านค้ามีสินคา้ให้เลือกซ้ือตรงกับความตอ้งการของท่าน

หลากหลายชนิด มีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.33 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.698 

รองลงมาคือ ร้านคา้มีสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการซ้ือของท่าน มีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.28 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.737 รองลงมาคือ ร้านคา้มีสินคา้พร้อมขายตลอดเวลาทาํให้ท่านมัน่ใจวา่ จะ

ไม่เสียเวลา หรือ เสียเท่ียวท่ีเดินทางมา มีความเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.22 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.723 และสุดทา้ย ร้านคา้มีสินคา้ชนิดเดียวกนัแต่หลากหลายยี่หอ้ให้เลือก มีความเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวม

เท่ากบั 4.09 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.809 

 ดา้นการตั้งราคา มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.95 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเท่ากบั 0.687 เม่ือพิจารณาราย

ขอ้พบว่า ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงสุดคือ ร้านคา้ขายสินคา้ให้ลูกคา้ทุกคนในราคาเท่าเทียมกัน มี

ความเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.12 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.765 รองลงมาคือ ท่านสามารถ

ต่อรองราคาสินคา้ภายในร้านเซ่งฮะได ้มีความเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.00 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.871 รองลงมาคือ สินคา้ร้าน “เซ่งฮะ” ราคาถูกกวา่ร้านอ่ืน มีความเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.99 และ

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.863 รองลงมาคือ ร้านคา้มีการใหส่้วนลดราคาสินคา้จากราคาท่ีกาํหนด มีความเห็น

ดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.91และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.853 และสุดทา้ย ร้านคา้มีสินคา้ลดราคาให้

ท่านเลือกซ้ือ มีความเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.73และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.003  
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 ดา้นการออกแบบร้านคา้และการจดัวางสินคา้ มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.72 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม

เท่ากับ 0.692 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงสุดคือ การนําสินคา้ชนิดเดียวกนั

จาํนวนมากมารวมอยูท่ี่เดียวกนั สามารถดึงดูดท่านให้เขา้มาซ้ือสินคา้ มีความเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.90 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.818 รองลงมาคือ ร้านคา้มีตวัอย่างสินคา้ให้ท่านชมก่อนตดัสินใจซ้ือ มี

ความเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.81 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.863 รองลงมาคือ ร้านคา้มีการ

จดัเรียงสินคา้ใหเ้ป็นหมวดหมู่หยบิง่าย มีความเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.74 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.840 รองลงมาคือ ร้านคา้จดัเรียงสินคา้โดยแยกตามราคาเพ่ือใหง่้ายต่อการตดัสินใจซ้ือ มีความเห็นดว้ยมาก มี

ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.70 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.918 และสุดทา้ย ร้านคา้มีการตกแต่งสวยงามและ

น่าสนใจ มีความเห็นด้วยมาก มีค่ า เฉ ล่ียรวมเท่ากับ  3 .47 และค่าส่วนเ บ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.848 

 ดา้นการให้บริการลูกคา้ มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.16 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเท่ากบั 0.647 เม่ือ

พิจารณารายขอ้พบวา่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงสุดคือ พนกังานในร้านใหบ้ริการท่านดว้ยความเป็นมิตร 

มีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.34 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.748 รองลงมาคือ ร้านคา้มี

บริการนาํสินคา้ไปส่งท่ีรถของท่าน หรือท่ารถโดยสารประจาํทาง มีความเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.16 และ

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.828 รองลงมาคือ ร้านคา้ให้ทดลองสินคา้บางชนิดก่อนซ้ือ เช่น ไฟฉาย  ชุด

นกัเรียน เป็นตน้ มีความเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.15 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.849 รองลงมา

คือ ร้านคา้มีบริการเปล่ียนคืนสินคา้หากสินคา้ชาํรุด มีความเห็นด้วยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.09 และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.841 และสุดทา้ย ร้านคา้ให้บริการในการหยิบสินคา้และคิดราคาใหท่้านรวดเร็วทนัใจ มี

ความเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.06 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.839 

 การตดัสินใจซ้ือ มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.07 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเท่ากบั 0.497 เม่ือพิจารณาราย

ขอ้พบวา่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงสุดคือ ท่านจะกลบัมาซ้ือสินคา้ร้าน “เซ่งฮะ”  อีก มีความเห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.38 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.699 รองลงมาคือ ท่านพึงพอใจต่อการ

ให้บริการของพนักงานร้าน “เซ่งฮะ” มีความเห็นด้วยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.35 และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.726 ลาํดบัท่ี 3  ร้าน “เซ่งฮะ” จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีท่านจาํเป็นตอ้งซ้ือ มีความเห็นดว้ย

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.27 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.726 รองลงมาคือ ท่านจะแนะนาํให้คน

ใกลชิ้ดมาซ้ือสินคา้ท่ีร้าน “เซ่งฮะ” มีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.27 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.742 รองลงมาคือ  ท่านคาํนึงถึงประโยชน์ในการใชง้านสินคา้ก่อนการตดัสินใจซ้ือ มีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.24 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.711 รองลงมาคือ ท่านใชค้วามพึงพอใจของตวัท่าน

เองเป็นตวัตดัสินใจ มีความเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.19 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.798 

รองลงมาคือ  ท่านพึงพอใจต่อราคาสินคา้ท่ีร้าน “เซ่งฮะ” นาํเสนอ มีความเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.18 และ

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.671 รองลงมาคือ ท่านพึงพอใจต่อคุณภาพของสินคา้ร้าน “เซ่งฮะ” มีความเห็นดว้ย

มาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.17 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.761 รองลงมาคือ ท่านเปรียบเทียบคุณสมบติั

ของสินคา้ในการประเมินการตดัสินใจซ้ือ มีความเห็นด้วยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.05 และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.790 รองลงมาคือ  ท่านจะตดัสินใจซ้ือทนัทีเม่ือเกิดความตอ้งการ มีความเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย

รวมเท่ากบั 4.04 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.895 รองลงมาคือ  ท่านเลือกยี่ห้อสินคา้ก่อนตดัสินใจซ้ือ มี
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ความเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.01 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.767 รองลงมาคือ  ท่านสอบถาม

ข้อมูลสินคา้จากพนักงานขายก่อนการตดัสินใจซ้ือ มีความเห็นด้วยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.94 และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.791 รองลงมาคือ  ท่านมกัจะศึกษาหาขอ้มูลสินคา้ท่ีท่านตอ้งการ ก่อนท่ีท่านจะตดัสินใจ

ซ้ือ มีความเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.87 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.827 รองลงมาคือ  ท่าน

สอบถามขอ้มูลของสินคา้ท่ีท่านซ้ือกบัคนรอบขา้ง เช่น ญาติ เพ่ือนบา้น ก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ มีความเห็นดว้ย

มาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.82 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.904 รองลงมาคือ  ส่วนใหญ่ท่านจะคน้หา

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสินคา้ดว้ยตนเอง มีความเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.77 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.908 และสุดทา้ย  ท่านมกัจะตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียง มีความเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวม

เท่ากบั 3.54 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.026 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั รายละเอียดดงัตารางท่ี 1   

 

ตารางท่ี 1 อิทธิพลระหวา่งส่วนประสมการคา้ปลีก ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ร้านเซ่งฮะ (วธีิการถดถอยเชิงพหุ) 

สมมติฐาน β T Sig. ผลการทดสอบ 

1 ส่วนประสมการคา้ปลีกส่งผลตอ่การตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ร้านเซ่งฮะ 
0.802 22.98 0.000* ยอมรับ 

1.1 ทาํเลท่ีตั้งส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคคา้ร้านเซ่ง

ฮะ 
-0.017 -3.364 0.716 ปฏิเสธ 

1.2  ความหลากหลายของประเภทสินคา้ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะ 
0.315 6.942 0.000* ยอมรับ 

1.3 การตั้งราคามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน

เซ่งฮะ 
0.089 1.701 0.090 ปฏิเสธ 

1.4  การออกแบบร้านและการจดัวางสินคา้มีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะ 
0.231 4.653 0.000* ยอมรับ 

1.5  การใหบ้ริการลูกคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ร้านเซ่งฮะ 
0.359 7.148 0.000* ยอมรับ 

R Square= 0.689    F=127.886     Sig. = 0.000 

 

 สมมติฐานท่ี 1 สรุปได้ว่า ส่วนประสมการคา้ปลีก มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (β) = 0.802 ดงันั้นแสดงวา่ ส่วนประสมการคา้ปลีกมี

ผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะ หมายความวา่ หากส่วนประสมการคา้ปลีกเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะทาํให้

การตัดสินใจซ้ือเพ่ิมข้ึน 0.802 หน่วย และมีค่า R Square= 0.689 สรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระร่วมกันอธิบายความ

แปรปรวนของการตดัสินใจไดร้้อยละ 68.9 
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 สมมติฐานท่ี 1.1 สรุปไดว้า่ ทาํเลท่ีตั้ง ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ 0.05 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (β) = -0.017 ดังนั้ นแสดงว่า ทําเลท่ีตั้ งไม่มีผลเชิงบวกต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะ  

 สมมติฐานท่ี 1.2 สรุปไดว้า่ ความหลากหลายของประเภทสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านเซ่ง

ฮะอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย (β) = 0.315 ดงันั้นแสดงวา่ ความหลากหลาย

ของประเภทสินคา้มีผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะ หมายความวา่ หากความหลากหลายของประเภท

สินคา้เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะทาํใหก้ารตดัสินใจซ้ือเพ่ิมข้ึน 0.315  หน่วย 

 สมมติฐานท่ี 1.3 สรุปไดว้า่ การตั้งราคาไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ 0.05 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (β) = 0.089 ดังนั้นแสดงว่า การตั้งราคาไม่มีผลเชิงบวกต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะ  

 สมมติฐานท่ี 1.4 สรุปไดว้า่ การออกแบบร้านและการจดัวางสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน

เซ่งฮะอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย (β) = 0.231 ดงันั้นแสดงวา่ การออกแบบ

ร้านและการจดัวางสินคา้มีผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะ หมายความวา่ หากการออกแบบร้านและ

การจดัวางสินคา้เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะทาํใหก้ารตดัสินใจซ้ือเพ่ิมข้ึน 0.231 หน่วย 

 สมมติฐานท่ี 1.5  สรุปได้ว่า การให้บริการลูกคา้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (β) = 0.359 ดงันั้นแสดงวา่ การให้บริการลูกคา้มีผล

เชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะ หมายความวา่ การใหบ้ริการลูกคา้เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะทาํใหก้ารตดัสินใจ

ซ้ือเพ่ิมข้ึน 0.359 หน่วย 

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 ปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกในภาพรวม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะ  แสดงให้เห็นวา่

ส่วนประสมการคา้ปลีกนั้น มีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05  ผูบ้ริหารร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมตอ้งใหค้วามสนใจกบัส่วนประสมการคา้ปลีกในดา้นต่างๆ เพ่ือความอยูร่อดของ

ธุรกิจอย่างย ัง่ยืน ผูบ้ริหารจึงควรใช้ส่วนประสมการค้าปลีก เพ่ือพฒันากลยุทธ์การค้าปลีกของตนให้ประสบ

ความสาํเร็จเหนือคู่แข่งขนัและใหผู้บ้ริโภคมีความพอใจ 

 ปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้ง ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะ แสดงให้เห็นวา่ทาํเลท่ีตั้งนั้นไม่มีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

เน่ืองจากร้านเซ่งฮะยงัมีการให้บริการท่ีดี ซ่ึงจากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการลูกคา้มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะมาก และส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ท่ีร้านมาเป็นเวลามากกวา่ 20 ปี ทาํใหพ้นกังาน และลูกคา้มี

ความสมัพนัธ์กนัมาเป็นเวลานาน ลูกคา้ท่ีร้านส่วนใหญ่จึงเป็นลูกคา้ประจาํท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนถึง

รุ่นหลงั ซ่ึงในงานวิจยัช้ินน้ีก็ไดค้น้พบวา่ ผูบ้ริโภคร้านเซ่งฮะส่วนใหญ่จะกลบัมาซ้ือสินคา้และจะแนะนาํใหค้นอ่ืนๆ 

เขา้มาซ้ือสินคา้ท่ีร้านเซ่งฮะดว้ยเช่นกนั นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัไดศึ้กษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัทฤษฎีความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

(Interpersonal) ของ (Organ & Hamner, 1982) ไดอ้ธิบายถึงการเกิดความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลตวัแบบเสริมแรงไวว้า่ 

คน เราอาจมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อใครคนหน่ึงไดเ้พียงเพราะเขามาปรากฏตวัอยูใ่นขณะท่ีเรามีประสบการณ์ท่ีน่ายนิดี
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และพึงพอใจ ซ่ึงลูกคา้ร้านเซ่งฮะก็เขา้มาซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะอยูเ่ร่ือยๆ และไดรั้บการบริการท่ีดีกลบัไปทุกคร้ังจึงทาํ

ใหลู้กคา้ร้านเซ่งฮะยงัคงเขา้มาซ้ือสินคา้ท่ีร้านอยูเ่ป็นประจาํ  

 ปัจจยัดา้นความหลากหลายของประเภทสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะ มีอิทธิพลอยา่งมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การจัดหาความหลากหลายเป็นหน้าท่ี ท่ีผูค้ ้าปลีกจะตอ้งจัดหาให้สินคา้มีความ

หลากหลายโดยท่ีร้านคา้ท่ีมีสินคา้ครอบคลุมทุกอยา่งและมีสินคา้ตั้งพร้อมขายตลอดเวลาเพ่ือใหลู้กคา้สามารถเลือกซ้ือ

สินคา้ได้ตรงกับความตอ้งการซ่ึงนอกจากจะทาํให้ร้านคา้ของเราไดเ้ปรียบร้านคู่แข่งแลว้ ยงัสามารถทาํให้ลูกคา้

ตดัสินใจมาเลือกซ้ือสินคา้ท่ีร้านเรา  

 ปัจจยัดา้นการตั้งราคาไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะ แสดงให้เห็นวา่การตั้งราคาไม่มีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจาก งานวิจยัช้ินน้ีพบวา่ลูกคา้ส่วน

ใหญ่เป็นลูกคา้ร้านเซ่งฮะมาเป็นเวลามากกวา่ 20 ปี และยงัมีช่วงอายเุฉล่ีย 50 ปีข้ึนไปท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ท่ีร้านมากท่ีสุด 

ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้เป็นเวลานาน ซ่ึงเป็นผลมาจากความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลท่ีลูกคา้ร้านเซ่งฮะมีประสบการณ์ท่ีดีต่อร้านเซ่งฮะมาเป็นเวลานาน จึงเขา้มาซ้ือสินคา้ท่ีร้านเซ่งฮะอยู่เสมอ 

นอกจากน้ีผูว้ิจัยยงัได้ศึกษาแนวคิดเพ่ิมเติมเก่ียวกับความจงรักภักดีของ Kumar & Werner ได้กล่าวว่า ลูกค้าท่ี

จงรักภกัดีต่อบริการ คือ บุคคลท่ีเช่ือมัน่และศรัทธาอยา่งแรงกลา้วา่บริษทัจะตอบสนองความปรารถนา ของพวกเขาได้

ดีท่ีสุดทั้งปัจจุบนัและอนาคต และเตม็ใจท่ีจะใชบ้ริการต่อไป รวมไปถึงพร้อมท่ีจะทาํหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนขององคก์รใน

การเชิญชวนบุคคลใกลชิ้ดของพวกเขาเขา้มาร่วมเป็นลูกคา้ของบริษทั ซ่ึงเป็นความภกัดีท่ีเกิดจากความรู้สึกผูกพนักบั

องคก์รในระดบัท่ีลึกซ้ึงและเกิดข้ึนในระยะยาว (Kumar & Werner, 2006)   

 ปัจจยัดา้นการออกแบบร้านคา้และการจดัวางสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะ มีอิทธิพล

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงส่ิงท่ีลูกคา้สามารถมองเห็นไดก่้อนส่ิงอ่ืน ก็คือ รูปแบบของร้านคา้ ถา้การ

ออกแบบร้านคา้มีความสวยงามและน่าสนใจ ก็จะสามารถจูงใจลูกคา้ใหเ้ขา้มาในร้านได ้ดงันั้นการออกแบบร้านจึง

เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจคา้ปลีก ซ่ึงนอกจากจะช่วยดึงดูดลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดีแลว้ ยงัเป็นการ

เสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัร้านคา้ดว้ยอย่างเช่น การนาํสินคา้ชนิดเดียวกนัจาํนวนมากมารวมอยู่ท่ีเดียวกนั จะ

สามารถดึงดูดใหเ้ขา้มาซ้ือสินคา้ หรือร้านคา้มีตวัอยา่งสินคา้ใหช้ม หรือมีการจดัเรียงสินคา้ใหเ้ป็นหมวดหมู่หยิบง่าย

และแยกตามราคาเพ่ือใหง่้ายต่อการตดัสินใจซ้ือ เป็นตน้  

ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการลูกคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านเซ่งฮะมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 การใหบ้ริการท่ีดีจะช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัธุรกิจ และนาํพาธุรกิจไปสู่ความสาํเร็จในระยะยาว 

โดยท่ีพนกังานในร้าน ควรให้บริการดว้ยความเป็นมิตรหยิบสินคา้และคิดราคารวดเร็วทนัใจมีบริการส่งสินคา้และ

เปล่ียนคืนสินคา้ท่ีชาํรุดและควรมีบริการให้ทดลองสินคา้บางชนิดก่อนซ้ือ เพ่ือท่ีผูบ้ริโภคจะไดเ้กิดความประทบัใจ

และกลบัมาซ้ือสินคา้ท่ีร้านอีก  
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือ พบวา่ ส่วนประสมการคา้ปลีกมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก ดงันั้นร้านคา้จึงควรนาํปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกมาปรับปรุงและพฒันากลยุทธ์

ของร้านคา้เพ่ือดึงดูดใหผู้บ้ริโภคกลบัมาซ้ือสินคา้ท่ีร้านของเรา เช่น การมีสินคา้ในร้านท่ีหลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ การ
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ออกแบบร้านคา้ให้สวยงามดูสะอาดตาและจดัเรียงสินคา้ให้เป็นหมวดหมู่หยิบง่าย และร้านคา้ควรมีการให้บริการ

ลูกคา้อยา่งดีเยีย่ม เพ่ือใหต้อบสนองผูบ้ริโภคต่อไป 
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CELEBRITY ENDORSEMENT IN ADVERTISING AFFECTS THE PURCHASE DECISION 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา  1) เพ่ือศึกษาถึงความมีอิทธิพลของการโฆษณาโดยใชบุ้คคลท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  2) เพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นท่ีมี

ต่อการโฆษณาโดยใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียง ผลิตภณัฑ์ สก๊อตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  3) เพ่ือศึกษาการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตัวอย่างท่ีผูว้ิจัยเลือกในคร้ังน้ีคือ ผู ้บริโภคท่ีเห็นโฆษณาสก๊อตโดยใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) ในการทดสอบ

สมมติฐานท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุ 26 – 35 ปี มีการศึกษาในระดับ 

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง มีสถานภาพ โสด และมีรายรับเฉล่ียต่อเดือน 40,000 บาท ข้ึน

ไป โดยส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต รังนก ซ่ึงเหตุผลท่ีซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต เพราะ รับประทานเอง โดยมีความถ่ี

การซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต ในช่วงโอกาสสําคญั มีการรับชมโฆษณาผลิตภณัฑ ์สก๊อต รังนกแท ้โดยมีความถ่ีการรับชม

โฆษณาผลิตภณัฑ ์สก๊อต 1 – 2 คร้ัง/อาทิตย ์และ ศรีริตา้ เจนเซ่น เป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ การโฆษณาโดยใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์

สก๊อต ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 โดยดา้นความดึงดูดใจ (Attractive) ของ

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ สก๊อต ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 

รองลงมา ด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย (Similarity) ของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ตามด้วย ด้านความไวว้างใจ 

(Trustworthiness) ของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ดา้นความเคารพ (Respect) ของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ตามลาํดบั ท่ีระดบันยัสาํคญั

ทางสถิติ 0.05 ในทางตรงกนัขา้ม ความชาํนาญเช่ียวชาญ (Expertise) ของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

คาํสําคญั: บุคคลท่ีมีช่ือเสียง, การตดัสินใจซ้ือ, โฆษณา, สก๊อต, ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
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ABSTRACT 

The main objective of this dissertation is to study the effect of Celebrity Endorsement in advertising on 

Brand Image, Purchase Decision, Opinion of Scotch’s consumer, Brand Image of Scotch in consumer’s mind and 

Purchase Decision of Scotch’s consumer in Bangkok area. 

The samples were collected from 4 0 0  participants who saw Scotch’s advertising performed by celebrity 

endorsement in Bangkok area by mean of Multi-Stage Sampling. The questionnaire was the key tool to collect data 

for a preliminary analysis based on Descriptive Statistics such as Percentage, Mean, Standard Deviation (SD) and 

used Multiple Linear Regression to justify Hypothesis Testing at a significance level of 0.05 

The research found that the majority of respondents are single women aged between 26-35 years working 

in a private company with a bachelor’s degree and average income above 4 0 , 0 00  Baht per month. Most of them 

purchased Scotch Bird's Nest as a nutrition food and the frequency in purchasing was for special occasions. 

Furthermore, they frequently watched advertising of Scotch Bird's Nest 1 or2 times a week and Sririta Jensen is their 

most admirable celebrities. 

In conclusion, the result of the test indicated that the Celebrity Endorsement in Advertising affected the 

purchase decision of Scotch’s consumer in Bangkok area at statistical significance level of 0.05. Attractiveness was 

playing a major influential factor for the consumer followed by Similarity, Trustworthiness, and Respectability. On 

the contrary, Expertise of celebrities had no significantly effect on consumer’s purchase decision. 

Keywords: Celebrity, Purchase Decision, Advertising, Scotch, Brand Image 

 

1. บทนํา 

เน่ืองจากสภาพการแข่งขนัท่ีดุเดือดในตลาดประเทศไทย ของเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพซุปไก่สกดัและรังนก    

ซ่ึงตลาดรวมซุปไก่สกดั สูงถึง 7,997 ลา้นบาท แบ่งเป็น แบรนด์ 7,213 ลา้นบาท และ สก๊อต 783 ลา้นบาท ตลาดรวม

รังนก  4,077 ลา้นบาท แบ่งเป็น แบรนด์ 2,440 ลา้นบาท และสก๊อต 1,544 ลา้นบาท (Nielsen, 2015) โดยตลาดจะมี

อตัราการเติบโตทุกๆ ปีอย่างน้อยปีละ 7-8% ทาํให้สองบริษทัท่ีมีส่วนแบ่งตลาดอนัดบัหน่ึงและสองอย่างแบรนด์ 

และสก๊อต มีการช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีหลากหลายช่องทาง เพ่ือให้สามารถเข้าถึง

ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

หน่ึงในกลยุทธ์ท่ีได้รับความนิยมก็คือ การโฆษณา ถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดท่ีมี

ความสาํคญั และมีบทบาทอยา่งมากต่อการนาํเสนอสินคา้ หรือบริการของบริษทัไปยงัผูบ้ริโภคโดยทัว่ไป และกลุ่ม 

เป้าหมาย เพ่ือสร้างการรับรู้ เสริมสร้างความเขา้ใจให้กบัผูบ้ริโภคถึงประโยชน์ และคุณลกัษณะเด่นของผลิตภณัฑ์ 

ตลอดจนโนม้นา้วใหเ้กิดการซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทั หรืออาจกล่าวในอีกแง่หน่ึงวา่ การโฆษณามีวตัถุประสงคห์ลกั

เพ่ือทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถจดจาํตราสินคา้ได ้รวมถึงกระตุน้ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้สึกดีต่อภาพลกัษณ์ของ

ผลิตภณัฑ ์จนนาํไปสู่พฤติกรรมการซ้ือในทา้ยท่ีสุด (ชนิดา จุลรัตนมณี และดนุพล หุ่นโสภณ, 2557) ดงันั้นจึงไม่ใช่

เร่ืองน่าแปลกใจท่ีบริษทัทั้งหลายต่างทุ่มงบประมาณมหาศาลสําหรับการสร้างพ้ืนท่ีให้เกิดกับรับรู้ภายในใจของ

ผูบ้ริโภคผ่านการโฆษณาในรูปแบบต่างๆ เพราะยิ่งผูบ้ริโภคสามารถจดจาํตราสินคา้ของบริษทัได้มากเท่าไหร่ 

แนวโนม้ท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกตราสินคา้ยีห่อ้นั้นยิง่มีเพ่ิมมากข้ึน 
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รูปแบบของการนาํเสนอโฆษณาท่ีเป็นท่ีนิยมคือ การใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) มาเป็นส่ือกลางในการ

นาํเสนอผลิตภณัฑข์องบริษทัไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย หากสังเกตให้ดีแลว้จะพบวา่ในโฆษณาเกือบทั้งหมดจะมี

บุคคลท่ีมีช่ือเสียงจากหลากหลายอาชีพนอกเหนือไปจากวงการบนัเทิงท่ีมีดารา และศิลปินนกัร้อง แต่ยงัคลอบคลุมไป

ถึงวงการกีฬาผ่านนกักีฬาดงัๆในขณะนั้น หรือผูป้ระสบความสาํเร็จทางธุรกิจ เป็นตน้ (ภสัสรนนัท์  เอนกธรรมกุล, 

2553, หนา้ 1) ซ่ึงจะเห็นไดว้า่หลายธุรกิจ จะมีการใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงเขา้มามีบทบาทในการโฆษณา เพ่ือเป็นตวักลาง

ในการส่ือสารการตลาดไปสู่กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย เป็นส่ิงดึงดูดใจท่ีไดผ้ล (Effective Appeal) ตรงตามความตอ้งการ

หรือความปรารถนาของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นผูช้ม ผูอ่้าน หรือผูฟั้งโฆษณานั้นสนใจ จึงทาํใหเ้ขาเกิดความสนใจในโฆษณา 

กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ หนา้ท่ีของส่ิงดึงดูดใจ จะทาํหนา้ท่ีเป็นผูบ้อกใหผู้บ้ริโภคทราบวา่ “น่ีคือผลิตภณัฑท่ี์คุณตอ้งการ 

หรือส่ิงท่ีจะสนองความปรารถนาของคุณใหไ้ดรั้บความพึงพอใจ” (Bovee,1995, p.232) ก่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์ของตรา

สินคา้ การจดจาํตราสินคา้ไดง่้ายทาํให้อยากลองใชผ้ลิตภณัฑ ์และท่ีผ่านมาก็มีหลายธุรกิจท่ีประสบความสาํเร็จอยา่ง

มาก   

จะเห็นไดว้า่ในปี 2558  สก๊อตไดทุ่้มงบโฆษณากว่า 500 ลา้นบาท ในการส่ือสารการตลาดแบบ 360 องศา 

ทั้ง Above the Line และ Below the Line เพ่ือใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด อาทิ โฆษณาประชาสัมพนัธ์ในส่ือ

โทรทศัน์ วิทยุ ส่ือภายในรถไฟฟ้า BTS ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือ ณ จุดขาย และกิจกรรมแนะนาํสินคา้ไปยงักลุ่มเป้าหมาย

โดยตรง และทิศทางกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสก๊อตนาํมาใชต้ั้งแต่ปี 2557  จนถึงปัจจุบนั เร่ิมหนัมาใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง 

(Celebrity Marketing) โดยทาํโฆษณาให้เกิดการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑส์ก๊อตในแต่ละกลุ่มท่ีจะส่ือสาร

ออกมาให้โดดเด่นเป็นท่ีจดจาํ ผ่านการใชพ้รีเซ็นเตอร์ท่ีไดรั้บความนิยมและสอดคลอ้งกบัจุดเด่นหรือประโยชน์หลกั

ของผลิตภณัฑ์ โดยนาํพระเอกนางเอกท่ีกาํลงัได้รับความนิยม และมีคาแรคเตอร์ท่ีชดัเจนเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ 

ไดแ้ก่ มาริโอ ้เมาเร่อ มาเป็นพรีเซนเตอร์ สก๊อตคอลลาเจนเอม็, เจมส์ จิราย ุตั้งศรีสุข,พอร์ช ศรัณย ์ศิริลกัษณ์ มาเป็นพ

รีเซนเตอร์ สก๊อต เพียวเร่เบอร์ร่ี, แสตมป์ อภิวชั มาเป็นพรีเซนเตอร์ สก๊อต สมาร์ท ซุปไก่สกดั, ศรีริตา้ เจนเซ่น มา

เป็นพรีเซนเตอร์ สก๊อตคอลลาเจนเลฟอพั, สุวนนัท ์คงยิง่ และนอ้งณดา มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ สก๊อตคิตซ์ ซุปไก่สาํหรับ

เด็ก เพ่ือเป็นการตอกย ํ้า สร้างการรับรู้ การจดจาํภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ซ่ึงมีความสาํคญัและมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย  เพ่ือส่ือสารคุณสมบติัของผลิตภณัฑไ์ปยงักลุ่มเป้าหมายไดดี้มากยิ่งข้ึน ควบคู่กบัการทาํ

กิจกรรมภายใต ้Lifestyle Marketing เพ่ือสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตั้งแต่การทาํโปรโมชัน่ส่งเสริมการขาย ทั้ง

ส่วนลด และของแถมในทุกเทศกาล โดยตลอดระยะเวลาจะเนน้การส่ือสารดา้นโฆษณาเพ่ือตอกย ํ้าผลิตภณัฑ ์สก๊อต 

อยา่งต่อเน่ือง (วรวมิล กรรมรางกรู, การส่ือสารส่วนบุคคล, 7 กนัยายน 2559) (ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บริษทั สก๊อต) 

ดงันั้นผูท้าํวจิยัจึงทาํการศึกษาเร่ือง “การโฆษณาโดยใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ  

ผลิตภณัฑ ์สก๊อต ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถเขียนเป็นกรอบแนวความคิดไดด้งัน้ี 
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2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาถึงความมีอิทธิพลของการโฆษณาโดยใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์

สก๊อตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นท่ีมีตอ่การโฆษณาโดยใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง ผลิตภณัฑ ์สก๊อตของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การวิจัยในคร้ังน้ีใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative approach) โดยเลือกใช้วิธีการสํารวจด้วยการตอบ

แบบสอบถามท่ีถูกสร้างข้ึนและไดก้าํหนดขอบเขตของการวจิยัไว ้ซ่ึงประกอบดว้ย  

3.1. ประชากรและตวัอย่าง : เพศหญิง และเพศชาย อายุระหว่าง 15 - 60 ปี เน่ืองจากเป็นกลุ่มเป้าหมายของ

ผลิตภณัฑ์  ท่ีทางบริษทัได้กาํหนดเป้าหมายไว ้(วรวิมล กรรมรางกูร, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 พฤศจิกายน2559) 

(ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บริษทั สก๊อต) และเป็นวยัท่ีก่อให้เกิดผลผลิตทางดา้นเศรษฐกิจ มีกาํลงัซ้ือ (สํานักงานสถิติ

แห่งชาติ, 2557) ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 3,815,580 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2558) ท่ีเคยเห็นโฆษณา 

เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ ของบริษทั สก๊อต อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) เน่ืองจากผูว้จิยัไม่ทราบจาํนวนผูบ้ริโภคท่ีแน่นอน 

จึงจาํเป็น ตอ้งใชสู้ตรเพ่ือคาํนวณขนาดตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรคาํนวณของ Yamane (1967) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 

95 และ ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดก้าํหนดไวท่ี้ร้อยละ 0.05  

3.2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา : แบบสอบถามท่ีท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือถามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งส้ิน 5 ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ , พฤติกรรมการรับส่ือโฆษณาท่ีใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงของผลิตภณัฑ ์สก๊อต

, ความคิดเห็นการโฆษณาโดยใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง , ความคิดเห็นในการตดัสินใจซ้ือ (AIDA) สก๊อตของผูบ้ริโภคและ

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

3.3. การตรวจสอบเคร่ืองมือ : ทาํการพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบ็ค อลัฟ่า (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) จากกลุ่มตวัอยา่งทดลอง จาํนวน 30 ชุด เม่ือนาํมาตรวจสอบพบวา่ค่าความเช่ือมัน่เกิน 0.7 ในทุกตวัแปร

จึงไดด้าํเนินการจดัเก็บแบบสอบถามอีก 400 ชุดซ่ึงไดค้่าความเช่ือมัน่เกิน 0.7 ในทุกตวัแปรเช่นกนั 

การโฆษณาโดยใช้บุคคลทีม่ช่ืีอเสียง 

ความดึงดูดใจ (Attractive) 

ความไวว้างใจ (Trustworthiness) 

ความชาํนาญเช่ียวชาญ (Expertise) 

ความเคารพ (Respect) 

ความเหมือนกบักลุ่มเป้าหมาย (Similarity)  

การตดัสินใจซ้ือ 

-   ความตั้งใจ (Attention)  

-   ความสนใจ (Interest)  

-   ความปรารถนา (Desire)  

-   การตดัสินใจซ้ือ (Action) 
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3.4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล : ผูว้ิจัยศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลท่ีมีผูร้วบรวมหนังสือทางวิชาการ บทความ 

วิทยานิพนธ์ และข้อมูลตรงของสินค้าจากบริษัท สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจาก

อินเตอร์เน็ตทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ การเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภในสรรพสินคา้ตามยอดขายของบริษทั โดย

เลือกจากผูท่ี้เคยเห็นโฆษณาสก๊อต ซ่ึงก่อนการแจกแบบสอบถามผูว้จิยัจะสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้เพ่ือหากลุ่มเป้าหมาย

ท่ีเคยเห็นโฆษณา สก๊อต เพ่ืออธิบายรายละเอียดเก่ียวกับเน้ือหาภายในแบบสอบถามและวิธีการในการเก็บ

แบบสอบถาม และดาํเนินการแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มเป้าหมายและรอจนกระทัง่ตอบคาํถามครบถว้น 

3.5. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ :  

3.5.1 สถิติเชิงพรรณนาเป็นการอธิบายผลการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี คือ  

3.5.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เพ่ือใชห้าค่าทางสถิติท่ีประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  

3.5.1.2 ขอ้มูลโฆษณาท่ีใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงของผลิตภณัฑ ์สก๊อตไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ี

เคยแสดงโฆษณา ช่วงเวลาท่ีเคยเห็นโฆษณาของผลิตภณัฑ ์สก๊อต ความถ่ีในการรับชมโฆษณา เพ่ือใชห้าค่าทางสถิติท่ี

ประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  

3.5.1.3 ขอ้มูลเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ ์สก๊อต ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือใชห้าค่าทางสถิติท่ีประกอบดว้ยความถ่ี ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.5.2 สถิติเชิงอา้งอิงผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติเชิงอา้งอิงสาํหรับการอธิบายผลการศึกษาของตวัอย่างในเร่ือง

ต่อไปน้ี 

3.5.2.1 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการโฆษณาของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงกบัปัจจัยการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยอยา่งง่าย (Simple 

Regression) 

3.5.2.2 การวเิคราะห์ปัจจยัเชิงเหตุผลและปัจจยัท่ีมีผลระหวา่งตวัแปรหลายตวักบัแปรเดียวซ่ึงในท่ีน้ี

คือปัจจัยการโฆษณาของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ สก๊อต ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 
 

4. ผลการวจิยั 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือการอธิบายและการทดสอบสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรแต่ละตวั ท่ีเกิดจากการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีมีคาํตอบครบถว้นในทุกขอ้คาํถามโดยมีจาํนวนทั้งส้ิน 400 ชุด คิดเป็น 100% 

ซ่ึงสามารถแบ่งผลการวเิคราะห์ออกเป็น 5 ส่วน ประกอบดว้ย  

4.1. ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม มีดงัน้ี 

4.1.1. เพศของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า เพศหญิง จาํนวน 245  คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 และเพศ

ชาย จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 

4.1.2. อายขุองผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ช่วงอายมุากกวา่ 26 – 35 ปี จาํนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 

42.8 รองลงมาเป็นช่วงอายมุากกวา่ 16 – 25 ปี จาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27 ช่วงอายมุากกวา่ 36 – 45 ปี จาํนวน 
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52 คน คิดเป็นร้อยละ 13 ช่วงอายุ มากกว่า 46 – 55 ปี จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 ช่วงอายุ มากกว่า 56 – 65 ปี 

จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 และช่วงอายท่ีุนอ้ยท่ีสุดตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 15 ปี จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3  

4.1.3. ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 

261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 รองลงมาเป็นระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ระดบั

การศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. จาํนวน 14 

คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้หรือตํ่ากวา่ จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 

4.1.4. อาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน บริษัทเอกชน / 

รับจา้ง จาํนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาเป็นคา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั  จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 

อาชีพรับราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 นกัเรียน / นกัศึกษา จาํนวน 45คน คิดเป็น

ร้อยละ 11.3 แม่บา้น / พอ่บา้น จาํนวน 21คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 และอ่ืนๆ จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5  
4.1.5. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 277 คน คิดเป็น

ร้อยละ 69.3 รองลงมาเป็นสมรส จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 และแยกกนัอยู ่/ หยา่ร้าง จาํนวน 8 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2 
4.1.6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 40,001 

บาทข้ึนไป จาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 รองลงมาเป็นช่วง 20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 

22.5 รายรับเฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 รายรับเฉล่ียต่อเดือนอยู่

ในช่วง30,001 – 40,000 บาท จาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14 และรายรับเฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั  10,000 

บาท จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11  

4.2 พฤติกรรมการซ้ือและการรับส่ือเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์สก๊อต มีดงัน้ี 

4.2.1. การซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต รังนกแทจ้าํนวน 

287 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 รองลงมาซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต 100 ซุปไก่สกดั จาํนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 ซ้ือ

ผลิตภณัฑ ์สก๊อต เพียวเร่ จาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 ซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต อีซ่ี จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 6 

ซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต คอลลาเจน ออร่า จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อตคิตซ์ ซุปไก่สกดัสาํหรับ

เด็ก จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต คอลลาเจน เอม็ วทิ ซิงค ์จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 

ซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต คอลลาเจน เลฟอพั จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต สมาร์ทซ จาํนวน 6 คน 

คิดเป็นร้อยละ 0.8 และอ่ืนๆ จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 

4.2.2. เหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑ์ สก๊อต ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 31.1 

รองลงมา ซ้ือเป็นของฝาก จาํนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1 ซ้ือสาํหรับเยีย่มคนป่วย จาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 

20.8    ซ้ือใหใ้นเทศกาลสาํคญั  จาํนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 และอ่ืนๆ  จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 

4.2.3. ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์ สก๊อตของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ในช่วงท่ีมีโอกาสสําคญั  

จาํนวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 รองลงมา ในช่วงอ่ืนๆ จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 ซ้ือผลิตภณัฑข์องสก๊อต

ใน      1 - 2 คร้ัง/อาทิตย ์ จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11  ซ้ือผลิตภณัฑข์องสก๊อตใน 3 - 4 คร้ัง/อาทิตย ์ จาํนวน 13 

คน    คิดเป็นร้อยละ 3.3 ซ้ือผลิตภณัฑ์ของสก๊อตใน 5 - 6 คร้ัง/อาทิตย ์ จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 และซ้ือ

ผลิตภณัฑข์อง สก๊อตในทุกวนั  จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8   
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4.2.4. การรับชมโฆษณาผลิตภณัฑ ์สก๊อต ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ รับชมโฆษณาผลิตภณัฑ ์ 

สก๊อต รังนกแท้  จาํนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4 รองลงมา รับชมโฆษณาผลิตภณัฑ์  สก๊อต 100 ซุปไก่สกดั 

จาํนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 รับชมโฆษณาผลิตภณัฑ์ สก๊อต เพียวเร่ จาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 

รับชมโฆษณาผลิตภณัฑ์  สก๊อตคิตซ์ ซุปไก่สกัดสําหรับเด็ก  จาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 รับชมโฆษณา

ผลิตภณัฑ ์ สก๊อต   อีซ่ี  จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6 รับชมโฆษณาผลิตภณัฑ ์สก๊อต คอลลาเจน เอ็ม วิท ซิงค ์ 

จาํนวน 93 คน    คิดเป็นร้อยละ 7.7 รับชมโฆษณาผลิตภณัฑ ์ สก๊อต คอลลาเจน ออร่า  จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 

3.9 รับชมโฆษณาผลิตภณัฑ์  สก๊อต สมาร์ทซ  จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 รับชมโฆษณาผลิตภณัฑ์  สก๊อต 

คอลลาเจน เลฟอพั  จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 3 และอ่ืนๆ  จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 

4.2.5. ความถ่ีในการรับชมโฆษณา สก๊อต ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ รับชมโฆษณาสก๊อต 1-2 

คร้ัง/อาทิตย ์จาํนวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.3 รองลงมา รับชมโฆษณาสก๊อต 3-4 คร้ัง/อาทิตย ์จาํนวน 77 คน คิด

เป็นร้อยละ 19.3 รับชมโฆษณาสก๊อต 5 - 6 คร้ัง/อาทิตย ์จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และรับชมโฆษณาสก๊อตทุก

วนั จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4 

4.2.6. ความช่ืนชอบ พรีเซนเตอร์สก๊อต ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ช่ืนชอบ ศรีริตา้ เจนเซ่น 

จาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1 รองลงมา โน๊ต อุดม แตพ้านิช จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 มาริโอ ้เมาเล่อ 

จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 กบ สุวนนัท ์และนอ้งณดา จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ12.3 แสตมป์ อภิวชัร์ เอ้ือ

ถาวร-สุข จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ11.9 เจมส์ จิราย ุตั้งศรีสุข จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ7.6 อ่ืนๆ จาํนวน 15 

คน  คิดเป็นร้อยละ 2.7 และพอร์ช ศรัณย ์ศิริลกัษณ์ จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 

4.3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการโฆษณาโดยใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง  มีดงัน้ี 

 4.3.1. การโฆษณาโดยใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงของบริษทั สก๊อต ด้านความดึงดูดใจ พบว่า ความ

คิดเห็นเก่ียวกบัดา้นความดึงดูดใจอยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ียของขอ้มูล 3.59 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล 

1.111  

 4.3.2. การโฆษณาโดยใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงของบริษทั สก๊อต ด้านความไวว้างใจ พบว่า ความ

คิดเห็นเก่ียวกบัดา้นความไวว้างใจ อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ียของขอ้มูล 3.58 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล 

1.048 

4.3.3. การโฆษณาโดยใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงของบริษทั สก๊อต ด้านความชาํนาญเช่ียวชาญ พบว่า 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัความชาํนาญเช่ียวชาญ อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ียของขอ้มูล 3.42 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ของขอ้มูล 1.048 

4.3.4. การโฆษณาโดยใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงของบริษทั สก๊อต ดา้นความเคารพ พบวา่ ความคิดเห็น

เก่ียวกบัดา้นความเคารพ อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ียของขอ้มูล 3.56 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล 1.027 

4.3.5. การโฆษณาโดยใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงของบริษทั สก๊อต ดา้นความเหมือนกบักลุ่มเป้าหมาย 

พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นความเหมือนกบักลุ่มเป้าหมาย อยูใ่นระดบัปานกลาง ดว้ยค่าเฉล่ียของขอ้มูล 3.22 และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล 1.131 

4.4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์ก๊อต มีดงัน้ี 

4.4.1. การตดัสินใจซ้ือ พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมาก 
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4.5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตารางท่ี 1:  ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงเสน้อยา่งง่าย (Simple Linear Regression) ปัจจยัการโฆษณาโดยใชบุ้คคลท่ี

มีช่ือเสียง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การโฆษณาโดยใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig 

B Std. Error Beta 

ค่าคงท่ี 1.626 .093  17.401 .000 

การโฆษณาโดยใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง .609 .026 .759 23.283 .000 

หมายเหตุ : F = 542.113, R2 = 0.577, ค่า adjusted R2 = 0.576     *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางท่ี 2: ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ปัจจยัการโฆษณาโดยใช ้ บุคคลท่ีมีช่ือเสียง 

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig 

B Std. Error Beta 

ค่าคงท่ี 

1. ดา้นความดึงดูดใจ  

2. ดา้นความไวว้างใจ 

3. ดา้นความชาํนาญเช่ียวชาญ 

4. ดา้นความเคารพ  

5. ดา้นความเหมือนกบั

กลุ่มเป้าหมาย  

1.588 

.229 

.121 

.052 

.086 

.131 

.093 

.036 

.044 

.037 

.044 

.030 

 

.321 

.174 

.078 

.121 

.192 

16.995 

6.306 

2.769 

1.404 

1.939 

4.347 

0.000 

0.000* 

0.006* 

0.161 

0.053* 

0.000* 

หมายเหตุ : F = 113.343, R2 = 0.590, ค่า adjusted R2 = 0.585     *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 3: ผลสรุปการทดสอบสมมติฐานทั้งหมดท่ีตั้งไวใ้นเร่ือง การโฆษณาโดยใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑ ์สก๊อต ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

        สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 โฆษณาโดยใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ ์สก๊อต ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2 ความดึงดูดใจของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 3. ความไวว้างใจของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 4. ความชาํนาญเช่ียวชาญของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 5. ความเคารพของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ ์สก๊อต ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 6. ความเหมือนกบักลุ่มเป้าหมายของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 การอภิปรายผล 

ผลการศึกษาท่ีสรุปวา่ การโฆษณาโดยใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเป็นเพราะการใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงในการโฆษณา ดา้นความดึงดูดใจ ไดแ้ก่ 

บุคลิกภาพ หน้าตา กริยาท่าทาง หรือดา้นความเหมือนกบักลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ การใชพ้รีเซนเตอร์ท่ีมีรูปแบบการ

ดาํเนินชีวิต อาย ุท่ีคลา้ยคลึงกบัผูบ้ริโภค การใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง ดา้นความเคารพ ไดแ้ก่ การประสบความสาํเร็จใน

ดา้นต่างๆ เป็นแบบอยา่งท่ีดีของสังคม การใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง ดา้นไวว้างใจ ไดแ้ก่ การมีภาพลกัษณ์และการวางตวั 

ท่ีดี มีความเป็นมืออาชีพ และเป็นท่ีรู้จกัของประชาชน ท่ีพบเห็นไดบ่้อยตามส่ือต่างๆ สามารถโนม้นา้วให้เกิดความ

ตั้งใจซ้ือ (Attention) ของผูบ้ริโภค อีกทั้งผูบ้ริโภคจะเกิดความเช่ือมัน่และเกิดความสนใจ (Interest) เพ่ือติดตามศึกษา

คุณสมบติัและประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดการตระหนักถึงคุณค่าเม่ือไดค้รอบครองผลิตภณัฑ์ เกิด

ความตอ้งการ (Desire) และส่งผลให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ (Action) ในทา้ยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา อิทธิพล

ของทศันคติท่ีมีต่อการโฆษณาสินคา้และทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ในฐานะปัจจยัคัน่กลางท่ีถ่ายทอดอิทธิพลของการ

รับรองผลิตภณัฑโ์ดยบุคคลท่ีมีช่ือสู่ความตั้งใจซ้ือ ของ อริญชย ์ณ ระนอง (2558) กล่าววา่ ทศันคติต่อโฆษณา และ

ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ นั้นเป็นตวัแปรคัน่กลางท่ีถ่ายทอดอิทธิพลจากการรับรองผลิตภณัฑโ์ดยบุคคลท่ีมีช่ือเสียง 

(Celebrity Endorsement) ไปยงัความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intentions) และยงัพบวา่การโฆษณาโดยใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง

ยงัส่งผลดีต่อทศันคติท่ีมีต่อโฆษณาและตราสินคา้ เน่ืองจากทาํใหเ้กิดการช่ืนชอบ จดจาํโฆษณาและตราสินคา้ไดม้าก

ข้ึน และยงัเกิดความเขา้ใจและความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ ์ซ่ึงจะเป็นตวัช่วยกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการและส่งผลให้

เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑใ์นท่ีสุด 
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ผลการศึกษาท่ีสรุปวา่ ความดึงดูดใจของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเป็นเพราะการใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีน่าดึงดูดใจทางกายภาพ (Physical 

Attractiveness) คือการมีรูปร่างหนา้ตาท่ีดี และมีกริยา ท่าทางท่ีดี สามารถโนม้นา้วผูบ้ริโภคให้เกิดการจดจาํโฆษณา

สินคา้ไดง่้าย สามารถช่วยใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อตราสินคา้ และนาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต นอกจากน้ี

การใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีกาํลงัอยูใ่นกระแสนิยม สามารถทาํใหผ้ลิตภณัฑดู์มีความทนัสมยัมากข้ึน อยา่งไรก็ตามการ

ใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีผูบ้ริโภคติดตามหรือช่ืนชอบอยูแ่ลว้ จะคอยรักษาฐานของผูบ้ริโภคท่ีเป็นลูกคา้ไดอี้กดว้ย ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ือง ผลกระทบจากการใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง ของ ภสัสรนนัท์ เอนกธรรมกุล (2553) กล่าววา่ 

ถึงแมบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงบางคนจะเป็นตวัแทนโฆษณาใหก้บัสินคา้จาํนวนมาก แต่ในความรู้ของผูบ้ริโภคนั้นยงัมีความ

สนใจ และติดตามผลงานอยู ่เพราะความช่ืนชอบเป็นพิเศษส่วนตวัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อบุคคลท่ีมีช่ือเสียงคนนั้น หรือ

เป็นไปไดว้า่บุคคลท่ีมีช่ือเสียงยงัเป็นหนา้ใหม่ จึงทาํใหผู้บ้ริโภคมีความช่ืนชอบ สนใจและรู้สึกอยากจะติดตามผลงาน

อยู ่

ผลการศึกษาท่ีสรุปวา่ ความไวว้างใจของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเป็นเพราะผูบ้ริโภคจะรู้สึกเช่ือถือในบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีความนิยมของ

ประชาชน ยิ่งมีความนิยมมาก ความน่าเช่ือถือก็จะสูงข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงการทาํให้เป็นท่ียอมรับต่อประชาชนในวง

กวา้งของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง นั้นเกิดจากภาพลกัษณ์การวางตวัท่ีดี ท่ีผูบ้ริโภครับรู้ผ่านส่ือต่างๆ และการทุ่มเทในการ

ทาํงานและความเป็นมืออาชีพของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีสามารถทาํให้ผูบ้ริโภคไวว้างใจและเกิด

ทัศนคติท่ีดีต่อโฆษณาและตราสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ Shrimp (2003) โดยตอ้งการสร้างระดับความ

น่าเช่ือถือให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ดว้ยความเป็นมืออาชีพและเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจ 

ในสินคา้ ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคในวงกวา้ง เพ่ือใชใ้นการนาํเสนอสินคา้ผา่นส่ือสาธารณะทัว่ไป  

ผลการศึกษาท่ีสรุปว่า ความชํานาญเช่ียวชาญของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ ์สก๊อต ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเป็นเพราะการใชโ้ฆษณาโดยบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีใชท้กัษะ 

ความรู้ หรือประสบการณ์ ทั้งสอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ ์ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ ์

แต่ยงัไม่สามารถส่งผลไปถึงการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อตได ้เป็นไปไดว้า่ การใชพ้รีเซนเตอร์โฆษณาท่ีเป็นดารา 

นกัร้อง นกัแสดง ท่ีมีรูปร่างหนา้ตา บุคลิกภาพท่ีดี และเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีนิยมของประชาชน ผูบ้ริโภคจะเกิดการ

รับรู้และจดจาํในโฆษณา และส่งผลต่อทศันคติท่ีต่อตราสินคา้ สามารถโนม้นา้วใหผู้บ้ริโภคหนัมาสนใจในผลิตภณัฑ ์

ไดดี้กวา่การใชผู้เ้ช่ียวชาญมาเป็นพรีเซนเตอร์ ซ่ึงโดยปกติแลว้ดารา นกัร้อง นกัแสดง อาจไม่ไดมี้ทกัษะ ความสามารถ

เช่ียวชาญ ชาํนาญ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการนาํเสนอ แต่ในปัจจุบนัมีสถาบนั โรงเรียน เปิดการสอนการแสดง 

เพ่ือสร้างใหพ้รีเซนเตอร์ในโฆษณาสามารถถ่ายทอด คุณสมบติัและประโยชน์ ของผลิตภณัฑไ์ปสู่ผูบ้ริโภคได ้โดยไม่

จาํเป็นตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญมานาํเสนอ เพราะฉะนั้น การโฆษณาโดยใชผู้เ้ช่ียวชาญไม่มีความสาํคญัท่ีสามารถโนม้นา้ว

ให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจในโฆษณาและผลิตภณัฑ์ จึงไม่สามารถส่งผลไปถึงความตดัสินใจซ้ือได ้ซ่ึงจากแหล่ง

อา้งอิงขอ้มูลในอดีตของบริษทั สก๊อต ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา วรวมิล กรรมรางกรู (การส่ือสารส่วนบุคคล, 26 มกราคม 

2560) (ผูจ้ ัดการฝ่ายการตลาด บริษท้ สก๊อต) จะเห็นได้ว่า บริษทั สก๊อต มีการใช้พรีเซนเตอร์ในการโฆษณาเป็น

จาํนวนมาก ซ่ึงทั้งหมดเป็นดารา นกัร้อง นกัแสดง ท่ีมีรูปร่างหนา้ตา บุคลิกภาพ และเป็นท่ีนิยมของประชาชนทัว่ไป

เป็นหลกั โดยพรีเซนเตอร์เหล่านั้น ไม่ไดเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นของผลิตภณัฑเ์ลย ยกตวัอยา่ง เช่น ผลิตภณัฑ ์
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สก๊อตซุปไก่สกัด เลือกใช้ อนันดา เอเวอร์ร่ีงแฮม  ซ่ึงเป็นดารานักแสดง ท่ีมีช่ือเสียงในการแสดงและมี

รูปร่างหนา้ตาท่ีดี หรือแมแ้ต่ผลิตภณัฑส์ก๊อต คิตซ์ เลือกใช ้ลูกเกด เมธินี และลูกชาย ซ่ึงมีช่ือเสียงในการเป็นนางแบบ

มืออาชีพ และเป็นท่ีรู้จกัของประชาชนทัว่ไป หรือการใชพ้รีเซนเตอร์ชาวต่างชาติ ใหก้บัผลิตภณัฑ ์รังนก โดยเลือกใช้

นายแบบ ท่ีมีรูปร่างหนา้ตาท่ีดี อีกดว้ย ซ่ึงทั้งหมดน้ีเห็นไดว้า่ท่ีผา่นมาบริษทัสก๊อต เลือกใชพ้รีเซนเตอร์ท่ีมีความดึงดูด

ใจ จากรูปลกัษณ์ภายนอก และความเป็นท่ีนิยมของประชาชน ซ่ึงสามารถตอบสนองกบัผูบ้ริโภคใหเ้กิดการรับรู้และมี

ทศันคติท่ีดีต่อโฆษณาและพรีเซนเตอร์ ในปัจจุบนั สก๊อต ยงัคงเลือกใชพ้รีเซนเตอร์ท่ีมีรูปร่างหนา้ตาท่ีดี เป็นหลกั ซ่ึง

การศึกษาเร่ือง Wither the Impact of Celebrity Endorsement ของ Freeman & Chen (2015) การศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ การ

เลือกใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงไม่สามารถเลือกแค่ดา้นใดดา้นหน่ึงเท่านั้น จาํเป็นตอ้งพิจารณาคุณลกัษณะท่ีมีอิทธิพลอ่ืน ๆ 

ของดารา ซ่ึงส่ิงท่ีน่าสนใจคือความชาํนาญเช่ียวชาญของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงไม่ไดเ้ป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลไปถึงความ

ตั้งใจซ้ือของคนหนุ่มสาวมาเลเซีย 

ผลการศึกษาท่ีสรุปวา่ ความเคารพของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเป็นเพราะผูบ้ริโภคมีความรู้สึกช่ืนชมและยอมรับบุคคลท่ีมีช่ือเสียงจากการ

ประสบความสาํเร็จในแต่ละดา้น และการเป็นแบบอยา่งท่ีดีของสงัคม โดยการใชค้าํพดูท่ีสามารถถ่ายทอดท่ีลึกซ้ึง เพ่ือ

โนม้นา้วใหผู้บ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ และช่วยกระตุน้ไปสู่การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ Charbonneau & Garland (2005) พบวา่การใชผู้ท่ี้มีช่ือเสียงท่ีมีลกัษณะน่าเคารพ ไม่วา่จะเป็นนกักีฬาท่ี

ประสบความสาํเร็จ หรือดารานกัแสดงท่ีประสบความสาํเร็จก็ตาม ส่ิงสาํคญัคือความสาํเร็จท่ีไดม้าจะถูกถ่ายทอดไป

ถึงผูบ้ริโภคได ้ตอ้งใชก้ารส่ือสารท่ีดี การใช ้“เสียง” ในการถ่ายทอดไปยงัผูบ้ริโภค มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้

รูปร่างหนา้ตาท่ีดึงดูดใจ เพราะผูท่ี้มีช่ือเสียงท่ีมีลกัษณะน่าเคารพ สามารถถ่ายทอดส่ือความหมายกบัการโฆษณาได้

อยา่งความละเอียดอ่อน ลึกซ้ึง และดูมีพลงั ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายของนกัโฆษณาท่ีตั้งใจเลือกผูท่ี้มีช่ือเสียงท่ีมีลกัษณะ  น่า

เคารพ ในขณะท่ีผูท่ี้มีช่ือเสียงท่ีมีลกัษณะน่าเคารพจะทาํใหผู้บ้ริโภครับรู้ไดใ้นเชิงบวกแลว้ (เพศ, อาย,ุ สถานภาพ) ผูท่ี้

มีช่ือเสียงท่ีมีลกัษณะน่าเคารพยงัสามารถนาํเสนอส่ิงเหล่าน้ีไดอ้ย่างชัดเจนและดูน่าเช่ือถือมากกว่าการใช้รูปร่าง

หนา้ตาท่ีดึงดูดใจ 

ผลการศึกษาท่ีสรุปว่า ความเหมือนกบักลุ่มเป้าหมายของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ สก๊อตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ งน้ีเป็นเพราะ ผูบ้ริโภคมีความสนใจในพรีเซนเตอร์ท่ีมี

รูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) และผูบ้ริโภคมีความสนใจในพรีเซนเตอร์ท่ีมีช่วงอายวุยัเดียวกนั สามารถสะทอ้น

ไดถึ้ง สภาพสังคมในเมืองท่ีมีความแตกต่างกนัในหลายๆ ดา้นทั้งเช้ือชาติ ภูมิลาํเนา และระดบัทางสังคม ซ่ึงปริมาณ

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จากผลการศึกษาเก่ียวกบัประชากรศาสตร์มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน/ รับจา้ง และมีช่วงอาย ุ   

26 – 35 ปีมากท่ีสุด สรุปไดว้า่รูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) และอาย ุท่ีมีความใกลเ้คียงกนัมาก การโฆษณาโดย

ใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง ดา้นความเหมือนของกลุ่มเป้าหมาย ทาํให้ผูบ้ริโภครู้สึกเปิดรับตราสินคา้ มีทศันคติท่ีดีต่อตรา

สินคา้ และเกิดความคุน้เคยกับตราสินคา้มากข้ึน และนําไปสู่การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ สก๊อต ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

การศึกษาเร่ือง ภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงและกลยุทธ์การคา้ปลีกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองสาํอางบนหา้งสรรพสินคา้ของผูห้ญิงวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ของ ภสัราพร รัตนชาติ (2557) กล่าววา่ 

พรีเซนเตอร์ท่ีมีความคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่ง เช่น อาย ุเพศ เช้ือชาติ บุคลิกลกัษณะ และรูปแบบการดาํเนินชีวติ     ทาํ

ใหเ้กิดความรู้สึกเปิดรับตราสินคา้ และทาํใหรู้้สึกคุน้เคยกบัตราสินคา้ 
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5.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

5.2.1 ผลการศึกษาจากสมมติฐานของการโฆษณาโดยใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง ดา้นความดึงดูดใจ มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การตลาดควรให้ความสาํคญัใน

การเลือกคดัสรรการใชพ้รีเซนเตอร์ท่ีมีบุคลิกภาพ หนา้ตา กริยาท่าทาง ความน่าเช่ือถือ ท่ีมีความโดดเด่น และอยูใ่น

กระแสนิยม  มาเป็นอนัดบัแรก เน่ืองดว้ย พรีเซนเตอร์ เปรียบเสมือนภาพลกัษข์องผลิตภณัฑ ์ในระยะเวลาหน่ึง เม่ือพรี

เซนเตอร์รักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีของตวัพรีเซนเตอร์ ก็จะส่งเสริมต่อภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ไปในทิศทางท่ีดี ในทาง

กลับกันเม่ือพรีเซนเตอร์มีภาพลักษณ์ท่ีไม่ดี ก็อาจจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ไปในทิศทางท่ีแย่ลง 

เพราะฉะนั้นควรมีการคดักรองบุคคลท่ีมีช่ือเสียงอยูเ่ป็นระยะๆ ใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย 

5.2.2 ผลการศึกษาจากสมมติฐานของการโฆษณาโดยใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง ดา้นความเหมือนกบักลุ่ม

เป้า หมาย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ การโฆษณาโดย

ใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง จากการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาย ุ26 – 35 ปี มีการศึกษา

ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง สามารถสะทอ้นไดถึ้งการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) 

ของผูค้นในเมือง การตลาดควรคาํนึงถึงการใชพ้รีเซนเตอร์ท่ีมีรูปแบบการดาํเนินชีวติคลา้ยคลึงกบัผูบ้ริโภค  

5.2.3 ผลการศึกษาจากสมมติฐานของการโฆษณาโดยใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง ดา้นความไวว้างใจ มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การตลาดควรเลือกใชบุ้คคลท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีเป็นท่ีรู้จกัของประชาชน ผูบ้ริโภคสามารถพบเห็นไดต้ามส่ือต่างๆ ไดง่้าย เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บชมโฆษณา 

ผูบ้ริโภคจะเกิดการรับรู้ไดร้วดเร็วและสนใจในโฆษณา ทาํให้เกิดการจดจาํผลิตภณัฑ์ท่ีนาํเสนอได ้และเกิดความ

เช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ ์ทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือได ้

5.2.4 ผลการศึกษาจากสมมติฐานของการโฆษณาโดยใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง ด้านความเคารพ มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การเลือกใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีมี

ความประสบความสําเร็จในแต่ละดา้น จะช่วยโนม้น้าวผูบ้ริโภคให้มีความดึงดูดในตราสินคา้ ซ่ึงบุคคลท่ีมีช่ือเสียง

ควรจะมีภาพลกัษณ์ท่ีดี เป็นแบบอยา่งท่ีดีของสังคม จะช่วยส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีดีต่อโฆษณา การตลาด

สามารถใชเ้สียงหรือคาํพดูของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงดา้นน้ี มาใชใ้นการโฆษณาเพ่ือใหเ้กิดความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 

5.2.5 ผลการศึกษาจากสมมติฐานของการโฆษณาโดยใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การตลาดควรเลือกใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงในการโฆษณาท่ีมี 

บุคลิกภาพ หนา้ตา กริยาท่าทาง หรือการใชพ้รีเซนเตอร์ท่ีมีรูปแบบการดาํเนินชีวติคลา้ยคลึงกบัผูบ้ริโภค สามารถช่วย

กระตุน้ให้เกิดความตั้งใจซ้ือ (Attention) ของผูบ้ริโภค ให้เกิดความตระหนักต่อผลิตภณัฑ์ บุคคลท่ีมีช่ือเสียงควรมี

ภาพลกัษณ์และการวางตวัท่ีดี มีความเป็นมืออาชีพ และเป็นท่ีรู้จกัของประชาชน ท่ีพบเห็นไดบ่้อยตามส่ือต่างๆ จะ

ช่วยสร้างความเช่ือมัน่ต่อผลิตภณัฑ ์ ให้เกิดความสนใจ (Interest) ของผูบ้ริโภค ท่ีจะติดตามและศึกษาคุณสมบติัและ

ประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์และการใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง ท่ีประสบความสาํเร็จในดา้นต่าง ๆ เป็นแบบอยา่งท่ีดีของสงัคม 

เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนจากความสนใจไปเป็นความตอ้งการ (Desire) ต่อผลิตภณัฑ ์ใหผู้บ้ริโภคตระหนกัถึงคุณค่าเม่ือ

ไดค้รอบครองผลิตภณัฑส์ก๊อต และส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ (Action) ในทา้ยท่ีสุด 

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์ก๊อต เรียกไดว้า่ มีขั้นตอนเป็นระดบัขั้นอยูแ่ลว้ ซ่ึงโดยภาพรวมของการโฆษณา

โดยใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงถือวา่เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์ก๊อต  
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ซ่ึงรวมไปถึง ความมีช่ือเสียงของตราสินคา้ การออกแบบผลิตภณัฑ ์ราคา ความสะดวกในการซ้ือ และช่องทางท่ีใช ้ใน

การโฆษณา อยา่งไรก็ตาม คุณสมบติัและประโยชน์ของผลิตภณัฑ์สก๊อตเป็นส่ิงสาํคญั บริษทัควรให้ความสาํคญัถึง

คุณสมบติัและประโยชน์ของผลิตภณัฑส์ก๊อต โดยคิดคน้และพฒันาผลิตภณัฑ ์เพ่ือใหต้อบสนองผูบ้ริโภคอยูเ่สมอ 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

เพ่ือให้ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไปในทศันะท่ีกวา้งมากข้ึนอนัจะเป็นประโยชน์ในการอธิบาย

ปรากฏการณ์และปัญหาทางดา้นการโฆษณาโดยใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง หรือปัญหาอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั ผูท้าํวจิยัจึง

ขอเสนอแนะประเด็นสาํหรับการทาํวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 

6.1 แนะนาํให้ทาํการศึกษากบักลุ่มประชากร/กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มอ่ืน ๆ ในสถานท่ีท่ีแตกต่างกนั เพราะใน

งานวิจยัคร้ังน้ีทาํในพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น ในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปใน

ส่วนภูมิภาคอ่ืน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีความแตกต่างกนัในหลายๆ ปัจจยั 

6.2 แนะนาํให้ศึกษากบัตวัแปรอ่ืนท่ีอาจมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีทาํการศึกษาอยูน้ี่ ศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี

คาดวา่จะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สก๊อต เช่น ส่วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจ ความภกัดีต่อตรา

สินคา้ เพ่ือเป็นแนวโนม้ในการส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์ก๊อต เพ่ือใหเ้กิดขอ้สรุปท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

6.3 แนะนาํให้ใชส้ถิติตวัอ่ืนมาวิเคราะห์ในแง่มุมอ่ืน ๆ เน่ืองจากในหลายๆ ผลิตภณัฑมี์การโฆษณาโดยใช้

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง รวมไปถึงคู่แข่งทางการตลาด จึงแนะนาํให้ใชส้ถิติในเชิงเปรียบเทียบกบัคู่แข่งทางการตลาด เช่น 

สถิติของยอดขายแต่ละผลิตภณัฑท่ี์เป็นประเภทเดียวกนั เพ่ือมาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ในแง่ของการแข่งขนัทาง

ธุรกิจท่ีเติบโตต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัมิติคุณภาพท่ีพ่อคา้/แม่คา้ในเขต กทม.มีต่อยางรัดของ

โดยใชปั้จจยัดา้นประชาชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการใชง้านยางรัดของ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาคือพ่อคา้/แม่คา้ใน

เขต กทม. จาํนวน 400 คน การเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวิจยัน้ีจะใชข้อ้มูลปฐมภูมิ โดยใชเ้คร่ืองมือคือ แบบสอบถาม 

และ ใชก้ารสุ่มแบบแบ่งกลุ่มขั้นเดียว แบบ Area Cluster Sampling และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มดว้ยวิธี One-way ANOVA และ t-Test โดยจาก

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นเขต อาย ุการศึกษา และสถานภาพ ท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการรับรู้มิติคุณภาพ

ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 และพบวา่ พฤติกรรมการใชย้างรัดของดา้นผูต้ดัสินใจซ้ือ ตราสินคา้ท่ีใช ้ปริมาณท่ี

ใช ้ร้านคา้ท่ีซ้ือการรับขอ้มูล และสาเหตุท่ีเลือกร้านคา้ท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการรับรู้มิติคุณภาพต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี

ระดบั 0.05 

คาํสําคญั:  ยางรัดของ, มิติคุณภาพของสินคา้ 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to study rubber bands quality dimension of merchant in Bangkok by 

demography and behavior factor that sample are 4 0 0  merchant in Bangkok. Data collection in this research uses 

primary data via questionnaire by Area Cluster Sampling method  and  The data were analyzed by percentage, mean, 

standard deviation that analysis of the differences of each group by One-way ANOVA and t-Test method. 

The study found that different demography Area, Age, Study, Status differences affect the perception of 

different quality  dimensions at the 0 . 0 5  level of significance and different behavior buyers, brand, used volume, 

store type, how to getting information and reasons for choosing a shop differences affect the perception of different 

quality dimensions at the 0.05 level of significance. 

Keywords:  Rubber bands, Dimensions of product quality 
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1. บทนํา 

บริษทั ยง่เฮง รับเบอร์ จาํกดั ก่อตั้งเม่ือปีพ.ศ. 2533 โดยมีธุรกิจหลกัเป็นการผลิต ยางรัดของเพ่ือขายทั้งใน

และต่างประเทศ สถานท่ีตั้งในปัจจุบนั บริษทั ยง่เฮง รับเบอร์ จาํกดั ไดต้ั้งอยูบ่น บา้นเลขท่ี 41 หมู่ 10 ต.ดอนตูม อ.

บางเลน นครปฐม 73130 เน้ือท่ีกวา่ 4 ไร่ สาํหรับกาํลงัการผลิต บริษทั ยง่เฮง รับเบอร์ จาํกดั สามารถผลิตยางรัดของ

สูงสุดมากกว่า 1,500 ตนักิโลกรัม/ปี โดยมีสัดส่วนในการขายคือ งานประเภทส่งออก 70% งานประเภทขายใน

ประเทศ 20% โดยเป็นการขายผ่าน บริษทั สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) และอีก 10% เป็นงาน OEM(Original 

Equipment Manufacturer)ภายในประเทศ ซ่ึงผูบ้ริหารมีความเห็นวา่ จะลดการส่งออกเหลือเพียง 40% และการขายใน 

ประเทศเพ่ิมข้ึนเป็น 50% เพราะถึงแมง้านส่งออกจะมีขอ้ดีท่ี ลูกคา้ซ้ือเป็นจาํนวนมากและมีคาํสัง่ซ้ือล่วงหนา้ยาวหลาย

เดือน แต่ก็ทาํกาํไรไดน้อ้ยและไม่เกิดความภกัดีในโรงงานผูผ้ลิต โดยการทาํการตลาดช่วงแรกบริษทัมุ่งเนน้ไปท่ีตลาด

แบบ กทม.ดั้ งเดิม (Traditional Market) เพราะเป็นตลาดใหม่ท่ีไม่มีลูกคา้ และมีแนวโน้มว่าจะมีกาํลงัซ้ือมากกว่า

จงัหวดัอ่ืนๆ แต่อยา่งไรก็ตามตลาดยางรัดของใน กทม. ก็มีการแข่งขนัดา้นราคาสูงเช่นกนัประกอบกบัตราสินคา้ของ

บริษทัยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั จึงทาํใหย้งัไม่ไดก้าํไรมากเท่าท่ีคาดไว ้แมใ้นส่วนการผลิตจะมุ่งเนน้ในเร่ืองการบริหารแรงงาน

ในการผลิตอยา่งเขม้ขน้เพ่ือใหต้น้ทุนตํ่าแลว้ก็ตาม ดงันั้นโรงงานจึงมีความตั้งใจท่ีจะปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่

โดยการลดส่ิงท่ีไม่จาํเป็นหรือส่ิงท่ีทาํใหต้น้ทุนมีราคาแพงแต่ไม่ก่อให้เกิดคุณภาพ ซ่ึงคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ

ผลิตภณัฑท่ี์กาํหนดไวใ้น มอก. 886-2559 (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) เป็นเพียงมุมมองคุณภาพในเชิงเทคนิคของ

โรงงานผูผ้ลิตเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงอาจจะไม่ไดต้อบโจทยข์องผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง  

ดงันั้นจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาคุณภาพยางรัดของในมุมมองของผูบ้ริโภค ในกทม. เพ่ือท่ีจะตอบความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคให้ไดม้ากท่ีสุด  โดยการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ นั้นจาํเป็นจะตอ้งมีความ

เขา้ใจผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริงก่อน โดยผูว้ิจยัจะใชปั้จจยัดา้นประชาชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการใชง้านยางรัดของ 

ในการแบ่งกลุ่มพอ่คา้/แม่คา้เพ่ือใหอ้อกแบบผลิตภณัฑท่ี์ตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ ในขณะท่ีโรงงานสามารถลด

ตน้ทุนท่ีเกินจากความจาํเป็นออกไปดว้ย ในการพิจารณาเก่ียวกบัองคป์ระกอบของผลิตภณัฑน์ั้น E. Jerome McCarthy 

(1964) ไดใ้ห้ไวห้ลายแง่มุมเช่น คุณภาพ คุณลกัษณะพิเศษ ความหลากกลาย ตราสินคา้ บรรจุภณัฑ ์ฉลาก การบริการ 

การรับประกนัคุณภาพสินคา้ การรับคืนสินคา้ เป็นตน้ และในรายละเอียดดา้น คุณภาพสินคา้สามารถ จาํแนกได ้8 

ดา้น ดงัน้ี 1)สมรรถนะ (performance) 2)ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 3)ตรงตามมาตรฐาน (conformance) 4)ความ

ทนทาน (durability)  5)การบริการหลงัการขาย (serviceability) 6)สุนทรียภาพ (aesthetics) 7)ช่ือเสียง (Reputation) 

8)คุณลกัษณะพิเศษ (Feature)  ซ่ึงจะสามารถนาํมาใชใ้นการวดัระดบัการรับรู้และเป็นแนวทางในการผลิตต่อไป 
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กรอบแนวคดิงานวจิยั 
 

                       ตวัแปรอิสระ 

                                                                                                                                       ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดงานวจิยั 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1) เพ่ือศึกษาระดบัมิติคุณภาพของยางรัดของ 

2) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งประชากรศาสตร์ กบัมิติคุณภาพของยางรัดของ 

3) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชง้าน กบัมิติคุณภาพของยางรัดของ 

 

 

 

ประชากรศาสตร์ 

1) เพศ 

2) อาย ุ

3) สถานภาพ 

4) ระดบัการศึกษา 

5) รายได ้

6) ช่องทางการรับส่ือ 

7) ประเภทกิจการ 

8) สถานท่ีตั้งกิจการ 

พฤตกิรรมการใช้ยางรัดของ 

1) ผูต้ดัสินใจซ้ือ 

2) สินคา้ท่ีใชเ้ป็นประจาํ 

3) ราคาของสินคา้ท่ีใชเ้ป็นประจาํ 

4) ปริมาณการซ้ือ 

5) สถานท่ีซ้ือ 

6) สาเหตท่ีุเลือกสถานท่ี 

7) ลกัษณะการใชง้าน 

8) การรับขอ้มูลข่าวสาร 

 

มติคุิณภาพ 

1)  สมรรถนะ 

2)  ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์

3)  ความน่าเช่ือถือ 

4)  ตรงตามมาตรฐาน  

5)  ความทนทาน 

6)  การบริการหลงัการขาย  

7)  สุนทรียภาพ 

8)  ช่ือเสียง 

9) บรรจุภณัฑ ์

10) ความผกูพนัของผูบ้ริโภค 
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3. การดาํเนินการวจิยั 

งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยใชเ้คร่ืองมือคือ แบบสอบถาม และดาํเนินการวจิยัดงัน้ี  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ คนท่ีทาํงานในร้านคา้ท่ีให้การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ในเขตกทม. 

จาํนวน 208,971 คน (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2557) 

กลุ่มตวัอย่าง คือ คนท่ีทาํงานในร้านคา้ท่ีใหก้ารบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ในเขตกทม. จาํนวน 400 คน 

โดยใชก้ารคาํนวณจากสูตรของ Taro Yamane เพ่ือหาจาํนวนขั้นตํ่าของกลุ่มตวัอยา่ง ในระดบัค่าความเช่ือมัน่ 

(Confidence Level) ท่ี 95% และความคลาดเคล่ือน(Margin of Error) ท่ีระดบั 5% ใชก้ารสุ่มแบบแบ่งกลุ่มขั้นเดียว 

(Area Cluster Sampling) โดยใชรู้ปแบบการแบ่งกลุ่มจากพ้ืนท่ี ตามรายงานการศึกษา การส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร ของ กองนโยบายและแผนงาน สาํนกัผงัเมือง กรุงเทพมหานครซ่ึงผูว้จิยัไดท้าํการสุ่มเขตไดด้งัน้ี 

1) กลุ่มกรุงเทพกลาง  สุ่มไดเ้ขตดุสิต 

2) กลุ่มกรุงเทพใต ้ สุ่มไดเ้ขตสาทร 

3) กลุ่มกรุงเทพเหนือ  สุ่มไดเ้ขตลาดพร้าว 

4) กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก  สุ่มไดเ้ขตประเวศ 

5) กลุ่มกรุงธนเหนือ  สุ่มไดเ้ขตทววีฒันา 

6) กลุ่มกรุงธนใต ้ สุ่มไดเ้ขตบางแค 

โดยทาํการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มละ 66 ชุด และทาํการจบัฉลากเพ่ิมอีก 4 ชุด เพ่ือใหไ้ด้

จาํนวน 400 ชุด เท่ากบัจาํนวนขั้นตํ่าของกลุ่มตวัอยา่ง โดยเขตท่ีจบัฉลากไดมี้ เขตบางแค เขตทววีฒันา เขตลาดพร้าว 

เขตสาทร 

 

ตวัแปรการศึกษา 

ตวัแปรการศึกษาในวิจยัเร่ือง ”คุณภาพยางรัดของในมุมมองพ่อคา้/แม่คา้ในเขต กทม.” จะประกอบไปดว้ย

ขอ้มูลเชิงลกัษณะและขอ้มูลเชิงปริมาณ ดงัต่อไปน้ี 

ตวัแปรอิสระ 

1) ประชากรศาสตร์  ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้ช่องทางการรับส่ือ ประเภท

กิจการ สถานท่ีตั้งกิจการ ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลประเภท Category ทั้งหมด 

2) พฤติกรรมการใชย้างรัดของ  ประกอบดว้ย ผูต้ดัสินใจซ้ือ สินคา้ท่ีใชเ้ป็นประจาํ ราคาของ 

สินคา้ท่ีใชเ้ป็นประจาํ ปริมาณการซ้ือ สถานท่ีซ้ือ สาเหตุท่ีเลือกสถานท่ี ลกัษณะการใชง้าน 

การรับขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลประเภท Category ทั้งหมด 

ตวัแปรตาม 

มิติคุณภาพ  ประกอบดว้ย  1) สมรรถนะ 2) ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์3) ความน่าเช่ือถือ 4) ตรงตาม

มาตรฐาน 5) ความทนทาน 6) การบริการหลงัการขาย 7) สุนทรียภาพ 8)  ช่ือเสียง 9) บรรจุภณัฑ ์10) ความผกูพนัของ

ผูบ้ริโภค ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลประเภท Continuous ทั้งหมด 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล  การเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวจิยัน้ีจะใชข้อ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดย

ใชเ้คร่ืองมือคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูว้ิจยัไดอ้อกแบบจากการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1) คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้ 

ช่องทาง การรับส่ือ ประเภทกิจการและสถานท่ีตั้งกิจการ ทั้งหมดจาํนวน 8 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2) คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชย้างรัดของ ไดแ้ก่ ผูต้ดัสินใจซ้ือ ตราสินคา้ท่ีใชเ้ป็น

ประจาํ ราคาของสินคา้ท่ีใชเ้ป็นประจาํ ปริมาณการซ้ือ สถานท่ีซ้ือ สาเหตุท่ีเลือกสถานท่ี ลกัษณะการใชง้านและการ

รับขอ้มูลข่าวสารทั้งหมดจาํนวน 8 ขอ้ โดย 

ส่วนท่ี 3) คาํถามเก่ียวกับขอ้มูลดา้นมิติของคุณภาพ ได้แก่ 3.1)  สมรรถนะ 3.2)  ความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑ์ 3.3)  ความน่าเช่ือถือ 3.4)  ตรงตามมาตรฐาน 3.5)  ความทนทาน 3.6)  การบริการหลังการขาย 

3.7)  สุนทรียภาพ 3.8)  ช่ือเสียง 3.9) บรรจุภณัฑ ์3.10) ความผกูพนัของผูบ้ริโภค ทั้งหมดจาํนวน 10 ขอ้ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

งานวจิยัน้ีจะวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใชโ้ปรแกรมทางสถิติสาํเร็จรูป โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1)  การวเิคราะห์โดยใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)  

ผูว้จิยันาํขอ้มูลการวเิคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์  พฤติกรรมการใชย้างรัด และมิติของคุณภาพ

ของของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถาม มาทาํการวเิคราะห์โดยใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 

เพ่ือแสดงค่าร้อยละ (Percentage)  ความถ่ี(Frequencies)  ค่าเฉล่ีย(mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard 

Deviation) เพ่ือบรรยายขอ้มูลเชิงสถิติ 

ส่วนท่ี 2)  การวเิคราะห์โดยใชส้ถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 

ผูว้จิยันาํขอ้มูลการวเิคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใชย้างรัดของ และมิติคุณภาพของ

กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถาม ทาํการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือแสดงการ

ประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parameter Estimation) ของมิติคุณภาพ โดยวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และ t-Test 

ของขอ้มูลประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใชย้างรัดของ และมิติคุณภาพ 

 

4. ผลการวจิยั 

จากการศึกษาและวิจยักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลไดโ้ดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น

ทั้งหมด 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1) การวิเคราะห์ดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใชย้างรัดของ พบวา่ สัดส่วนของเพศหญิงมี 

263 คน ซ่ึงมากกว่าเพศชายท่ีมี 137 คนโดยอยู่ในช่วงอายุ 14-28ปี และ 29-43ปี มากถึงร้อยละ 97.5 ในส่วนของ

การศึกษา พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ร้อยละ 68 มีการศึกษาตํ่ากวา่ มธัยมปลาย และส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแลว้และโดย

ส่วนใหญ่ผูต้ดัสินใจซ้ือจะเป็น เจา้ของร้าน และ สมาชิกในครอบครัวของเจา้ของร้าน โดยมีสดัส่วนถึง 50.3 และ 45.3 

ตามลาํดบั ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 51 จาํตราสินคา้ท่ีใชไ้ม่ได ้และ ใชย้างรัดของ ตราT.O. ตราK.W. ตรา

Aro และ ตราแอป๊เป้ิล ร้อยละ 16.5 15.3 8.5 และ 8.0 ตามลาํดบั โดยในส่วนของ ตรากระทิง ตราสม้ และ ตราดาว พบ
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ผูใ้ชง้านเพียงตราสินคา้ละ 1 รายเท่านั้นและร้านคา้โดยส่วนมาก ใชย้างรัดของ นอ้ยกวา่ 1 ถุง/เดือน และ 1-3 ถุง/เดือน 

ถึงร้อยละ 48.3 และ ร้อยละ 47.3 ตามลาํดบั ซ่ึงสามารถนบัรวมกนัไดร้้อยละ 95.6 และยงัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือยาง

รัดของท่ีร้านขายปลีกคิดเป็นร้อยละ 63.5 และรองมาเป็นร้านขายส่งคิดเป็นร้อยละ 24 ส่วนการซ้ือท่ีหา้งสรรพสินคา้มี

เพียงร้อยละ 19 ในส่วนของสาเหตุท่ีเลือกสถานท่ีซ้ือพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมากถึงร้อยละ 87.3 มีสาเหตุท่ีเลือกสถานท่ีซ้ือ

ยางรัดของเพราะ ความสะดวก ในส่วนของสาเหตุรองลงมาคือ มีสินคา้หลากหลาย ราคาถูก ขายสินคา้มีคุณภาพ และ 

ช่วงเวลาในการเปิดขาย คิดเป็นร้อยละ 23.3 23.0 17.8 และ 11.8 ตามลาํดบั และกลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการรับขอ้มูล

จากผูข้ายมากถึงร้อยละ 86 และรับขอ้มูลจากลูกคา้ร้อยละ 31.3 ในส่วนของการรับขอ้มูลจากส่ือ และ รับขอ้มูลจาก

ครอบครัว มีเพียงร้อยละ 13.3 และ12 ตามลาํดบั 

ส่วนที่ 2) การวิเคราะห์ดา้นระดบัความเห็นเก่ียวกบัมิติคุณภาพ จากกลุ่มตวัอย่างจะพบว่ามิติคุณภาพดา้น 

สมรรถนะ ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ความน่าเช่ือถือ ตรงตามมาตรฐาน ความทนทาน และ สุนทรียภาพ มีระดบั

การเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ในส่วนของ การบริการหลงัการขาย ช่ือเสียง บรรจุภณัฑ ์และ ความผูกพนัของ

ผูบ้ริโภค มีระดับการเห็นด้วยอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง แต่หากแยกดูในรายขอ้แลว้ จะพบว่า คาํถามท่ี 3.1 

แขง็แรงไม่ขาดระหวา่งการรัด นั้นมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยูท่ี่ 4.70 และรองลงมาเป็นคาํถามท่ี 1.1  ตอ้งไม่ทาํให ้ส่ิงของใน

บรรจุภณัฑห์ลุดหรือร่ัวออกมา มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.62 ซ่ึงเป็นเพียง 2 ขอ้ ท่ีมีระดบัความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบั เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุดดงัตาราง 

  ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย แปลผล 

1.  สมรรถนะ 2.5 5.0 4.1 เห็นดว้ยมาก 

1.1  ตอ้งไม่ทาํให ้ส่ิงของในบรรจุภณัฑห์ลุด

หรือร่ัวออกมา 
3.0 5.0 4.6 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

1.2 มีความนุ่มมือสามารถใชง้านไดโ้ดยไม่

เจ็บน้ิว 
1.0 5.0 3.6 เห็นดว้ยมาก 

2.  ความหลากหลายของผลติภณัฑ์ 2.0 5.0 3.4 เห็นดว้ยมาก 

2.1  มียางหลากหลายสีใหเ้ลือกซ้ือ 2.0 5.0 3.5 เห็นดว้ยมาก 

2.2  มียางหลากหลายขนาดใหเ้ลือกซ้ือ 2.0 5.0 3.3 เห็นดว้ยปานกลาง 

3.  ความน่าเช่ือถือ 3.0 5.0 4.2 เห็นดว้ยมาก 

3.1  แขง็แรงไมข่าดระหวา่งการรัด 3.0 5.0 4.7 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

3.2  หลงัจากรัดไปแลว้ตอ้งอยูไ่ดน้านเกิน1

เดือน 
2.0 5.0 3.6 เห็นดว้ยมาก 

4.  ตรงตามมาตรฐาน 2.0 5.0 3.6 เห็นดว้ยมาก 

4.1  มีความแขง็แรงเท่ากนัทุกเสน้ 2.0 5.0 3.9 เห็นดว้ยมาก 

4.2  มีขนาดเท่ากนัทุกเสน้ 2.0 5.0 3.3 เห็นดว้ยปานกลาง 
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  ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย แปลผล 

5.  ความทนทาน 2.0 5.0 3.8 เห็นดว้ยมาก 

5.1  เก็บไวไ้ดน้านเกิน 3 เดือน 2.0 5.0 3.7 เห็นดว้ยมาก 

5.2  เก็บไวใ้นพ้ืนท่ีท่ีร้อนได ้ 1.0 5.0 3.9 เห็นดว้ยมาก 

6.  การบริการหลงัการขาย 1.0 5.0 3.4 เห็นดว้ยปานกลาง 

6.1  สามารถคืนของไดห้ากไม่มีคุณภาพ 1.0 5.0 3.7 เห็นดว้ยมาก 

6.2  มีช่องทางการเสนอแนะและร้องเรียน 1.0 5.0 3.0 เห็นดว้ยปานกลาง 

7.  สุนทรียภาพ 1.5 5.0 3.4 เห็นดว้ยมาก 

7.1  ยางรัดของจะตอ้งมีสีสนัท่ีสวยงาม 1.0 5.0 3.5 เห็นดว้ยมาก 

7.2  ยางรัดของจะตอ้งมีความใสของเน้ือยาง 1.0 5.0 3.0 เห็นดว้ยปานกลาง 

7.3  ยางรัดของจะตอ้งไม่มีกล่ินเหมน็ 1.0 5.0 3.7 เห็นดว้ยมาก 

8.  ช่ือเสียง 2.0 5.0 3.4 เห็นดว้ยปานกลาง 

8.1  มีการบอกต่อหรือแนะนาํจากผูข้าย วา่มี

คุณภาพ 
2.0 5.0 3.9 เห็นดว้ยมาก 

8.2  มีการทาํโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือ 1.0 5.0 2.8 เห็นดว้ยปานกลาง 

9. บรรจุภณัฑ์ 2.0 5.0 3.4 เห็นดว้ยปานกลาง 

9.1  ยางรัดของจะตอ้งมีบรรจุภณัฑท่ี์สวยงาม 1.0 5.0 3.4 เห็นดว้ยปานกลาง 

9.2  บรรจุภณัฑจ์ะตอ้งมีความแขง็แรง 1.0 5.0 3.6 เห็นดว้ยมาก 

9.3  บรรจุภณัฑจ์ะตอ้งมีส่วนท่ีใส เพ่ือ

มองเห็นเน้ือยางได ้
2.0 5.0 3.3 เห็นดว้ยปานกลาง 

9.4  มีขนาดของบรรจุภณัฑใ์หเ้ลือก

หลากหลาย 
1.0 5.0 3.3 เห็นดว้ยปานกลาง 

10. ความผูกพนัของผู้บริโภค 1.0 5.0 2.7 เห็นดว้ยปานกลาง 

10.1  เป็นตราสินคา้ท่ีใชม้านาน 1.0 5.0 3.0 เห็นดว้ยปานกลาง 

10.1  เป็นตราสินคา้ท่ีแนะนาํโดยรุ่นพอ่แม่ 1.0 5.0 2.8 เห็นดว้ยปานกลาง 

10.2  เจา้ของตราสินคา้มีความใกลชิ้ดกบั

ผูบ้ริโภค 
1.0 5.0 2.3 เห็นดว้ยนอ้ย 
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ส่วนที ่3) พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ต่างกนัมีระดบัการรับรู้คุณภาพต่างกนั ซ่ึงผลการศึกษา

พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นเขต อาย ุการศึกษา สถานภาพ ท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการรับรู้มิติคุณภาพต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

ส่วนที่ 4)  พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชย้างรัดของต่างกนัมีระดบัการรับรู้คุณภาพต่างกนั ซ่ึง

ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใชย้างรัดของดา้นผูต้ดัสินใจซ้ือ ตราสินคา้ท่ีใช ้ปริมาณท่ีใช ้ร้านคา้ท่ีซ้ือการรับ

ขอ้มูล และสาเหตุท่ีเลือกร้านคา้ท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการรับรู้มิติคุณภาพต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

1) ผลการวเิคราะห์ระดบัมิติคุณภาพของยางรัดของจากกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่มิติคุณภาพดา้น สมรรถนะ ความ

หลากหลายของผลิตภณัฑ์ ความน่าเช่ือถือ ตรงตามมาตรฐาน ความทนทาน และ สุนทรียภาพ มีระดบัการรับรู้ใน

ระดบัมาก ในส่วนของ การบริการหลงัการขาย ช่ือเสียง บรรจุภณัฑ ์และ ความผกูพนัของผูบ้ริโภค มีระดบัการรับรู้อยู่

ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง แต่หากแยกดูในรายคาํถามแลว้ จะพบวา่ คาํถาม “แข็งแรงไม่ขาดระหวา่งการรัด” นั้นมี

ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และรองลงมาเป็นคาํถาม “ตอ้งไม่ทาํให้ ส่ิงของในบรรจุภณัฑห์ลุดหรือร่ัวออกมา” ซ่ึงถือเป็นปัจจยั

โดยรวมท่ีควรให้ความสาํคญัมากท่ีสุด ซ่ึงในแง่บรรจุภณัฑ ์พบวา่มีการรับรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงขดักบังานวิจยั

ของปัทมา เลาหสินณรงค ์(2012) และ Dengfeng Yan (2014) ท่ีพบว่าบรรจุภณัฑท่ี์แตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ของ

ผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั และยงัขดัแยง้กบั สิริภณัฑ ์เมฆอํ่า (2015) และจิรประภา สุดสวสัด์ิ (2010) ท่ีพบวา่ ส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกซ้ือ 

2) ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัระดบัการรับรู้มิติคุณภาพ พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

ดา้นเขต อาย ุการศึกษา สถานภาพ ท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการรับรู้มิติคุณภาพต่างกนั ซ่ึงตรงกบังานวจิยัของ นารีรัตน ์ฟัก

เฟ่ืองบุญ (2011) ท่ีพบวา่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ต่างกนั จะมีผลต่อการรับรู้แตกต่างกนั 

3) ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชย้างรัดของกบัระดบัการรับรู้มิติคุณภาพ พบวา่ พฤติกรรมการ

ใชย้างรัดของดา้นผูต้ดัสินใจซ้ือ ตราสินคา้ท่ีใช ้ปริมาณท่ีใช ้ร้านคา้ท่ีซ้ือการรับขอ้มูล และสาเหตท่ีุเลือกร้านคา้ท่ี

ต่างกนั ส่งผลต่อการรับรู้มิติคุณภาพต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วราภรณ์ สงวนศกัด์ิ (2011) ท่ีพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้

ต่างสถานท่ีกนัมีทศันะคติต่อสินคา้ต่างกนั  

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1) จากการศึกษาพบว่า ยางรัดของตอ้งแข็งแรงไม่ขาดระหว่างการรัด และ ตอ้งไม่ทาํให้ ส่ิงของในบรรจุ

ภณัฑห์ลุดหรือร่ัวออกมาเป็นปัจจยัท่ีผูผ้ลิตควรจะตอ้งใหค้วามใส่ใจในการผลิตมากท่ีสุดเน่ืองจากเป็นหวัขอ้ท่ีพ่อคา้/

แม่คา้ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด 

2) จากการศึกษาพบว่า แต่ละพ้ืนท่ีนั้นพ่อคา้/แม่คา้ก็มีการรับรู้ด้านมิติคุณภาพท่ีแตกต่างกันซ่ึงควรจะ

ทาํการศึกษาทุกคร้ังก่อนท่ีจะนาํสินคา้ไปขายในพ้ืนท่ีนั้นๆ และปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของพ่อคา้/แม่คา้นั้นหาก

เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในอนาคต ก็อาจจะทาํใหก้ารรับรู้ดา้นมิติคุณภาพเปล่ียนแปลงไปดว้ย 

3) จากการศึกษาพบวา่  พฤติกรรมการใชย้างรัดของท่ีแตกต่างกนัมีระดบัการรับรู้มิติคุณภาพต่างกนั ซ่ึงหาก

เน้นไปท่ีสถานท่ีซ้ือสินค้าแล้วจะพบว่ามีการรับรู้ท่ีแตกต่างกัน โดยอาจจะต้องปรับเปล่ียนสินค้าท่ีขายใน

หา้งสรรพสินคา้ Makro และ ตลาดสดใหไ้ม่เหมือนกนัเพ่ือตดัภาระตน้ทุนท่ีเกินความจาํเป็นบางอยา่งออกไป 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑ์สบู่ก้อนทาํ

ความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรของผูบ้ริโภค และศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคสบู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ี

ผลิตจากสมุนไพร ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการใชส้บู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจาก

สมุนไพร จากกลุ่มตวัอย่างคือผูท่ี้เคยใชส้บู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพร เพศหญิงและเพศชาย อายุ 

18-60 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม 200 ชุด แลว้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล

และพฤติกรรมการซ้ือสบู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรของผูบ้ริโภค โดยใชค้่าความถ่ี ค่าร้อยละ และ

ทาํการวิเคราะห์ตวัแปรท่ีเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ พฤติกรรมการใชข้องผูบ้ริโภคสบู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ี

ผลิตจากสมุนไพร โดยใชค้่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และไดท้าํการแบ่งกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธี Cluster Analysis 

การวเิคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มดว้ยวิธี One-way ANOVA การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ดว้ยวิธี Chi-Square test 

ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05  และอธิบายลกัษณะเฉพาะของกลุ่มดว้ยวิธี Multiple Correspondence Analysis ผล

การศึกษาพบว่า พฤติกรรมการซ้ือสบู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรมีความสัมพนัธ์กบั  1) กล่ินสบู่    

2) วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ  3) คุณสมบติัสบู่  4) ราคาสบู่ และ  5) เพศ และผูบ้ริโภคสบู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิต

จากสมุนไพรสามารถแบ่งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์ดา้นพฤติกรรมการใช้คือ  1) สถานท่ีท่ีใช้คือ สปาท่ีไปใช้บริการ และ

โรงแรมหรือรีสอร์ทท่ีไปพกั  2) โอกาสในการใชส้บู่คือหลงัจากอบซาวน่าหรืออบสมุนไพร  3) ผูมี้อิทธิพลในการใช้

สบู่คือพนกังานขายท่ีแนะนาํใหท้ดลองใชสิ้นคา้ และสามารถแบ่งกลุ่มได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่ม A ช่ือ “Buying easy”, กลุ่ม 

B ช่ือ “Extreme Skin lovers” และกลุ่ม C ช่ือ “Skin Lovers” 

คาํสําคญั:  สบู่สมุนไพร, พฤติกรรมการซ้ือ, พฤติกรรมการใช,้ การแบ่งกลุ่ม 

 

ABSTRACT 

This research aimed to study the purchasing behaviors and usage behaviors of Natural Organic Soap, and 

to study the consumer segmentation of herbal shampoo in Bangkok by using factors regarding to purchasing behaviors 

and usage behaviors of Natural Organic Soap.  The sampling groups were the consumers of Natural Organic Soap, 

both female and male and age between 18-  60  years old, and lived in Bangkok.  The data were collected from 200 
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sets of questionnaires and the data were analyzed for personal characteristics and purchasing behavior of the 

consumers by using Frequency, and Percentage.  The data were also analyzed for usage behavior by using Mean and 

Standard Deviation.  The sampling groups were segmented by using Cluster Analysis, the difference between these 

groups was analyzed by using One-way ANOVA, the relationship analysis was analyzed by using Chi-Square test 

(Significance Level at 0 . 0 5 )  and the characteristic of each group was analyzed by using Multiple Correspondence 

Analysis.  The results of the study found were that the purchasing behavior had a direct relationship with 1) the smell 

of Soap 2) the purpose of purchase 3) the properties of the soap 4) the price of soap and 5) the gender.  The usage 

behavior factor analysis found were that 1 )  the place where the users use the Natural Organic Soap such as the spa, 

the hotel, or the resort, 2) the occasion where the users use the Natural Organic Soap is after having a sauna or herbal 

steam, 3) the influence on the users to use the Natural Organic Soap is the salesman who recommended the product.   

The segmentation of Natural Organic Soap by usage behavior can be segmented into 3  clusters, and the clusters are 

named “Buying easy” “Extreme Skin lovers” and “Skin Lovers”. 

Keywords:  Organic Soap, Purchase Behavior, Usage Behavior, Segmentation 

 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนัพฤติกรรมพ้ืนฐานของมนุษยเ์ปล่ียนไป โดยให้ความสาํคญักบัสุขภาพ ความงาม และผิวพรรณ 

รวมทั้งการดูแลตวัเองมากข้ึน เพ่ือสร้างความประทบัใจใหผู้พ้บเห็น ทาํใหธุ้รกิจเคร่ืองสาํอางเติบโตอยา่งต่อเน่ือง จาก

ขอ้มูลของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) ปี2559 ระบุวา่ เคร่ืองสาํอางไทยสาํหรับตลาดในประทศ มีมูลค่าถึง 1.2 

แสนลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2558 พบวา่สูงข้ึนคิดเป็นร้อยละ 71 และสถิติการขอจดแจง้ผลิต

เคร่ืองสําอางสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ความงามในท้องตลาดมียอดขายดีและสร้างรายได้ให้

ผูป้ระกอบการเป็นอยา่งมาก จากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจสุขภาพและนิยมใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มาจากธรรมชาติมาก

ข้ึน ทาํให้เคร่ืองสําอางสมุนไพรและรักษาผิว กว่า70% หันมาใชว้ตัถุดิบจากสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ  แต่มูลค่า

ตลาดของเคร่ืองสําอางสมุนไพรลดลงอย่างต่อเน่ืองจนถึงปี 2558 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ทั้งน้ีเป็นผลจากจาํนวน

ผูป้ระกอบการในตลาดผลิตเคร่ืองสาํอางมีมากข้ึน และการแข่งขนัดา้นราคาท่ีรุนแรง (ชยัวชั โซวเจริญสุข, 2558) แต่

มูลค่าตลาดของสบู่สมุนไพรกลบัเพ่ิมข้ึนทุกปี ดูไดจ้ากส่วนแบ่งการตลาดของสบู่กอ้น ท่ีแยกประเภทไดด้งัน้ี 1) สบู่

สมุนไพร 2) สบู่สําหรับผูช้าย 3) สบู่เพ่ือสุขภาพหรือสบู่ฆ่าเช้ือ 4) สบู่เพ่ือความงาม 5) สบู่เด็ก ซ่ึงพบว่าส่วนแบ่ง

การตลาดของสบู่กอ้นประเภทสบู่สมุนไพรมีการขยายตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง นบัตั้งแต่ปี 2555 เท่ากบั 24% จนในปี 

2557 มีส่วนแบ่งการตลาดของสบู่สมุนไพรเท่ากบั 33% และมีแนวโนม้ท่ีสัดส่วนจะเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ เพราะมีแรง

หนุนหลกัมาจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป  

ผูว้ิจัยจึงให้ความสําคัญกับการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค เน่ืองจากตลาดสบู่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง และมี

หลากหลายประเภทใหผู้บ้ริโภคเลือกสรร แต่กลุ่มท่ีนิยมผลิตภณัฑส์มุนไพรมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ จึงตอ้งคน้หา

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยทาํการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยใชก้ารแบ่งส่วนตลาดตาม

ลักษณะประชากรศาสตร์ และการแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรมศาสตร์ การกําหนดตลาดเป้าหมาย (Market 

Targeting) โดยการเลือกตลาดส่วนใดตลาดส่วนหน่ึง หรือหลายส่วนตลาดหรือทั้งหมด เพ่ือใชเ้ป็นกลุ่มเป้าหมาย 
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(Schiffman and Kanuk , 2010; Kotler and Keller, 2009; ธนากร จิรยาภากร, 2558; ปวณีา คงั, 2557) และในงานวจิยัน้ี 

ผูว้ิจยัไดเ้ลือกศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่พฤติกรรมการซ้ือและพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑ์ วิเคราะห์โดยใช้

คาํถามท่ีใชค้น้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6W1H เพ่ือคน้หาคาํตอบ 7 ประการหรือ 7Os คือทาํให้ทราบว่า

ผูบ้ริโภคคือใคร ตอ้งการอะไรจากผลิตภณัฑ ์วตัถุประสงคใ์นการบริโภค ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการบริโภค โอกาสในการ

ซ้ือ ช่องทางในการซ้ือ และขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (เสรี วงษม์ณฑา, 2542; ธนากร จิรยาภากร, 2558; 

ปวีณา คงั, 2557; ชลีณา คุณจกัร, 2553)  ซ่ึงจะทาํให้เกิดความเขา้ใจในพฤติกรรมของผูบ้ริโภคได ้เพ่ือนาํมากาํหนด  

กลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่ม จากผลการวิจยัคร้ังน้ีจะนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

ปรับปรุง และพฒันาส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ซ่ึงเป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้และใชร่้วมกนัเพ่ือ

ตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546; อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543; Armstrong 

and Kotler, 2009) ประกอบดว้ยเคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 1) ผลิตภณัฑ ์(Product) 2) ราคา (Price) 3) การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) 4) การจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546) ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ

ผูว้ิจยัท่ีจะนาํไปใชใ้นธุรกิจสบู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

มากท่ีสุด 

กรอบแนวคดิงานวจิยั 

ประชากรท่ีศึกษา                                                                               ประชากรกลุ่มยอ่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผูบ้ริโภคสบู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิต

จากสมุนไพร เป็นประชากรเพศ ชายและหญิง 

ช่วงอาย ุ18-60 ปี อาศยัอยูใ่นเขต

กรุงเทพมหานคร  
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ตวัแปรทีจ่ะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย  

1) ตวัแปรดา้นพฤติกรรมการซ้ือ ประกอบดว้ย                         

1.1) วธีิการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการ 

1.2) ลกัษณะของผลิตภณัฑต์่างๆท่ีพิจารณาซ้ือ  

1.3) สถานท่ีซ้ือ 

1.4) ผูมี้อิทธิพลในการซ้ือ 

1.5) โอกาสในการซ้ือ   

2)  ตัวแปรด้านพฤติกรรมการใช้ โดยใช้หลัก 

6W1H ประกอบดว้ย  

2.1)ใครคือผูใ้ช ้(Who)  

2.2)ใชอ้ะไร (What)   

2.3) ใชเ้ม่ือไหร่ (When)   

2.4) ใชท่ี้ไหน (Where)  

2.5) ใชท้าํไม (Why)   

2.6) ใครเป็นผูมี้อิทธิพลในการใช ้(Who)   

2.7) มีวธีิการใชอ้ยา่งไร (How) 
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2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ และพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑส์บู่กอ้นทาํความสะอาดผวิกายท่ี

ผลิตจากสมุนไพร 

2) เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มของผูใ้ชส้บู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพร โดยใชปั้จจยัดา้น

พฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑส์บู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพร 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยใชส้บู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพร ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีอายรุะหวา่ง 18-60 ปี ทั้งเพศหญิงและเพศชาย จาํนวน 3,588,782 คน (ศูนยข์อ้มูลจาํนวน

ประชากรแยกรายอายุ กรุงเทพมหานคร ณ เดือนธันวาคม ปี 2559 จากระบบสถิติทางการทะเบียน) จากส่วนแบ่ง

การตลาดผลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพร ปี 2557 พบวา่มีสดัส่วนเท่ากบั 33% ของอตัราส่วนผูใ้ชส้บู่กอ้นสมุนไพรในเขต

กรุงเทพมหานคร จึงทาํใหส้ามารถหาประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีเท่ากบั 1,184,298 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู ้บริโภคท่ีเคยใช้สบู่ก้อนทําความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพร ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีอายรุะหวา่ง 18-60 ปี ทั้งเพศหญิงและเพศชาย จาํนวน 200 ตวัอยา่ง 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกสถานท่ีท่ีมี

ร้านขายสบู่สมุนไพร หรือบริเวณใกลเ้คียงร้านขายสบู่สมุนไพร 5 สถานท่ี ไดแ้ก่ 1) จตุจกัร 2) The Street 3) ประตูนํ้ า 

4) ซีคอน และ 5) เมกะบางนา เน่ืองจากบริเวณดงักล่าวมีร้านขายสบู่สมุนไพร จึงเป็นศูนยร์วมกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะ

ใกลเ้คียงกนั ทาํใหเ้กิดโอกาสท่ีจะพบกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยใชส้บู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรมีมากข้ึน 

และเลือกเฉพาะคนท่ีเคยใช้สบู่ก้อนทําความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพร โดยในแบบสอบถามมีคาํถาม 

Screening Question ก่อนการตอบแบบสอบถามเพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีตรงกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการ โดยแบ่งจาํนวน

คนตอบแบบสอบถามเท่าๆกนัตามสถานท่ีท่ีทาํการเก็บ กาํหนด 40 ตวัอยา่ง รวมทั้งหมด 200 ตวัอยา่ง  

การวเิคราะห์ขอ้มูล  

1) การวเิคราะห์ตวัแปรท่ีเป็นขอ้มูลเชิงลกัษณะ ไดแ้ก่ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการซ้ือของ

ผูบ้ริโภคสบู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพร จะใชก้ารหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ (Percentage)   

2) การวเิคราะห์ตวัแปรท่ีเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ พฤติกรรมการใชข้องผูบ้ริโภคสบู่กอ้นทาํความสะอาด

ผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพร โดยวิเคราะห์ค่าตํ่าสุด (Minimum) ค่าสุงสุด (Maximum) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

3) กาํหนดวธีิการแบ่งกลุ่มแบบ 2 ขั้นตอนคือ วธีิ Hierarchical (Ward's Method)  เพ่ือจาํแนกคนลงกลุ่มยอ่ยๆ 

ท่ีตอ้งการ โดยใช้ K-means หาค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มสําหรับแต่ละตวัแปร วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มและความสัมพนัธ์ด้านลกัษณะส่วนบุคคล

ระหว่างกลุ่ม ด้วย Chi-Square Test ท่ีระดับนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 และอธิบายลกัษณะเฉพาะของกลุ่มด้วยวิธี 

Multiple Correspondence (MCA) 
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4. ผลการวจิยั 

ส่วนที ่1 สรุปผลการศึกษาลกัษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตร์ 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และเพศชาย จาํนวน 80 คน คิดเป็น

ร้อยละ 40 มีอายรุะหวา่ง 26-35 ปี จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาอายรุะหวา่ง 18-25 ปี จาํนวน 32 คน คิด

เป็นร้อยละ 17 สถานภาพโสด จาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 83.5 อยูใ่นระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 126 คน 

คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมาอยูใ่นระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 ประกอบอาชีพพนกังาน

บริษทัเอกชน จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อย

ละ 14 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

20,001-30,000 บาท จาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการศึกษาลักษณะทั่วไปด้านพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เคยใช้

สบู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรยีห่อ้ Bennett จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 สถานท่ีท่ีผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่เลือกซ้ือสบู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรคือ ร้านสะดวกซ้ือคือ 7eleven จาํนวน 76 คน คิด

เป็นร้อยละ 38 การเลือกซ้ือสบู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรแต่ละคร้ังของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชเ้งิน

จาํนวนตํ่ากวา่ 100 บาท จาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 ความถ่ีในการเลือกซ้ือสบู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ี

ผลิตจากสมุนไพรของผูบ้ริโภคคือ เดือนละ 1 คร้ัง จาํนวน 67 คิดเป็นร้อยละ 33.5 คุณลกัษณะของสบู่กอ้นทาํความ

สะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรท่ีเลือกซ้ือส่วนใหญ่คือ กอ้นขุ่น รูปทรงเหล่ียม จาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 

ขนาดของสบู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือส่วนใหญ่คือ 100 กรัม จาํนวน 106 

คิดเป็นร้อยละ 53 กล่ินของสบู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือคือ กล่ิน

สมุนไพร จาํนวน 54 คิดเป็นร้อยละ 27 คุณสมบติัของสบู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรท่ีผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่เลือกซ้ือคือ ปรับผิวให้กระจ่างใส จาํนวน 88 คิดเป็นร้อยละ 44 วตัถุประสงค์ในการเลือกซ้ือสบู่กอ้นทาํ

ความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรส่วนใหญ่ เพ่ือผิวพรรณสวยงาม จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45 โอกาสใน

การซ้ือสบู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรส่วนใหญ่จะเป็นช่วงตน้เดือน จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อย

ละ 55.5 การตดัสินใจเลือกซ้ือสบู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรของผุบ้ริโภคส่วนใหญ่คือคุณสมบติั 

จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 58 ผูท่ี้มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือสบู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพร 

ส่วนใหญ่คือตนเอง จาํนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 และแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัสบู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิต

จากสมุนไพรส่วนใหญ่คือ เครือข่ายสงัคมออนไลน์ จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 39  

ส่วนที ่3 สรุปผลการศึกษาลกัษณะทัว่ไปด้านพฤติกรรมการใช้ของผู้บริโภค พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใช้

สบู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรร่วมกบับุคคลในบา้น/ครัวเรือนระดบัสูงมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.94  ท่ี

มีลกัษณะฟองมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.81 ผสมเม็ดบีทสครับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.66  ลา้งออกง่ายระดบัสูง โดยมี

ค่าเฉล่ีย 4.33 ก้อนแข็งละลายยากอยู่ท่ีระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.36 ทาํความสะอาดง่ายกว่าสบู่เหลวอยู่ท่ี

ระดบัสูงมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.70 ใชส้บู่เพราะตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมาจากธรรมชาติอยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ีย 

4.18 เพราะช่วยแกปั้ญหาผิวระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ีย 4.08 เพ่ือนาํมาสาธิตกบัตวัท่านเองอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมี

ค่าเฉล่ีย 3.40 เพราะท่ีบา้นหรือคนในครอบครัวใช ้อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.20 เม่ือมีพนกังานขายแนะนาํ

ให้ทดลองใช ้อยูท่ี่ระดบัตํ่า โดยมีค่าเฉล่ีย 2.44 ใชส้บู่เม่ือตอ้งการขดัผิวอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.41 ใช้
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สบู่หลงัจากอบซาวน่าหรืออบสมุนไพร อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.51 ใชส้บู่เม่ือมีอาการแพ ้หรือมีผดผื่น

คนัอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.77 ใชส้บู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรท่ีบา้นท่านเองอยู่

ในระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.79 ใชส้บู่ท่ีสปาท่ีท่านไปใชบ้ริการอยูใ่นระดบัตํ่า โดยมีค่าเฉล่ีย 2.06  ท่ีบา้นเพ่ือน/ญาติ 

หรือคนรู้จกัอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย  2.67 ท่ีโรงแรมหรือรีสอร์ทท่ีท่านไปพกัอยูใ่นระดบัตํ่า โดยมีค่าเฉล่ีย 

2.34  ใชส้บู่วนัละ 2 คร้ังอยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.65 ถูสบู่ท่ีฝ่ามือก่อนให้เกิดฟองจึงนาํไปถูตวั อยูใ่นระดบัสูง 

โดยมีค่าเฉล่ีย 3.92 ใชส้บู่ร่วมกบัใยบวบ หรือฟองนํ้ าขดัผิวอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.08 ใชส้บู่เพ่ือชาํระ

ร่างกายเท่านั้น อยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.98 ชาํระร่างกายดว้ยผลิตภณัฑอ่ื์นก่อนใชส้บู่กอ้นทาํความสะอาดผิว

กายท่ีผลิตจากสมุนไพรอยูใ่นระดบัตํ่า โดยมีค่าเฉล่ีย 2.49 มีการตรวจสอบความสะอาดของสบู่กอ้นทาํความสะอาดผวิ

กายท่ีผลิตจากสมุนไพรก่อนใชเ้สมออยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.86 และวางสบู่ไวห่้างไกลนํ้ าอยูใ่นระดบัสูง โดยมี

ค่าเฉล่ีย 3.85  

ส่วนที่ 4 การจําแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มด้วยวิธี K-Means การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 

และความสมัพนัธ์ดา้นลกัษณะส่วนบุคคลระหวา่งกลุ่ม และพฤติกรรมการซ้ือ ดว้ย Chi-Square Test ท่ีค่า Significance 

Level นอ้ยกวา่ 0.05  การวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มดว้ย One-Way ANOVA ท่ีค่า Significance Level นอ้ยกว่า 

0.05  และอธิบายลกัษณะเฉพาะกลุ่มดว้ยวธีิ Multiple Correspondence  สามารถอธิบายไดด้งัน้ี  

 กลุ่มท่ีมีจาํนวนมากสุดไดแ้ก่ กลุ่ม Cluster C มีจาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมา กลุ่ม Cluster A 

มีจาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 33 และ กลุ่ม Cluster B มีจาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5  

กลุ่ม A ช่ือ “Buying easy” พบว่า เพศหญิงและเพศชายมีจาํนวนเท่ากนั คือ 33 คนมีพฤติกรรมการซ้ือสบู่

ก้อนทําความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพร โดยพิจารณาจากกล่ินสบู่คือ กล่ินธรรมชาติ (ไม่เติมกล่ิน) 

วตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือสบู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรคือเพ่ือระงบักล่ินกาย คุณสมบติัสบู่ท่ี

เลือกซ้ือคือผลดัเซลลผ์ิวและเพ่ิมความชุ่มช้ืนใหแ้ก่ผิว และดา้นราคาสบู่ท่ีซ้ือคือ ตํ่ากวา่ 100 บาท 

เม่ือพิจารณาดา้นพฤติกรรมการใช ้พบวา่ กลุ่มน้ีมีพฤติกรรมการใชส้บู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจาก

สมุนไพรท่ีสปาท่ีใชบ้ริการ และโรงแรมหรือรีสอร์ทท่ีไปพกัอยูใ่นระดบัปานกลาง โอกาสในการใชส้บู่กอ้นทาํความ

สะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรหลงัจากอบซาวน่าหรืออบสมุนไพรอยูใ่นระดบัปานกลาง และจะผูท่ี้มีอิทธิพลใน

การใชส้บู่หอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรคือพนกังานขายแนะนาํใหท้ดลองใช ้อยูใ่นระดบัปานกลาง 

กลุ่ม B ช่ือ “Extreme Skin lovers” พบว่า เพศหญิงและเพศชายมีจาํนวนใกลเ้คียงกนั คือเพศชาย 29 คน 

และเพศหญิง 28 คน มีพฤติกรรมการซ้ือสบู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพร โดยพิจารณาจากกล่ินสบู่

คือ กล่ินดอกไมแ้ละกล่ินอโรมา วตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือสบู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรคือ

เพ่ือลดการใชส้ารเคมีกบัผิว และเพ่ือผิวพรรณสวยงาม คุณสมบติัสบู่ท่ีเลือกซ้ือคือเพ่ือปรับผิวใหข้าวกระจ่างใส เพ่ิม

ความอ่อนเยาวใ์หผ้ิว และลดสิว ดา้นราคาสบู่ท่ีซ้ือคือ มากกวา่ 500 บาท ข้ึนไป  

เม่ือพิจารณาดา้นพฤติกรรมการใช ้พบวา่ กลุ่มน้ีมีพฤติกรรมการใชส้บู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจาก

สมุนไพรท่ีสปาท่ีใชบ้ริการ และโรงแรมหรือรีสอร์ทท่ีไปพกัอยูใ่นระดบัสูง โอกาสในการใชส้บู่กอ้นทาํความสะอาด

ผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรหลงัจากอบซาวน่าหรืออบสมุนไพรอยูใ่นระดบัสูง และจะผูท่ี้มีอิทธิพลในการใชส้บู่กอ้น

ทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรคือพนกังานขายแนะนาํใหท้ดลองใช ้อยูใ่นระดบัสูง 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 600 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

กลุ่ม C ช่ือ “Skin lovers” พบวา่ เพศหญิงมีจาํนวนมากกวา่เพศชายมากคือเพศหญิง 59 คน และเพศชาย 18 

คน มีพฤติกรรมการซ้ือสบู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพร โดยพิจารณาจากกล่ินสบู่คือ กล่ินผลไม ้

วตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือสบู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรคือเพ่ือผิวพรรณสวยงาม คุณสมบติัสบู่

ท่ีเลือกซ้ือคือผลดัเซลลผ์ิว และปรับผิวใหข้าวกระจ่างใส และดา้นราคาสบู่ท่ีซ้ือคือ 301-500 บาท  

 เม่ือพิจารณาดา้นพฤติกรรมการใช ้พบวา่ กลุ่มน้ีมีพฤติกรรมการใชส้บู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจาก

สมุนไพรท่ีสปาท่ีใชบ้ริการ และโรงแรมหรือรีสอร์ทท่ีไปพกัอยูใ่นระดบัตํ่า โอกาสในการใชส้บู่กอ้นทาํความสะอาด

ผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรหลงัจากอบซาวน่าหรืออบสมุนไพรอยูใ่นระดบัตํ่า และจะผูท่ี้มีอิทธิพลในการใชส้บู่กอ้น

ทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรคือพนกังานขายแนะนาํใหท้ดลองใช ้อยูใ่นระดบัตํ่า 

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชส้บู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพร ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถแยกความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ และพฤติกรรมการใชส้บู่กอ้นทาํความ

สะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพร จากงานวิจยัคร้ังน้ี เกณฑท่ี์ใชใ้นการแบ่งกลุ่ม ไดแ้ก่ 1) เพศ ซ่ึงเพศมีความสัมพนัธ์

กบัพฤติกรรมการซ้ือ และพฤติกรรมการใชส้บู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วฒันา 

อภิวงศโ์สภณ (2555) และปณิศา มีจินดา (2553) ท่ีกล่าววา่ เพศหญิงและชายมีแนวโนม้ท่ีจะมีทศันคติและพฤติกรรมท่ี

แตกต่างกนั เพราะฉะนั้นผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูห้ญิงและผูช้ายแตกต่างกนั 

2) พฤติกรรมการซ้ือ ไดแ้ก่ขนาดของสบู่สมุนไพร ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือสบู่สมุนไพร ดา้นคุณสมบติัของสบู่

สมุนไพร ดา้นวตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือสบู่สมุนไพร ซ่ึงมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มดา้นผลิตภณัฑ ์เหตุผลของ

การบริโภค และดา้นราคา สอดคลอ้งกบั ธนากร จิรยาภากร (2558), ปวณีา คงั (2557), ชลีณา คุณจกัร (2553), ท่ีกล่าว

ว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัการจดัจาํหน่าย และดา้น

ส่งเสริมการตลาด สามารถใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มได ้3) พฤติกรรมการใชส้บู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิต

จากสมุนไพร ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคใชส้บู่ร่วมกนับุคคุลในบา้น/ครัวเรือน (Who) ผูบ้ริโภคใชส้บู่ท่ีมีลกัษณะฟองมาก ลา้ง

ออกง่าย กอ้นแข็ง และละลายยาก (What) ผูบ้ริโภคใช ้เพราะทาํความสะอาดง่ายกวา่สบู่เหลว ตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑ์

ท่ีมาจากธรรมชาติ และช่วยแกปั้ญหาผิว (Why) ผูบ้ริโภคใชส้บู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรเพ่ือ

นาํมาสาธิตกบัตนเอง (Who) ผูบ้ริโภคใชส้บู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรเม่ือตอ้งการขดัผิว (When)  

ใชส้บู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรท่ีบา้นตนเอง(Where) และใชส้บู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ี

ผลิตจากสมุนไพรวนัละ 2 คร้ัง วธีิใชคื้อถูท่ีฝ่ามือก่อนค่อยนาํไปถูตวั ตรวจสอบความสะอาดของสบู่ก่อนใชเ้สมอ และ

วางสบู่ไวห่้างไกลนํ้ า (How) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัธนากร จิรยาภากร (2558), ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) และเสรี 

วงษม์ณฑา (2542) ท่ีกล่าววา่ การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคจากคาํถามท่ีใชค้น้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 

6W1H เพ่ือคน้หาคาํตอบ 7 ประการหรือ 7Os จะทาํให้เกิดความเขา้ใจในพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มท่ีมี

พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

กลุ่ม A ช่ือ “Buying easy” กลุ่มน้ีมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสบู่กล่ินธรรมชาติ (ไม่เติมกล่ิน) ซ้ือสบู่เพราะ

ใชร้ะงบักล่ินกาย คุณสมบติัท่ีเลือกคือผลดัเซลลผ์ิวและเพ่ิมความชุ่มช้ืนให้แก่ผิว และราคาตํ่ากวา่ 100 บาท และจะมี



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 601 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

พฤติกรรมการใชส้บู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรท่ีสปาท่ีไปใชบ้ริการ โรงแรมหรือรีสอร์ท ใชส้บู่

กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรหลงัจากอบซาวน่าหรืออบสมุนไพรอยูใ่นระดบัปานกลาง และผูท่ี้มี

อิทธิพลต่อการใชส้บู่สมุนไพรคือพนกังานขายแนะนาํใหท้ดลองใชอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง ฉะนั้น จากพฤติกรรมการ

ซ้ือและการใชส้บู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพร สามารถทาํการตลาดกบัผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีได ้คือ ผลิต

สบู่ท่ีช่วยผลดัเซลลผ์ิวและใหผ้ิวกระจ่างใสข้ึน แต่ไม่ทาํใหผ้ิวแหง้ ไม่แต่งกล่ินสบู่มากนกั ให้เป็นกล่ินธรรมชาติของ

สบู่ และมีคุณสมบติัช่วยระงบักล่ินกายไดเ้ป็นอย่างดี ราคาตํ่ากว่า 100 บาท และควรกระตุน้การรับรู้สบู่โดยการ

โฆษณาผ่านโรงแรมหรือรีสอร์ทท่ีคนกลุ่มน้ีไปพกั หรือสถานท่ีอบซาวน่า เพราะกลุ่มน้ีมีพฤติกรรมการใชส้บู่จาก

สถานท่ีดงักล่าวในระดบัปานกลาง จดัจาํหน่ายท่ีร้านคา้ปลีกผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางและสุขภาพท่ีมีพนกังานขายคอย

แนะนาํให้ทดลองใชสิ้นคา้ เน่ืองจากกลุ่มน้ีค่อนขา้งรักสุขภาพผิว แต่ไม่มากนกั จึงตอ้งสร้างการรับรู้ใหก้บัคนกลุ่มน้ี

โดยการสร้างกลยทุธ์คือติดต่อโรงแรมหรือรีสอร์ทเพ่ือให้ผูบ้ริโภคไดท้ดลองใช ้และหากช่ืนชอบสามารถสั่งซ้ือได้

ผ่านโรงแรม หรือผ่าน QR Code ท่ีติดอยู่กบัสินคา้ เป็นการสร้างจุดติดต่อให้ลูกคา้พบเห็นและคุน้เคยกบัสินคา้และ

ตราสินคา้มากยิง่ข้ึน และเนน้การส่งเสริมการขายท่ีเป็นการใชดี้บอกต่อเพ่ือใหเ้ขา้ถึงคนกลุ่มน้ีมากข้ึน  

กลุ่ม B ช่ือ “Extreme Skin lovers ” กลุ่มน้ีมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสบู่กล่ินดอกไมห้รืออโรมา ซ้ือเพราะ

เพ่ือลดการใชส้ารเคมีกบัผิว และเพ่ือผิวพรรณสวยงาม คุณสมบติัสบู่ท่ีเลือกซ้ือคือ เพ่ือปรับผิวใหข้าวกระจ่างใส เพ่ือ

ความอ่อนเยาวข์องผิว และลดสิว และค่าใชจ่้ายในการซ้ือสบู่ต่อคร้ัง มากกวา่ 500 บาท และจะมีพฤติกรรมการใชส้บู่

กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรท่ีสปาท่ีไปใชบ้ริการ โรงแรมหรือรีสอร์ท ระดบัปานสูง และจะใชส้บู่

กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรหลงัจากอบซาวน่าหรืออบสมุนไพรระดบัสูง และผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ

ใชส้บู่สมุนไพรคือพนกังานขายแนะนาํใหท้ดลองใชอ้ยูใ่นระดบัสูง ดงันั้นจากพฤติกรรมการซ้ือและการใชส้บู่กอ้นทาํ

ความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพรของคนกลุ่มน้ี บ่งบอกวา่เป็นกลุ่มท่ีมีกาํลงัซ้ือและรักสุขภาพผิวเป็นอยา่งมาก 

ฉะนั้นการทาํการตลาดกบัผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี ตอ้งเขา้ใจถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้มากท่ีสุด เพ่ือออกแบบส่วน

ประสมทางการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์เช่นกล่ินดอกไมห้รือกล่ินอโรมา สนใจผลิตภณัฑ์

ท่ีมาจากธรรมชาติ คุณสมบติัปรับผิวให้ขาวกระจ่างใส และเม่ือใชจ้ะทาํเพ่ือผิวพรรณสวยงาม จึงตอ้งสร้างการรับรู้

ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์และสถานท่ีดูแลผิวท่ีผูบ้ริโภคมกัจะไป เพ่ือให้เกิดการทดลองใช้สินคา้ และการจดั

กิจกรรมทางการตลาด (Event) เพ่ือคนรักสุขภาพ เพ่ือดึงคนกลุ่มน้ีใหม้าร่วมงาน และจดัโปรแกรมส่งเสริมการตลาด

ในงานเพ่ือให้ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีไดท้ดลองใช ้และเกิดความช่ืนชอบในตวัสินคา้ท่ีมาจากธรรชาติ และช่วยให้ผิวพรรณ

สุขภาพดีข้ึน ประกอบกบัการเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาใหค้วามรู้เร่ืองการทาํความสะอาดผิวและวิธีดูแลผิวพรรณอยา่งถูกวธีิ 

เพ่ือใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในตราสินคา้มากยิง่ข้ึน 

กลุ่ม C ช่ือ “Skin lovers” กลุ่มน้ีมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสบู่กล่ินผลไม ้ซ้ือเพ่ือลดการใชส้ารเคมีกบัผิว 

และเพ่ือผิวพรรณสวยงาม คุณสมบัติสบู่ท่ีเลือกซ้ือคือ เพ่ือผลดัเซลล์ผิว และเพ่ือปรับผิวให้ขาวกระจ่างใส และ

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสบู่ต่อคร้ังคือ 300-500 บาท และจะมีพฤติกรรมการใชส้บู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจาก

สมุนไพรท่ีสปาท่ีไปใชบ้ริการ โรงแรมหรือรีสอร์ทระดบัปานตํ่า และจะใชส้บู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจาก

สมุนไพรหลงัจากอบซาวน่าหรืออบสมุนไพรระดับตํ่า และผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการใช้สบู่สมุนไพรคือพนักงานขาย

แนะนาํใหท้ดลองใชอ้ยูใ่นระดบัตํ่า ฉะนั้น จากพฤติกรรมการซ้ือและการใชส้บู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจาก

สมุนไพรของคนกลุ่มน้ีบอกว่าเป็นกลุ่มท่ีรักสุขภาพผิวอยู่บ้างจากพฤติกรรมการซ้ือ แต่ไม่มีพฤติกรรมการใช้สบู่
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ท่ีสปา การอบซาวน่าหรืออบสมุนไพร และไม่ใส่ใจพนักงานขายท่ีแนะนําให้ทดลองใช้สินคา้ ดังนั้น หากจะทาํ

การตลาดกบัคนกลุ่มน้ี ตอ้งพฒันาส่วนผสมทางการตลาดให้ตรงกบัความตอ้งการ ไดแ้ก่ กล่ินสบู่เป็นกล่ินผลไม ้

คุณสมบติัปรับผิวให้ขาว และผลดัเซลลผ์ิวเก่า เน้นสารสกดัจากธรรมชาติ เพราะกลุ่มน้ีตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ีมาจาก

ธรรมชาติ ด้านการส่ือสารตอ้งส่ือให้เห็นคุณประโยชน์ของสินคา้อย่างชัดเจน และส่ือสารให้ถึงผูบ้ริโภค เน้นท่ี

คุณสมบติัและส่วนประกอบท่ีมาจากธรรมชาติ เพ่ือสร้างการรับรู้และความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้ ให้เกิดการทดลองใช ้

ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น การให้บล็อกเกอร์หรือเน็ตไอดอลรีวิวสินคา้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึงผูบ้ริโภค

ไดม้ากข้ึน ทาํใหผู้บ้ริโภคอยากทดลองใชสิ้นคา้ และจดัโปรแกรมส่งเสริมทางการตลาดท่ีส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคกลบัมา

รีววิสินคา้ใหก้บัแบรนด ์เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือใหลู้กคา้ใหม่ท่ีกาํลงัตดัสินใจจะซ้ือ 

จากการแบ่งกลุ่มตวัอยา่งได ้3 กลุ่ม ผูว้จิยัจึงเลือกกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่ม “Extreme skin lovers” เน่ืองจาก

กลุ่มน้ีมีพฤติกรรมรักสุขภาพผิวอยา่งมาก และใหค้วามสาํคญักบัการเลือกซ้ือและการใชส้บู่กอ้นทาํความสะอาดผิว

กายท่ีผลิตจากสมุนไพร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสบู่กอ้นทาํความสะอาดผวิกายท่ีผลิตจากสมุนไพรท่ีผูว้จิยัผลิตข้ึนมา ดงันั้น

ผูว้จิยัจึงตอ้งออกแบบส่วนประสมทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

และการส่ือสารใหผู้บ้ริโภครับรู้ขอ้มูลข่าวสารผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน ์และสถานท่ีท่ีคนกลุ่มน้ีมกัจะไปใชบ้ริการ

อยูเ่ป็นประจาํ เพ่ือเจาะกลุ่มตลาดตามพฤติกรรมการซ้ือและการใชส้บู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพร 

และจากขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดจ้ากงานวจิยัคือสดัส่วนเพศชายและเพศหญิงใกลเ้คียงกนัมาก ฉะนั้น ลูกคา้สาํคญัทั้งเพศ

ชายและเพศหญิง และจดัโปรแกรมส่งเสริมทางการตลาดอยา่งเขม้ขน้ในช่วงตน้เดือน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

และสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  

จากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคสบู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพร เพ่ือให้

ทราบพฤติกรรมการซ้ือ และพฤติกรรมการใชส้บู่กอ้นทาํความสะอาดผิวกายท่ีผลิตจากสมุนไพร ซ่ึงในการศึกษาคร้ัง

ต่อไปควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆเพ่ิมเติม ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ เช่น การรับรู้ตราสินคา้ ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ ความ

ต้องการส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยอ่ืนๆท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ เช่น การค้นหาผลิตภัณฑ์ และ

ประสบการณ์หลงัใชผ้ลิตภณัฑ ์เป็นตน้ ให้ไดข้อ้มูลท่ีหลากหลาย เพ่ือนาํมาวางกลยทุธ์เพ่ือขยายฐานลูกคา้ และควร

จดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือไดข้อ้มูลเชิงคุณภาพ คน้หาคาํตอบท่ีคลุมเครือหรือไม่แน่ชดั แลว้นาํมาตั้งคาํถาม

ใหค้รอบคลุมประเด็นในแบบสอบถาม จะทาํใหก้ารศึกษาคน้ควา้มีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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ด้านพฤติกรรมการบริโภคและความต้องการทีม่ีต่อส่วนประสมทางการตลาด 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริม

คอลลาเจนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการบริโภคและความตอ้งการท่ีมีต่อส่วนประสมทาง

การตลาด กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษาในคร้ังน้ี คือกลุ่มประชากรท่ีเป็นผูท่ี้พกัอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นผูซ้ื้อ

และผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน เพศหญิง ท่ีมีอาย ุ20 – 60 ปี ซ่ึงมีจาํนวนประชากรจากการประมาณการ

ทั้งส้ิน 237,941 คน เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 100 คน โดยคาํนวณจากตารางสาํเร็จรูปของ 

Krejcie and Morgan (1970) จะต้องสุ่มตัวอย่าง 384 คน แต่เน่ืองด้วยจํานวนตัวอย่างท่ีกําหนดไว้สามารถเก็บ

แบบสอบถามไดค้รอบคลุมประชากรทุกกลุ่มย่อยไดอ้ย่างเพียงพอ ผูว้ิจยัจึงไดล้ดจาํนวนกลุ่มตวัอย่างลงเหลือ 100 

ตวัอยา่ง และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทาํการแบ่งกลุ่ม

ผูต้อบแบบสอบถามดว้ยวธีิ Cluster Analysis การวเิคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มดว้ยวิธี One-Way ANOVA การ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ด้วยวิธี Chai-Square และวิธี Multiple Correspondence Analysis จากการศึกษาพบว่า สามารถ

แบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคออกได ้3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีช่ือกลุ่ม ดงัน้ี กลุ่ม A ช่ือกลุ่ม Beauty lover กลุ่ม B ช่ือกลุ่ม Indy lover 

กลุ่ม C ช่ือกลุ่ม Smart lover 

คาํสําคญั:  ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน, พฤติกรรมการบริโภค, ส่วนประสมทางการตลาด 

 

ABSTRACT 

The objective of this research is study in the consumption behaviors and demand in the marketing mix 

factors of collagen supplemental product consumers, and study consumer segmentation of collagen supplemental 

product of consumers in Bangkok. The sample of this study is the people living in Bangkok and almost 1 0 0  female 

and age of 2 0  -  6 0  years old only. The questionnaire will be analyzed by frequency, percentage, mean, standard 

deviation and Cluster Analysis. The difference analysis of each group will create by on-way ANOVA. The relation 

analysis will analyze from Chi-Square and multiple correspondence analysis. The analysis results 3  groups of 

consumers of collagen supplemental product, namely Group A “Beauty lover” Group B “Indy lover” Group C “Smart 

lover”. 

Keywords:  Collagen Supplemental Product, Consumption Behavior, Marketing Mix 
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1. บทนํา 

การมีผิวพรรณท่ีเรียบเนียน เปล่งปลงั ไร้ร้ิวรอย เป็นความปรารถนาของผูห้ญิงกบัเร่ืองราวความสวยความ 

งามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั สุขภาพความงามของผิวพรรณจึงเป็นความตอ้งการลาํดบัตน้ ๆ ท่ีผูห้ญิงให้ความสาํคญั

และใส่ใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในปัจจุบนัท่ีสังคมให้การยอมรับในภาพลกัษณ์ภายนอกซ่ึงถือเป็นส่ิงแรกท่ีบุคคล

ทัว่ไปจะพบเห็น การมีผิวพรรณดี เรียบเนียน เปล่งปลัง่ เป็นส่ิงดึงดูดและส่งเสริมใหมี้บุคลิกภาพท่ีดี สร้างความมัน่ใจ

และถือเป็นใบเบิกทางเพ่ือกา้วออกไปสู่สังคม กา้วสู่หนา้ท่ีการงานอีกระดบั โดย แมคแคร ทรูท เซ็นทรัล ไดท้าํการ

สาํรวจและอธิบายขอ้เท็จจริงของผูบ้ริโภค “ความจริง 5 ประการดา้นความงาม” โดย 1 ใน 5 ขอ้ แสดงใหเ้ห็นวา่ผูห้ญิง

ยอมรับวา่การเป็นคนสวยมีประโยชน์ต่อตวัเองทั้งในดา้นชีวิตส่วนตวัและชีวิตการทาํงาน โดยร้อยละ 80 ของผูห้ญิง

เห็นดว้ยวา่การมีรูปลกัษณ์ภายนอกท่ีสวยงามช่วยใหพ้บกบัคนรัก คู่ชีวติ หรือแฟนไดง่้ายข้ึน รวมทั้งสามารถหางานได้

ง่ายข้ึนดว้ย (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2555) จึงส่งผลให้ปัจจุบนัผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพ่ือความงามไดรั้บความนิยมเป็น

อยา่งมากทั้งในกลุ่มวยัรุ่น วยัทาํงาน ท่ีมีความตอ้งการรับประทานอาหารเสริมเพ่ือเนน้ความงามจากภายในสู่ภายนอก 

รวมถึงในกลุ่มคนท่ีมีพฤติกรรมการพกัผ่อนหรือนอนหลบันอ้ย และกลุ่มท่ีรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ซ่ึงน่าจะ

เป็นกลุ่มท่ีตอ้งการรับประทานผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือเติมเตม็สารอาหารท่ีร่างกายขาดไป ดว้ยสภาพสงัคมปัจจุบนั

ท่ีเปล่ียนไปจากอดีตการใชชี้วิตประจาํวนัท่ีเป็นไปดว้ยความเร่งรีบ การนอนพกัผ่อนไม่เพียงพอ ตลอดจนธรรมชาติ

ของร่างกายท่ีมีการเจริญเติบโตและมีความเส่ือมตามกาลเวลา ทาํให้ผูค้นหันมาใส่ใจกบัสุขภาพมากข้ึนไม่วา่จะเป็น

การออกกาํลงักาย การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพและความงามเขา้มามี

บทบาทต่อผูค้นในสังคมอย่างใกลชิ้ด และตลาดผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือสุขภาพและความงามมีอตัราการเติบโต

อยา่งต่อเน่ือง 8-10% ในทุกปี  อาหารเพ่ือความงามหรืออาหารเสริม (Beauty Food หรือ Cosmeceutical Food) จดัอยู่

ในประเภท อาหารท่ีให้คุณค่าเฉพาะ (Functional Food) ซ่ึงจะมีสารอาหาร "เชิงหนา้ท่ี" ท่ีให้สรรพคุณทางดา้นความ

สวยความงาม เน้นการบาํรุงผิวพรรณให้นุ่ม ชุ่มช่ืน การยกกระชบั ทาํให้ผิวมีนํ้ ามีนวล และมีความกระจ่างใสมาก

ยิ่งข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่มกัเป็นสารท่ีสกดัท่ีไดม้าจากพืช ผกั ผลไม ้และจากสตัวต่์าง ๆ  คอลลาเจนเป็นสารประกอบอยา่ง

หน่ึงท่ีอยูใ่นผิวหนงัชั้นหนงัแท ้การท่ีผิวหนงัของคนจะเต่งตึง สดใส เรียบเนียน หรือเกิดร้ิวรอยนั้นจะเกิดจากผิวหนงั

ชั้นหนังแทท่ี้คอลลาเจนทาํงานเสริมกบัโปรตีนชนิดหน่ึงคืออิลาสติน ถา้ผิวหนังชั้นหนงัแทเ้กิดเส่ือมโทรมหรือถูก

ทาํลายไม่วา่จะเกิดจากแสงแดด มลภาวะ การพกัผอ่นนอ้ย หรือการมีอายท่ีุมากข้ึน จะทาํใหผ้ิวท่ีเคยเต่งตึง สดใสเรียบ

เนียนนั้นเกิดร้ิวรอยเห่ียวย่น ไม่สดใส เน่ืองจากความเต่งตึงของผิวหนงัชั้นหนงัแทไ้ดส้ลายไป โดยปกติร่างกายจะ

สามารถสังเคราะห์คอลลาเจนไดเ้อง และการสังเคราะห์คอลลาเจนจะเร่ิมลดลงเม่ืออาย ุ20 – 25 ปี จนกระทัง่เม่ืออาย ุ

40 ปี ความสามารถของร่างกายในการสร้างคอลลาเจนจะลดลงไปร้อยละ 50 และเม่ืออาย ุ60 ปี ร่างกายจะสร้างคอลลา

เจนลดลงเหลือประมาณร้อยละ 20 ปัจจุบนัมีผลิตภณัฑ์ Beauty Food หลากหลายชนิดจาํหน่ายตามทอ้งตลาด ซ่ึง

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนเป็นหน่ึงในผลิตภณัฑ ์Beauty Food ท่ีเป็นท่ีนิยม โดยภาพรวมผลิตภณัฑอ์าหารเสริม

มีอตัราการเติบโตในปี พ.ศ. 2557 อยูท่ี่ 32,000 ลา้นบาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 มีอตัราการเติบโต 34,000 ลา้นบาท โดย

คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2560 ตลาดสินคา้เพ่ือสุขภาพและความงามโดยรวมในประเทศจะมีมูลค่าประมาณ 250,000 

ลา้นบาท สําหรับผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนทั้งชนิดผง ชนิดเม็ด และชนิดพร้อมด่ืม มีอตัราการเติบโตอยา่ง

ต่อเน่ืองร้อยละ 10 – 30 ต่อปี มีสดัส่วนมูลค่าตลาดปี พ.ศ. 2556 ประมาณ 2,000 ลา้นบาท ปี พ.ศ. 2557 ประมาณ 2,300 

– 2,400 ลา้นบาท และปี พ.ศ. 2559 ประมาณ 4,500 ลา้นบาท (www.marketeer.co.th, 2559) 
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ทบทวนวรรณกรรม 

Gary Armstrong, Philip Kotler and Marc Oliver Opresnik (2016 : 199) อธิบายว่า การแบ่งส่วนตลาด เป็น

การแบ่งลูกคา้ออกเป็นกลุ่มยอ่ย โดยการศึกษาความตอ้งการ บุคลิกลกัษณะ หรือพฤติกรรม ซ่ึงผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นแต่ละ

กลุ่มเดียวกนัจะมีความตอ้งการในสินคา้หรือบริการท่ีคลา้ยคลึงกนั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นการตลาด

และการจดัสรรงบประมาณในการเขา้ถึงลูกคา้เป้าหมาย (Target Customer) แต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

เกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด  (Base Segmenting Market) ไดแ้ก่ (1) การแบ่งส่วนตลาดตามภูมิศาสตร์ (Geographic 

Segmentation)  หากอยูใ่นภูมิภาคเดียวกนัจะมีรูปแบบการใชชี้วิต สังคม ประเพณี วฒัธนธรรม และลกัษณะทัว่ไปท่ี

คลา้ยคลึงกนั (2) การแบ่งส่วนตลาดตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (Demography Segmentation) เป็นการการแบ่ง

ตาม เพศ  อาย ุกลุ่มรายได ้ตามอาชีพ เป็นตน้ (3) การแบ่งส่วนตลาดตามจิตวทิยา (Psychographic Segmentation) เป็น

การระบุลกัษณะบุคลิกภาพและลกัษณะท่ีแตกต่างกนัในกลุ่มของประชากร (4) การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรม 

(Behavior segmentation) เป็นการแบ่งตามพฤติกรรมผูบ้ริโภค เช่น ลูกคา้กลุ่มหน่ึงจะมีความภกัดีต่อแบรนด์ ขณะท่ี

ลูกคา้อีกกลุ่มจะมีการซ้ือผลิตภณัฑเ์ปล่ียนแบรนดไ์ปเร่ือย ๆ เป็นตน้ 

Gary Armstrong, Philip Kotler and Marc Oliver Opresnik (2016 : 81) อธิบายวา่ ส่วนประสมทางการตลาด 

เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถธุรกิจสามารถควบคุมได ้ส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่ง

ท่ีกิจการใชเ้พ่ือโนม้นา้วใหผู้บ้ริโภคเป้าหมายเกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ ์ส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น 4 

กลุ่ม ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา (Price) ส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion)  

นภวรรณ คณานุรักษ ์(2556 : 1) อธิบายถึง พฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้า่ เป็นลกัษณะท่ีบุคคลให้ความสาํคญัต่อ

ทรัพยากรดา้นเวลา การเงิน และความพยายามในการตดัสินใจเก่ียวกบัการอุปโภคบริโภคผลิตภณัฑแ์ละบริการต่าง ๆ 

ซ่ึงรวมถึงการตดัสินใจวา่จะซ้ืออะไร มีเหตุผลในการซ้ืออยา่งไร ซ้ือเม่ือไร ซ้ือท่ีไหน ซ้ือบ่อยแค่ไหน มีวิธีประเมิน

การซ้ืออยา่งไร ผลกระทบจากการประเมินการซ้ือในอนาคต และท้ิงอยา่งไร 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2550 : 35) อธิบายถึงการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้า่ เป็นการคน้หา หรือ

วิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใช้สินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค เพ่ือท่ีจะได้ทราบถึงความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค ตลอดจนทราบพฤติกรรมการซ้ือ การใช ้การเลือกใชบ้ริการ และประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคนั้นพึงพอใจ 

ซ่ึงจะทําให้นักการตลาดสามารถนําคาํตอบท่ีได้มากําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategies) เพ่ือให้

สามารถตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผูบ้ริโภค และคาํถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6W 

และ 1H ประกอบดว้ย (1) ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) (2) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) (3) ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 

(Why) (4) ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates) (5) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When) (6) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ี

ไหน (Where) (7) ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How)  
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กรอบแนวคดิ 

กรอบแนวคิดสาํหรับการวจิยัเพ่ือ “การแบ่งกลุ่ม” 

                      ประชากรท่ีจะศึกษา                                                               ประชากรกลุ่มยอ่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนของผูบ้ริโภค 

2) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลเจนท่ีมีผลต่อความ 

ตอ้งการของผูบ้ริโภค 

3) เพ่ือแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการบริโภคและความ 

ตอ้งการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือและบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดท้าํการคดักรองผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างดว้ยการตั้งคาํถามเพ่ือสอบถามกลุ่มตวัอย่างว่าเคย

บริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนหรือไม่ เพ่ือให้ไดบุ้คคลท่ีสามารถให้ขอ้มูลและสามารถเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ี

เหมาะสมได ้โดยผูว้จิยัจะทาํการศึกษากลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง ท่ีมีอาย ุ20 – 60 ปี ซ่ึงมีจาํนวนประชากรจากการประมาณ

การทั้งส้ิน 1,830,320 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน จาํนวนประชากรแยกรายอาย ุจงัหวดักรุงเทพมหานคร 2558) 

ตวัแปรท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่ง

ประชากรเป็นกลุ่มยอ่ย (ขอ้มูลเชิงปริมาณ) 

ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

ดา้นราคา (Price) 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 

ตวัแปรท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการอธิบาย

ประชากร (ขอ้มูลเชิงคุณภาพ) 

ลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค (5Ws1H) 

ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What)  

ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือไร (When)  

ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) 

ผูบ้ริโภคซ้ือทาํไม (Why) 

ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who) 

ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How) 

 

ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริม

คอลลาเจนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มท่ี 1 

กลุ่มท่ี 3 

กลุ่มท่ี 2 

กลุ่มท่ี … 
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กลุ่มตวัอย่างทีต้่องการศึกษา คือ ผูท่ี้ซ้ือและบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน เพศหญิง ท่ีมีอาย ุ20 – 

60 ปี อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 100 ตวัอยา่ง โดยคาํนวนจากตารางสาํเร็จรูปของ Krejcie and Morgan 

(1970) จะตอ้งสุ่มตวัอยา่งจาํนวน 384 คน พบวา่มีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และรับประกนัความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 

±9.80% แต่เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างมีความคลา้ยคลึงกนัและมีขอ้จาํกดัดา้นระยะเวลา ผูว้ิจยัจึงมีความจาํเป็นตอ้งลด

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งลงจาก 384 คน เป็น 100 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ท่ีอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมา

ประยกุตใ์ชใ้นการสร้างแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและ

การบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และส่วนท่ี 

3 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  วธีิสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) คือ  

1) ใช้วิธีเลือกตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) โดยจัดกลุ่มพ้ืนท่ีตามการแบ่งกลุ่มการ

ปฏิบติังานของสาํนกังานเขตทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร และจากเขตการปกครองทั้งหมดน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกกรอบ

การสุ่ม (Sampling Flame) ในหมวดสถานท่ีท่ีมีการจดัจาํหน่ายสินคา้ ไดแ้ก่ ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล เดอะมอลล ์ซี

คอนสแควร์ บ๊ิกซี และเทสโกโ้ลตสั และหมวดสถานศึกษา เช่น มหาวทิยาลยัรัฐบาล และมหาวทิยาลยัเอกชนใน 6 เขต  

2) ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสุ่ม (Random Sampling) โดยทาํการสุ่มเลือกสถานท่ีท่ีจะใชใ้นการเก็บ

ขอ้มูล เป็นสถานท่ีจดัจาํหน่ายสินคา้ และสถานศึกษา เน่ืองจากสถานท่ีเหล่าน้ีเป็นศูนยร์วมของกลุ่มตวัอย่างระดบั

เดียวกนั ทาํใหเ้กิดโอกาสท่ีจะพบกลุ่มตวัอยา่งท่ีซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนไดม้ากกวา่ 

3) ใชว้ิธีสุ่มตวัอย่างโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) โดยนาํแบบสอบถามไปแจกกบักลุ่ม

ตวัอยา่งดว้ยตวัเองตามพ้ืนท่ีท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและตรวจดูความสมบูรณ์

ของแบบสอบถามดว้ยตวัเอง  

การวิเคราะห์ข้อมูล การนาํแบบสอบถามมาทาํการบนัทึกและวิเคราะห์ขอ้มูลผ่านโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติ ดงัน้ี (1) การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) (2) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: 

ANOVA) (3) การทดสอบความเป็นอิสระต่อกนั (Chi-square test) โดย ANOVA กบั Chi-square test มีเกณฑ์ในการ

ช่วยตีความหมาย คือ ค่า Significance Level โดยตอ้งมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 

 

4. ผลการวจิยั 

การวิจัยค ร้ัง น้ี เ ป็นการศึกษา “การแบ่งกลุ่มผู ้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน ในเขต

กรุงเทพมหานครโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการบริโภคและความตอ้งการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด” จากการ

วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ มีดงัน้ี 

 

 

ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน 

ด้านความสนใจในการซ้ือผลติภัณฑ์ พบวา่ การแจกสินคา้ทดลองมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมาก

ท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของณัฐพร เกียรติภกัดี (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง “การแบ่งกลุ่มเพ่ือศึกษาพฤติกรรม
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ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร (คอลลาเจน) กรณีศึกษา อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” ท่ีไดเ้สนอแนะให้มีการแจก

สินคา้ทดลองให้ลูกคา้ทดลองใช้ และพบว่าสอดคลอ้งกับแนวคิดเก่ียวกับส่วนประสมของการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion (Mix) ของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2550 : 35) กล่าวว่า การส่งเสริมการตลาดต้องศึกษาถึง

กระบวนการติดต่อส่ือสาร (Communication Process) เพ่ือเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูรั้บกบัผูส่้ง โดยการจูงใจ

เพ่ือให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์มีจุดเร่ิมตน้มาจากการไดรั้บการกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการ ซ่ึงการส่งเสริม

การตลาดมีเคร่ืองมือสาํคญั 4 ชนิด ไดแ้ก่ (1) การขายโดยพนกังานขาย (2) การโฆษณา (3) การส่งเสริมการขายและ 

(4) การเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ และการแจกสินคา้ทดลองคือรูปแบบหน่ึงของการส่งเสริมการขายนัน่เอง 

ด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ  พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนท่ีมี

ดารานกัแสดงเป็นพรีเซ็นเตอร์ของผลิตภณัฑ ์(Celeb Marketing) เน่ืองจากการนาํดารานกัแสดงหรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียง

มาใชใ้นงานส่งเสริมการตลาดจะทาํใหส้ามารถเรียกร้องความสนใจจากผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี สร้างการจดจาํไดง่้าย 

และยงัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัตราสินคา้ 

ด้านโอกาสในการซ้ือ พบวา่ ผูบ้ริโภคสนใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนในช่วงท่ีร่างกายพกัผอ่นไม่

เพียงพอหรือนอนนอ้ย การนอนพกัผ่อนไม่เพียงพอส่งผลเสียต่อร่างกายในหลายดา้นทั้งยงัทาํให้การผลิตคอลลาเจน

ของผิวหนังลดลงส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดความกังวลต่อปัญหาร้ิวรอยท่ีจะตามมา ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดเก่ียวกบั

กระบวนการตดัสินใจของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2539 : 157) กล่าววา่ กระบวนการหรือขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ 

(Buyer’s Decision Process) เป็นลาํดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในดา้นการรับส่ิงเร้า (Stimulus) คือส่ิง

เร้าท่ีเกิดจากแรงขบัภายในร่างกาย (Physical drive) ซ่ึงเกิดจากประสาทสัมผสัทางร่างกายไดรั้บผลกระทบทาํให้เกิด

ความกลวั ในท่ีน้ีผูบ้ริโภคเกิดความกงัวลเร่ืองปัญหาของผิวพรรณอนัเกิดจากการนอนนอ้ย ดงันั้นผูบ้ริโภคส่วนใหญ่

จึงใหค้วามสาํคญัต่อการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนในช่วงท่ีร่างกายนอนพกัผอ่นไม่เพียงพอ 

ด้านสถานที่ซ้ือ พบวา่ ผูบ้ริโภคนิยมซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนจากร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น ร้าน

บูท วตัตสัน ซูรูฮะ เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปรียาพร คงพนัธ์ุวิจิตร (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง “พฤติกรรม

การบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ท่ีพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือ

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนจากร้านขายเคร่ืองสาํอางค ์ซ่ึงร้านบูท วตัตสัน ซูรูฮะ นบัวา่เป็นร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต

ท่ีเนน้จาํหน่ายสินคา้ท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนัและกลุ่มเคร่ืองสาํอางคเ์ป็นหลกั  

ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านผลิตภัณฑ์ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักบับรรจุภณัฑโ์ดยเห็นดว้ยวา่ควรมีรูปพรีเซ็นเตอร์บนบรรจุ

ภณัฑ ์ทั้งน้ีการมีรูปพรีเซ็นเตอร์อาจเป็นการสร้างความโดดเด่นและสร้างความน่าเช่ือถือใหแ้ก่สินคา้จึงทาํใหผู้บ้ริโภค

เห็นดว้ยท่ีจะใหมี้รูปพรีเซ็นเตอร์บนบรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน 

ด้านราคา พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมากต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา โดยอนัดบั 1 เห็น

ดว้ยเป็นอยา่งมากกบันโยบายสะสมแสตมป์ครบ 5 ดวง เพ่ือใชเ้ป็นส่วนลด 50% ในการซ้ือคร้ังต่อไป 

ส่วนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ อาย ุ31 – 

40 ปี จาํนวน 48 คน (ร้อยละ 48) สถานภาพ สถานภาพโสด จาํนวน 64 คน (ร้อยละ 64) ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

จาํนวน 67 คน (ร้อยละ 67) อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 59 คน (ร้อยละ 59) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 610 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

30,000 บาท จาํนวน 39 คน (ร้อยละ 39) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภทัรา รอดดาํรงค์ และ สุจิตรา รอดสมบูรณ์ 

(2559) ท่ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อายรุะหวา่ง 30 – 39 ปี ส่วนมากมีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001 – 30,000 บาท   

   

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวจิยัเร่ือง “การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน ในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการบริโภคและความตอ้งการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด” มีดงัต่อไปน้ี 

กลุ่ม Beauty lover เป็นกลุ่มท่ีให้ความสาํคญัมากต่อการหาขอ้มูลดว้ยตวัเองก่อนการตดัสินใจบริโภค โดย

เน้นการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนขนาดทดลองมาบริโภคก่อนจะตัดสินใจซ้ือขนาดท่ีใหญ่ข้ึน และ

ตระหนกัวา่เม่ือร่างกายพกัผอ่นไม่เพียงพอหรือนอนนอ้ยจะตอ้งบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน นอกจากการ

ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนเพ่ือบริโภคเองแลว้ยงันิยมซ้ือเพ่ือเป็นของขวญัใหบุ้คคลอ่ืนในโอกาสพิเศษต่าง ๆ 

ดว้ย ทางดา้นความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด จะให้ความสนใจผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนท่ีมีรูปพรี

เซนเตอร์อยู่บนบรรจุภณัฑ ์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อายเุฉล่ีย 31 - 40 ปี สถานภาพ

โสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน 

กลุ่ม Indy lover เป็นกลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญัมากต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด 

โดยเน้นนโยบายสะสมแสตมป์ครบ 5 ดวง เพ่ือใชเ้ป็นส่วนลด 50% ในการซ้ือคร้ังต่อไป รวมถึงนโยบายการแจก

สินคา้ทดลองมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนเป็นอยา่งมาก ในดา้นปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นสถานท่ีในการจดัจาํหน่ายมีความเห็นดว้ยเป็นอยา่งมากในการจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน

ภายในสถานีรถไฟฟ้า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อายเุฉล่ีย 20 – 30 ปี สถานภาพโสด 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน 

กลุ่ม Smart lover เป็นกลุ่มท่ีเน้นการขอคาํปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญ/แพทยห์รือเภสัชกร ก่อนการตดัสินใจ

บริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน เพราะเภสัชกรเป็นบุคคลหน่ึงท่ีมีส่วนช่วยในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

เน่ืองจากเป็นผูท่ี้สามารถให้คาํปรึกษาและแนะนาํเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ดา้นความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด

จะใหค้วามสนใจผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนท่ีมีรูปพรีเซนเตอร์อยูบ่นบรรจุภณัฑ ์เช่นเดียวกบักลุ่ม Beauty lover 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อายเุฉล่ีย 31 – 40 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญา

ตรี ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน 

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการศึกษาวจิยั  

จากผลการศึกษาวิจยั จะเห็นไดว้่ากลุ่มตวัอย่างทั้ง 3 กลุ่ม มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพพนกังานเอกชนเหมือนกนั แต่มีพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนและความ

ตอ้งการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

กลุ่ม Beauty lover เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของธุรกิจ อนัดบัท่ี 1 เน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีจาํนวนสมาชิกใน

กลุ่มมากเป็นอนัดบั 1 คือมีจาํนวน 58 คน และมีค่าเฉล่ียสูงสุดในทุกปัจจยั จากการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปได ้ดงัน้ี 

1) ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีพฤติกรรมในซ้ือสินคา้ขนาดทดลองมาบริโภคก่อนและเม่ือเกิดความพึงพอใจแลว้จึง 

จะทาํการซ้ือบรรจุภณัฑ์ท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน ดังนั้นธุรกิจควรกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการสร้าง

โปรแกรมการลงทะเบียนสาํหรับผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ขนาดทดลอง โดยมีกติกาวา่เม่ือบริโภคครบ 3 วนัต่อเน่ืองแลว้



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 611 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ผูบ้ริโภคพึงพอใจให้ทาํการลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โคต้ขา้งซองผลิตภณัฑ์ แลว้ผูบ้ริโภคจะได้รับ SMS ยืนยนัการ

ลงทะเบียนเพ่ือนาํไปใชเ้ป็นส่วนลดในการซ้ือผลิตภณัฑข์นาดใหญ่ข้ึน ซ่ึงทางธุรกิจจะไดข้อ้มูลของผูบ้ริโภคสาํหรับ

ติดตามและสร้างความสมัพนัธ์ระยะยาว (Customer Relationship Management : CRM) 

2) ผูบ้ริโภคตอ้งการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนเม่ือร่างกายนอนพกัผอ่นไม่เพียงพอ ธุรกิจ 

ควรกาํหนดกลยทุธ์การพฒันาผลิตภณัฑด์ว้ยการเพ่ิมคุณค่าทางสารอาหารเขา้ไปในผลิตภณัฑ์อาหารเสริม

คอลลาเจนเพ่ือเป็นการสร้างคุณค่าและความแตกต่าง โดยการเพ่ิมสูตรสําหรับผูท่ี้พกัผ่อนไม่เพียงพอคือการเพ่ิม

สมุนไพรจีนคือถงัเช่า ซ่ึงมีสรรพคุณในการช่วยเพ่ิมภูมิคุม้กนัและสร้างความแขง็แกร่งใหแ้ก่ร่างกาย 

3) เป็นกลุ่มท่ีนิยมซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนเพ่ือเป็นของขวญัใหบุ้คคลอ่ืนในโอกาสต่าง ๆ  

นบัเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัมากเพราะจากผลงานวิจยัจาํนวนมากสรุปตรงกนัวา่ "คนเราตดัสินใจซ้ือสินคา้

หรือบริการ โดยเช่ือคาํแนะนาํของคนท่ีเราไวว้างใจมากกวา่เช่ือจากคาํโฆษณา" (คู่สามีภรรยา, ญาติ, เพ่ือน, อาจารย,์ 

ผูเ้ช่ียวชาญ) ในงานการตลาดเป็นท่ีทราบดีอยูแ่ลว้วา่ลูกคา้ท่ีไดรั้บการแนะนาํบอกต่อกนัมา ส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ท่ีดี 

มีความไวว้างใจและเขา้ใจในผลิตภณัฑ ์จงรักภกัดี และยงัมีแนวโน้มจะบอกต่อกบัคนอ่ืนๆ อีกดว้ย การตลาดแบบ

บอกต่อ (Viral Marketing) จึงเป็นอีกหน่ึงกลยทุธ์ท่ีธุรกิจจะสามารถขยายฐานลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

กลุ่ม Indy lover เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของธุรกิจ อนัดบัท่ี 2 รองจากกลุ่ม Beauty lover เน่ืองจากผูบ้ริโภค

กลุ่มน้ีมีค่าเฉล่ียในปัจจยัดา้นความตอ้งการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดสูงสุด ถึงแมจ้าํนวนสมาชิกในกลุ่มจะเป็น

อนัดบั 3 มีจาํนวน 15 คนก็ตาม จากการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปได ้ดงัน้ี 

1) เป็นกลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญัมากต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยเนน้ 

นโยบายสะสมแสตมป์ครบ 5 ดวง เพ่ือใชเ้ป็นส่วนลด 50% ในการซ้ือคร้ังต่อไป ธุรกิจควรวางกลยทุธ์เพ่ือ

ยอดในการส่งเสริมการตลาดดว้ยโปรแกรมการสร้างความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) ดว้ยการออกแคมเปญ

สะสมแสตมป์ครบ 20 ดวง จะไดรั้บบตัรเขา้ร่วมกิจกรรม Meet and Greet กบั แตว้ ณฐพร เตมีรักษ์ ซ่ึงเป็นพรีเซ็น

เตอร์ของผลิตภณัฑ ์ 

2) กาํหนดกลยทุธ์นโยบายการแจกสินคา้ทดลองผา่นเวบ็ไซตโ์ดยเม่ือผูบ้ริโภคลงทะเบียนแลว้จะไดรั้บ 

สินคา้ขนาดทดลองทางไปรษณียภ์ายใน 7 วนั ซ่ึงทางธุรกิจจะไดข้อ้มูลของผูบ้ริโภคเพ่ือคน้หาความตอ้งการ

ของลูกคา้และดาํเนินการกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือจูงใจลูกคา้กลุ่มน้ีใหก้ลายมาเป็นกลุ่ม Beauty lover ต่อไป  

กลุ่ม Smart lover เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของธุรกิจ อนัดบัท่ี 3 เน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดใน

ทุกปัจจยั ถึงแมจ้าํนวนสมาชิกในกลุ่มจะเป็นอนัดบั 2 มีจาํนวน 27 คนก็ตาม จากการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปได ้ดงัน้ี 

จดักิจกรรมทางการตลาดดว้ยการตั้งบูธกิจกรรมสอนแต่งหน้าและตรวจสุขภาพผิวฟรีในห้างสรรพสินคา้ 

โดยจดัให้มีผูเ้ช่ียวชาญดา้นผิวหนงัมาให้คาํปรึกษาคือ หมอโอ๊ค สมิทธ์ิ อารยะสกุล และจดัให้มีกูรูดา้นการแต่งหนา้

เพ่ือมาดาํเนินกิจกรรม “ผิวหนา้ใสแต่งหน้าสวย” ซ่ึงกูรูท่ีจะมาสอนแต่งหน้าในงานคือ นภสัสร บุรณศิริ (โมเมพา

เพลิน) ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการดึงดูดความสนใจจากผูบ้ริโภคใหเ้ขา้มาในบูธและทาํการลงทะเบียนเพ่ือร่วมกิจกรรมตลอดจน

การรับของท่ีระลึกภายในงาน 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1) ควรจะทาํการศึกษาทศันคติท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือและการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริม

คอลลาเจน 
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2) ควรจะทาํการศึกษาความตอ้งการดา้นส่วนประสมทางการตลาด เช่น ดา้นคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์เพ่ือ

เป็นการสร้างคุณค่าและสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน 

3) ควรจะทาํการศึกษาโปรแกรมการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationship Management: 

CRM) เพ่ือเป็นการสร้างความจงรักภกัดีและความผูกพนัธ์ให้ลูกคา้มีต่อสินคา้และเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระยะ

ยาว 
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ทางการตลาดบริการ ต่อการตัดสินใจเช่าของนักศึกษาทีอ่าศัยอยู่ในหอพกั 

GROUPING OF THE STUDENT ACCOMMODATION OF THAI CHAMBER OF COMMERCE  

BASE ON THE SIGNIFICANT OF MARKETING SERVICE FACTORS  

FOR MAKING THE DECISION TO RENT THE ROOM 
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บทคัดย่อ 

การแบ่งกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยโดยใชปั้จจยัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด

บริการต่อการตดัสินใจเช่าหอพกั ของนกัศึกษาท่ีอาศยัอยูใ่นหอพกั 2544 คน. จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 ตวัอยา่ง ท่ีนาํ

จาํนวนประชากรไปเปรียบเทียบโดยใชต้าราง ของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan 1970) ท่ีครอบคลุมขอ้มูล 2 

ส่วน คือ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และ ขอ้มูลระดบัความสาํคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7P) ใน

การตดัสินใจเลือกเช่าหอพกั โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั ท่ีพกัอาศยัในหอพกั 

ซ่ึงใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ One Way ANOVA โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20 - 21 

ปี สถานภาพโสด ศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี 2 คณะบริหารธุรกิจ รายไดต้่อเดือนระหวา่ง 10,001 - 20,000 บาท ไม่มีพาหนะ

ส่วนตวัในการเดินทาง มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคกลาง ไม่เคยเปล่ียนหอพกัและพกัอยูใ่นหอพกัในช่วงเวลา 1 - 2 ปี 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสําคญัมีค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามลาํดับ ดังน้ี กระบวนการบริการ 

บุคลากรท่ีให้บริการ ราคา การส่งเสริมการตลาด ผลิตภณัฑ ์ท่ีตั้งหรือช่องทางการจดัจาํหน่ายและลกัษณะทางกายภาพ

ในการใหบ้ริการ 

คาํสําคญั:  ส่วนประสมการตลาด, นกัศึกษาผูเ้ช่าหอพกั 

 

ABSTRACT 

Grouping of the student accommodation of Thai Chamber of Commerce base on the significant of 

marketing and service factors for making the decision to rent the room was carried out. The questionnaire concerning 

the room in the dormitory (or apartment) composes of 2  parts; the general data of the answerer and the data of the 

significant of marketing service (7 P) on making the decision to rent the room. The data were analyzed by using the 

statistical package program including the frequency, percentage, mean standard deviation and one way ANOVA. 

Form 2544 students who stay in the dormitories or apartments, 200 were sampling according to Krejcie and Morgan 

(1970). It was found that the majority were female at the age of 20-21 years old, single, the 2nd year of the Faculty 
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of Business Administration. The monthly income was between 10,001-20,000 baht. They own no vehicle for their 

transportation. They came from the central region of the country. They had never changed or been in the dormitory 

during the past 1-2 years. 

It was found that the answerers gave the most to less priority as the following: the proceed of service, the 

service man, price, marketing promotion, product (room), location or channel for selling and the physical of service. 

Keywords:  Marketing and Service Factors, The Student Accommodation 

 

1. บทนํา 

ท่ีพกัอาศยั ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ความสะดวกสบาย ความเป็นส่วนตวั เป็นส่ิงสําคญัถือวา่

เป็นปัจจยัความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์ส่ิงท่ีผูพ้กัอาศยัตอ้งการ ไม่วา่จะเป็นลกัษณะทางกายภาพของท่ีพกัอาศยั 

เช่น บา้นเด่ียว บา้นแฝด ทาวน์เฮา้ส์ อาคารชุด อพาร์ทเมนท์ รวมทั้งทาํเลท่ีตั้งของท่ีอยูอ่าศยั การคมนาคมจะตอ้งมี

ความสะดวกสบาย หรือท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชน ไม่เวน้แมก้ระทัง่นกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ท่ีมีความตอ้งการท่ีพกั

อาศยัในระหวา่งท่ีกาํลงัศึกษาเล่าเรียน ท่ีอาํนวยความสะดวกสบายแก่ตนเอง สาํหรับหอพกัเป็นทางเลือกท่ีไดรั้บความ

นิยมมากท่ีสุดจากนกัศึกษาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งนักศึกษามีความจาํเป็นตอ้งหาท่ีอยู่อาศยัใกลส้ถาบนัการศึกษาของตน 

จากจาํนวนหอพกัโดยรอบมหาวิทยาลยัท่ีเพ่ิมข้ึนและมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้นลกัษณะของห้องพกั ส่ิงอาํนวย

ความสะดวกภายในห้อง ทาํเลท่ีตั้ง และราคาเช่าห้องพกั ประกอบกบัแนวโน้มจาํนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทยท่ีเพ่ิมข้ึน ทาํให้ผูป้ระกอบหอพกัรายใหม่ เช่น บริษทั 22 จาํกดั สนในท่ีลงทุนทาํธุรกิจหอพกัในบริเวณ

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ดงันั้น การศึกษาปัจจยัดา้นระดบัความสาํคญัของส่วนประสมการตลาดในแต่ละดา้นต่อ

การตดัสินใจเช่าหอพกั  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีในมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  เพ่ือเป็นแนวทาง

สาํหรับการประกอบธุรกิจหอพกัใหเ้ช่ารายเดือน แลว้นาํผลการวจิยัสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดในธุรกิจท่ีจะลงทุน ซ่ึง

หากการทําธุรกิจแต่ขาดกลยุทธ์ทางการตลาด ก็อาจจะส่งผลการดําเนินธุรกิจนํามาซ่ึงการขาดทุน ไม่ประสบ

ความสาํเร็จในธุรกิจ    
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

ศึกษาปัจจยัดา้นระดบัความสําคญัของส่วนประสมการตลาดในแต่ละดา้นต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกชั้นปีในมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย   
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

ประชากร คือ นกัศึกษาท่ีพกัในหอพกัซ่ึงกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ทุก

ชั้นปี ประกอบดว้ยนกัศึกษา ชาย 242 คน หญิง 2302. คน รวมทั้งส้ิน 2,544 คน. (จากการสาํรวจดว้ยตนเองในหอพกั

ต่าง ๆ รอบหอพกัมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เก็บกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 คนท่ีนาํจาํนวนประชากรไปเปรียบเทียบ

โดยใชต้าราง ของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan 1970) ซ่ึงส่งผลให้การประมาณค่าสัดส่วนต่าง ๆ ของ

ประชากรมีความคลาดเคล่ือน ±6.6% ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95%  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Self administrative questionnaire) ซ่ึงมีจาํนวน 48 

ขอ้ โดยแบบสอบถามน้ีจะมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาขอ้มูลดา้นระดบัความสําคญัของปัจจยัดา้นต่างๆและเพ่ือทราบถึง
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ระดบัความสาํคญัในการตดัสินใจต่อปัจจยัส่วนประสมดา้นการตลาดของผูท้าํแบบสอบถามท่ีมีต่อหอพกัท่ีอาศยัอยูใ่น

ปัจจุบนั และไดมี้คาํแนะนาํในการกรอกแบบสอบถามน้ีจะถูกแบ่งออกเป็นส่วน 2 ส่วนดงัต่อไปน้ีส่วนท่ี 1 ดา้นขอ้มูล

คัดกรองผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมาย โดยขอ้มูลจะเก่ียวกับสถานะความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย ส่วนท่ี 2 ดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้พกัมีทั้งหมด 7 ดา้น 

ผลิตภณัฑ ์ราคา ทาํเลท่ีตั้ง ส่งเสริมการตลาด บุคลากร การบริการ ดา้นกายภาพ โดยผูต้อบแบบสอบถามโดยใชม้าตร

วดัแบบประเมินค่า Likert-Scale (Rating Scale) จาํนวน 5 ระดบั คือ สาํคญัอยา่งยิ่ง สาํคญั สาํคญัปานกลาง ไม่สาํคญั 

ไม่สาํคญัอยา่งยิง่  

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม นาํมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 

เพ่ืออธิบายขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดโ้ดยการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในทางสถิติมาใชใ้นการประมวลผลของขอ้มูล เช่น 

การนาํเสนอเป็นตารางความถ่ี (Frequency) และ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

และการแบ่งกลุ่ม: Cluster Analysis 
 

4. ผลการวจิยั 

ผลของการศึกษาเร่ือง การแบ่งกลุ่มนกัศึกษามหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยโดยใชปั้จจยัระดบัความสาํคญัของ

ส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อการตดัสินใจเช่าหอพกั  โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม แลว้วิเคราะห์

ขอ้มูลพร้อมทั้งแปลผล ความหมายของขอ้มูล สําหรับการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผูศึ้กษาแบ่งการนาํเสนอ

ขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี (1) ผลการวจิยัปัจจยัส่วนบุคคล (2) ผลการวเิคราะห์ระดบัความสาํคญัต่อส่วนประสมทาง

การตลาดบริการในการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกั.และ (3) ผลการวเิคราะห์ Cluster Analysis 

ข้อมูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จาํนวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อย

ละ 57.00  มีอาย ุ20 - 21 ปีคิดเป็นร้อยละ 64.50  สถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 98.50  ศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 2คิดเป็นร้อย

ละ 50.50  ศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 40.50 รายไดต้่อเดือนระหวา่ง 10,001 - 20,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 

55.50  ไม่มีพาหนะส่วนตวัในการเดินทางคิดเป็นร้อยละ 49.50  มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคกลางคิดเป็นร้อยละ 36.50  ไม่เคย

เปล่ียนหอพกัและพกัอยูใ่นหอพกัในช่วงเวลา 1 - 2 ปีคิดเป็นร้อยละ 75.50 

จากผลการวิเคราะห์ระดบัความสําคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกั

โดยรวม พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามลาํดบั ดงัน้ี  
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ตารางท่ี 1 แสดงความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแต่ละดา้น 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม Mean ใหค้วามสาํคญั 

กระ บวนการบริการ 3.47 มีรปภ.รักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง 

บุคลากรท่ีใหบ้ริการ 3.37 อธัยาศยัของพนกังาน 

ราคา 3.34 อตัราค่านํ้ าท่ีไม่เกิน10 บาท/หน่วย 

การส่งเสริมการตลาด 3.33 บริการอินเทอร์เน็ตฟรีภายในหอพกั 

ผลิตภณัฑ ์ 3.22 ท่านใหค้วามสาํคญักบัความสะอาดของหอพกั  

หรือช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.22 ระยะทางจากหอพกัไปยงัสถานศึกษาไม่เกิน 1 กิโลเมตร 

ลกัษณะทางกายภาพในการใหบ้ริการ 3.22 กล่ินรบกวนจากภายนอก 

 

การวเิคราะห์ Cluster analysis 

จากการวิเคราะห์ดว้ย Cluster Analysis พบว่า จาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสมในการแบ่งคือ 4 กลุ่มแบ่งเป็นกลุ่ม

ยอ่ยได ้4 กลุ่ม การแบ่งกลุ่มตามระดบัความสาํคญัของส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจเช่าหอพกั เป็นดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 2 แสดงกลุ่มต่อระดบัความสาํคญัส่วนประสมทางการตลาด 

กลุ่ม ประชากร ใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมการตลาด 

กลุ่มท่ี 1 75 นอ้ย 

กลุ่มท่ี 2 68 มาก 

กลุ่มท่ี 3 37 มาก,นอ้ย 

กลุ่มท่ี 4 20 นอ้ยท่ีสุด 

 

โดยใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการแต่ละดา้น ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ดา้นผลิตภณัฑ์ ให้ความสําคญักบัการอนุญาตให้ประกอบอาหารในหอพกั ดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด ไดแ้ก่ เงินค่าเช่าล่วงหน้าท่ีหอพกัเรียกเก็บตอนแรกเขา้ไม่เกิน 1 เดือน ดา้นท่ีตั้งหรือช่องทางจดัจาํหน่าย มี

ค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ระยะทางจากหอพกัถึงส่ิงอาํนวยความสะดวก รถไฟฟ้า MRT ไม่เกิน 1 กิโลเมตร ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ส่วนลดค่าเช่า 300 บาท/เดือน สาํหรับผูเ้ช่าท่ีทาํสัญญา 6 เดือนข้ึนไป ดา้น

บุคคลากรท่ีให้บริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ กล่ินตวัของพนักงานมีความสําคญัต่อการตดัสินใจเช่าหอพกั ด้าน

กระบวนการบริการใน ค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ การประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารภายในหอพกัผ่านบอร์ดประชาสัมพนัธ์ 

และดา้นลกัษณะทางกายภาพในการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ป้ายช่ือหอพกัท่ีชดัเจน  

กลุ่มท่ี 2 ดา้นผลิตภณัฑ ์ใหค้วามสาํคญักบัพดัลมท่ีมาพร้อมหอพกั ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ อตัราค่า

ไฟท่ีไม่เกิน 5 บาท/หน่วยและเงินประกนัท่ีหอพกัเรียกเก็บตอนแรกไม่เกิน 5,000 บาท เท่ากนั ดา้นท่ีตั้งหรือช่องทาง

จดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ระยะทางจากหอพกัถึงส่ิงอาํนวยความสะดวก ป้ายรถประจาํทางไม่เกิน 1 กิโลเมตร 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ บริการอินเทอร์เน็ตฟรีภายในหอพกั ดา้นบุคคลากรท่ีให้บริการ มี
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ค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ อธัยาศยัของพนกังาน ดา้นกระบวนการบริการใน มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ความรวดเร็วในการให้

ความช่วยเหลือจากผูดู้แลหอพกัแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ภายใน 24 ชัว่โมง และดา้นลกัษณะทางกายภาพในการใหบ้ริการ มี

ค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ กล่ินรบกวนจากภายนอกหอพกัมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเช่าหอพกั  

กลุ่มท่ี 3 ดา้นผลิตภณัฑ ์ให้ความสาํคญักบัความใหม่ภายนอกของ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ค่าเช่า

ห้องแอร์รายเดือนท่ีไม่เกิน 4,000 บาท/เดือนและอตัราค่าไฟท่ีไม่เกิน 5 บาท/หน่วย ดา้นท่ีตั้งหรือช่องทางจดัจาํหน่าย 

มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ความสะดวกในการเดินทางจากหอพกัไปสถานศึกษาดว้ยรถมอเตอร์ไซด์รับจา้ง ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ บริการอินเทอร์เน็ตฟรีภายใน ดา้นบุคคลากรท่ีให้บริการ  มีค่าเฉล่ียสูงสุด 

ไดแ้ก่ ความเอาใจใส่ของพนักงานอย่าง ดา้นกระบวนการบริการใน มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ท่านมีรปภ.รักษาความ

ปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง และดา้นลกัษณะทางกายภาพในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ กล่ินรบกวนจาก

ภายนอก  

กลุ่มท่ี 4 ดา้นผลิตภณัฑ ์ให้ความสําคญักบัความสะอาดของหอพกั ดา้นราคา อตัราค่านํ้ าท่ีไม่เกิน10 บาท/

หน่วย ด้านท่ีตั้ งหรือช่องทางจัดจาํหน่าย มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ระยะทางจากหอพกัไปยงัสถานศึกษาไม่เกิน 1 

กิโลเมตร ด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ บริการอินเทอร์เน็ตฟรีภายในหอพกั ด้านบุคคลากรท่ี

ให้บริการ  มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ อธัยาศยัของพนกังาน ดา้นกระบวนการบริการใน มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีรปภ.

รักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง และดา้นลกัษณะทางกายภาพในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ กล่ิน

รบกวนจากภายนอก  

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑ์ ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบั

ความสาํคญักบัความสะอาดของหอพกัมากท่ีสุด ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของโสภณ รัตนพงศ์อาํไพ 

(2556) เร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกห้องพกัแบบรายเดือน ซ่ึงพบวา่ นกัศึกษาให้

ความสาํคญักบัปัจจยัผลิตภณัฑด์า้นความสะอาดของหอพกัมากท่ีสุด ความใหม่ภายนอกของอาคาร นอ้ยท่ีสุด หอพกั

ท่ีมีเตียงคู่ในห้องพกั และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุญสม พิพฒัน์ชลธี (2549) เร่ือง ระดบัความสาํคญัของปัจจยั

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกเช่าหอพกัของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ท่ี

พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ในขอ้ความสะอาดของหอพกัใน

ระดบัความสาํคญัมาก นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรุ่งนภา เลา้สมรุ่งเรือง (2549) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัเอกชนของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ท่ีพบวา่ 

กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญักบัปัจจยัในดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัมากในรายขอ้ คือตอ้งการหอพกัท่ีมีความสะอาดมาก

ท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและทดสอบผลกระทบของความพึงพอใจในตราสินคา้และความช่ืนชอบ

ในตราสินคา้ต่อการตดัสินใจเปล่ียนไปบริโภคสินคา้ในตราสินคา้อ่ืน โดยศึกษาจากผูบ้ริโภคในตลาดไอศกรีมนํ้ าแข็ง

ใสเกลด็หิมะ โดยใชว้ธีิการศึกษาร่วมกนั 2 วธีิ กล่าวคือ การวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการทาํการสาํรวจเบ้ืองตน้ (Exploratory 

Survey) เพ่ือหาประเด็นปัญหาของการวจิยัดว้ยการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายผูบ้ริโภค นอกจากนั้น ยงันาํขอ้มูลดงักล่าวมา

ใช้ประกอบการสร้างแบบสอบถาม  และการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaires) กับกลุ่ม

ตวัอย่างผูบ้ริโภคเพศชายและหญิง อายุระหว่าง 15-44  ปี ท่ีเคยบริโภคไอศกรีมนํ้ าแข็งใสเกล็ดหิมะท่ีร้าน After You 

และร้าน Sulbing Korean Dessert Café ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 202 คน  

ผลการศึกษาพบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีมีความพึงพอใจในตราสินคา้จะไม่เปล่ียนไปบริโภคไอศกรีมนํ้ าแข็งใสเกล็ด

หิมะตราอ่ืน ๆ อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (p-value < 0.05) และยงัพบอีกวา่ ความพึงพอใจในตราสินคา้ส่งผลใหเ้กิด

ความช่ืนชอบในตราสินคา้อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (p-value < 0.001) และผลการวิจยัท่ีสาํคญัสาํหรับการศึกษา

คร้ังน้ีคือ ความช่ืนชอบในตราสินคา้เป็นตวัแปรคัน่กลางของผลกระทบระหว่างความพึงพอใจในตราสินคา้ต่อการไม่

เปล่ียนไปบริโภคสินคา้ตราอ่ืน ๆ ของผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value <0.001) ท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิและระดบั

นยัสาํคญัสูงกวา่ผลกระทบโดยตรงระหวา่งความพึงพอใจในตราสินคา้กบัการไม่เปล่ียนตราสินคา้ 

ดงันั้น นักการตลาดจึงควรให้ความสําคญักับการสร้างความช่ืนชอบในตราสินคา้ เพ่ือให้โอกาสในการท่ี

ผูบ้ริโภคจะเปล่ียนไปบริโภคตราสินคา้อ่ืนๆ น้อยลง นอกเหนือไปจากการให้ความสําคญัเพียงความพึงพอใจในตรา

สินคา้ของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะอยา่งยิง่ สาํหรับสินคา้ท่ีมีคุณลกัษณะเป็น Fast Fashion เช่น ไอศกรีมนํ้ าแขง็ใสเกลด็หิมะ 

ซ่ึงโดยทัว่ไปมีวงจรชีวิตแบบ Fad Life Cycle อาจทาํให้สามารถยืดอายุวงจรชีวิตของการขายสินคา้ให้ยาวนานและ

เติบโตยัง่ยนื (Sustainable Growth) 

คาํสําคญั:  ความพึงพอใจในตราสินคา้, ความช่ืนชอบในตราสินคา้, การเปล่ียนตราสินคา้, ไอศกรีมนํ้ าแขง็ใสเกลด็หิมะ, 

บิงซู, คากิโกริ, Fad, Fast Fashion 

 

 

 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 620 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ABSTRACT 

This research aims to examine the effects of customer satisfaction toward product brand and brand 

preference on brand switching costs for the context of ‘snow ice ice-cream business’ in Thailand. The researcher 

conducted both qualitative and quantitative research methods. With respect to the qualitative approach, this study did 

exploratory survey by observing the real market circumstances and interviewing 30 samples of the target consumers. 

As a result, the researcher used the information from this exploratory survey stage to comprehend the market situation 

and to identify research problem. In addition, the information was used for jointly designing the questionnaire with 

the results of literature review. Major analysis method for hypothesis testing is a Structural Equation Modelling 

(SEM).  

Important instrument for the quantitative research is a questionnaire. This research collected the 

questionnaire from consumers who ever consumed the products, snow ice ice-cream at After You and Sulbing Korean 

Dessert Café in Bangkok area. The valid data points are 2 0 2  units which composed of male and female in the age 

range between 15-44 years old.     

The research results shows that customer satisfaction significantly affects the brand switching cost at p-

value < 0 . 0 5 .  Importantly, this research found the significant mediating role of the brand preference on this 

relationship. Furthermore, the total effect was higher than the direct effect of the customer satisfaction on the brand 

switching cost at p-value < 0.001. Therefore, market practitioners should be concerned the effect of brand preference 

on the brand switching cost too. As a result, the Fast Fashion product as the snow ice ice-cream which has the Fad 

life cycle may be improved to be more sustainable in terms of their market growth and brand position. 

Keywords:  Brand Satisfaction, Brand Preference, Brand Switching Cost, Snow Ice Ice-cream, Bingsu, Kakigori, 

FAD, Fast Fashion 

 

1. บทนํา  

ตลาดไอศกรีมในประเทศไทย มีแนวโน้มการขยายตวัเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี โดยในปี พ.ศ.2553 ถึงปี พ.ศ.2557 

ธุรกิจไอศกรีมมีอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 8.1  ต่อปี จากขอ้มูล ณ ปี พ.ศ.2557 พบวา่ ตลาดไอศกรีมโดยรวมหดตวั

ลง ร้อยละ 0.2 แต่กลุ่มตลาดไอศกรีมพรีเม่ียมกลบัขยายตวัเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 13 (ศูนยอ์จัฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร,  

2558) ดงันั้น ตลาดกลุ่มน้ีจึงมีความน่าสนใจในการศึกษาขอ้มูลเพ่ือนาํมาใชต้่อยอดทางธุรกิจ โดยใชสิ้นคา้ประเภท

ไอศกรีมนํ้ าแข็งใสเกล็ดหิมะ ซ่ึงกําลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน มาเป็นตัวแทนในการศึกษากรณีกลุ่มตลาด

ไอศกรีมพรีเม่ียม  

ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัขั้นตอนกระบวนการผลิต และการเลือกคดัสรรวตัถุดิบท่ีดีมีคุณภาพ

มากข้ึน (แนวโนม้เศรษฐกิจและธุรกิจของไทยในปี 2559, 2559; ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2558) โดยปัจจยัทางการตลาดท่ี

สําคญัท่ีสุดคือ รสชาติไอศกรีม ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาสินคา้หรือออกรสชาติใหม่ เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดความ

ต้องการซ้ือ (อุตสาหกรรมสาร, 2554) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ จักรกฤษณ์ นาคประเสริฐ (2556) ท่ีพบว่า  

ผูบ้ริโภคเลือกรับประทานไอศกรีมเพราะรสชาติไอศกรีมเป็นอนัดับแรก รวมถึงสินคา้ประเภทขนมเบเกอร่ีก็ให้
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ความสาํคญัท่ีสุดในดา้นรสชาติเช่นกนั (ขนิษฐา เลิศจรรยารักษ,์ 2546; วราวรรณ อนนัตรัตน์, 2549; น่ารัก ตนัเสนีย,์ 

2550) อยา่งไรก็ตาม การนาํเสนอสินคา้ให้มีความแตกต่างจากรูปแบบเดิมๆ จะช่วยสร้างเอกลกัษณ์และเพ่ิมยอดขาย

ใหก้บัธุรกิจได ้ อีกทั้งการสร้างตราสินคา้จะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดการรับรู้ เช่ือมัน่ และยอมรับในตราสินคา้นั้นๆ (Kotler 

and Keller, 2012) 

ไอศกรีมนํ้ าแขง็ใสเกลด็หิมะเป็นหน่ึงในสินคา้ท่ีเขา้มาตามกระแสนิยม ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีวงจรชีวติแบบ Fad 

Life Cycle กล่าวคือ เป็นสินคา้ท่ีเขา้มาและเกิดการยอมรับในสังคมของผูบ้ริโภคในวงกวา้ง มีลกัษณะเฉพาะตวั มี

วงจรช่วงอายสุั้น และผูบ้ริโภคมีความตอ้งการสินคา้สูง (Bhardwaj and Fairhurst, 2010; Fernie and Spark, 1998 อา้ง

ถึงใน พิจิตรจนัทร์ หวงัไพบูลยกิ์จ, 2558) ดว้ยลกัษณะดงักล่าว จะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงยอดขายสินคา้ในลกัษณะ

ท่ีสูงข้ึนและลดลงอยา่งรวดเร็ว   ซ่ึงการทาํธุรกิจในสินคา้ท่ีมีคุณลกัษณะเป็น Fast Fashion มกัมีความเส่ียง แต่อยา่งไร

ก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีไดรั้บคืนกลบัมาอย่างรวดเร็ว และแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจของสินคา้ใน

กลุ่มไอศกรีมพรีเม่ียมในภาพรวม ธุรกิจน้ีก็ยงัคงเป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีมีความน่าสนใจลงทุน  

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาสินคา้ท่ีมีคุณลกัษณะเป็น Fast Fashion  หรือกลุ่มสินคา้ท่ีมีวงจรชีวิตแบบ Fad 

Life Cycle เช่น ไอศกรีมนํ้ าแขง็ใสเกลด็หิมะ เพ่ือทาํใหส้ามารถคาดการณ์และพยากรณ์ถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจาก

การบริโภคสินคา้ไดใ้นอนาคต  รวมทั้งหาวธีิยดือายวุงจรชีวติการขายสินคา้ ใหย้าวนานและเติบโตข้ึนได ้

ผูว้จิยัใชก้ารทบทวนทฤษฏี วรรณกรรม และศึกษาจากงานวจิยัก่อนหนา้ เพ่ือทาํความเขา้ใจในบริบทของตวั

แปรต่างๆ แลว้จึงนาํมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวจิยั จากนั้นจึงนาํตวัแปรมาทดสอบหาความสมัพนัธ์ 

โดยมีรายละเอียดการศึกษาดงัน้ี  

การเปลีย่นตราสินค้า 

 การเปล่ียนตราสินคา้ (Brand Switching) หมายถึง  การท่ีผูบ้ริโภคมีความภกัดีในตราสินคา้เดิมลดลงและมี

ความยินดีท่ีจะซ้ือตราสินคา้อ่ืนมากข้ึน ทั้งน้ีความภกัดีในตราสินคา้สามารถเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ (Ehrenberg, 1988) 

ดงัเช่น ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ไปแลว้ไม่พึงพอใจหรือไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้จะทาํให้ผูบ้ริโภคเปล่ียนตราสินคา้ 

(Van Trijp et al., 1996) วิธีท่ีช่วยป้องกันการเปล่ียนตราสินคา้คือ ตอ้งทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ 

กล่าวคือ ทําให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการ และสร้างตราสินค้า (Brand) ข้ึนมา เพ่ือสร้าง

เอกลกัษณ์และความโดดเด่นเฉพาะตัวให้กับสินคา้นั้ นๆ ซ่ึงส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดการจดจําตราสินค้าได้ โดย

วตัถุประสงคข์องการสร้างตราสินคา้คือ การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี (O’Malley, 1991) อยา่งไรก็ตาม การท่ีผูบ้ริโภคจะ

ตดัสินใจเลือกใชห้รือเปล่ียนมาใชต้ราสินคา้ใหม่ ผูบ้ริโภคจะเกิดตน้ทุนข้ึนมา เช่น เกิดความเส่ียงในตราสินคา้ท่ีไม่

เคยใชม้าก่อน เน่ืองจากไม่รู้วา่ตราสินคา้นั้นดีหรือไม่ หากผูบ้ริโภครู้สึกวา่สินคา้มีตน้ทุนหรือความเส่ียงสูงเกินกวา่ท่ี

จะรับได ้ก็จะส่งผลใหไ้ม่เปล่ียนตราสินคา้ (Aaker, 1991) 

ความพงึพอใจในตราสินค้า 

Hawkins and Motherbaugh (2014) และ Kotler (1988) มีความเห็นสอดคล้องกันในเร่ืองพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค โดยให้ความหมายพฤติกรรมของผูบ้ริโภคว่า เป็นการศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การ และ

กระบวนการท่ีพวกเขาเหล่านั้นใชเ้ลือกสรร รักษา และกาํจดัส่ิงท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์บริการ ประสบการณ์ หรือแนวคิด 

เพ่ือสนองความตอ้งการต่อผูบ้ริโภคและสงัคม  
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จึงกล่าวโดยสรุปวา่ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคล

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้หรือบริการ เพ่ือแสวงหาสินคา้หรือบริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ

และความพึงพอใจของตนเองภายใตก้ระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงผูบ้ริโภคแต่ละบุคคลจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั

ออกไป (Kotler and Keller, 2012) 

ทั้งน้ี กระบวนการตดัสินใจเป็นกระบวนการพ้ืนฐานทางกายภาพท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภค โดยกระบวนการตดัสินใจซ้ือมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร การประเมิน

ทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ โดยพฤติกรรมหลงัการซ้ือจะเป็นความรู้สึกหลงัจากท่ีผูบ้ริโภค

ซ้ือและนาํสินคา้ไปใชง้านแลว้ ผูบ้ริโภคจะทาํการประเมินสินคา้ในดา้นความพึงพอใจ (Satisfaction) หากผูบ้ริโภค

รู้สึกว่าได้รับมากกว่าหรือเท่ากับความคาดหวงัของตนเองจะเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงความพึงพอใจน้ีจะทาํให้เกิด

พฤติกรรมการซ้ือซํ้ าและการบอกต่อ  ในทางตรงกนัขา้ม หากผูบ้ริโภครู้สึกวา่ไดรั้บตํ่ากวา่ความคาดหวงัของตนเองจะ

เกิดความไม่พึงพอใจ ซ่ึงผูบ้ริโภคอาจเปล่ียนใจไปใชต้ราสินคา้ของคู่แข่งขนั และบอกต่อไปยงัผูบ้ริโภคคนอ่ืน ทาํให้

สูญเสียโอกาสในการขายสินคา้ 

จากงานวิจัยก่อนหน้าเร่ือง Customer Perceived Value, Satisfaction, and Loyalty : The Role of Switching 

Costs, Psychology and Marketing, Published Online in Wiley Inter Science (Yang and Peterson, 2004) พบว่า ความ

พึงพอใจในดา้นการบริการลูกคา้ การปฏิบติัตามคาํสั่งซ้ือ ความสะดวกในการใชง้านสินคา้ และความปลอดภยัหรือ

ความเป็นส่วนตวัของผูบ้ริโภค จะทาํใหผู้บ้ริโภคไม่เกิดการเปล่ียนตราสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Saleh et al. 

(2015) ท่ีพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะซ้ือตราสินคา้เดิมท่ีตนเองพึงพอใจ และ Siddiqui and Javed (2012) ยงัไดพ้บวา่ 

หากผูบ้ริโภคไม่พึงพอใจในดา้นคุณภาพการบริการ จะส่งผลให้ผูบ้ริโภคเปล่ียนตราสินคา้ดว้ยเช่นกนั ส่วนงานวิจยั

ของ Stan et al. (2013) พบวา่  ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคจะลดลงเม่ือมีการปรับเปล่ียนราคาสินคา้ ส่งผลใหผู้บ้ริโภค

เปล่ียนตราสินคา้  จากการทบทวนงานวิจัยก่อนหน้าดังขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจัยได้พบความสัมพนัธ์และขอกําหนด

สมมติฐานดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 (H1) ความพึงพอใจในตราสินคา้มีความสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนตราสินคา้ ไอศกรีมนํ้ าแขง็ใส

เกลด็หิมะ 

ความช่ืนชอบในตราสินค้า 

 ความช่ืนชอบในตราสินคา้ (Brand Preference) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคประเมินตราสินคา้ตั้งแต่ 2 ตราสินคา้

ข้ึนไป แลว้ทาํการเปรียบเทียบระหวา่งตราสินคา้ต่างๆในสินคา้ประเภทเดียวกนัวา่ ตนเองรู้สึกช่ืนชอบหรืออยากใช้

ตราสินคา้ใดมากกวา่ (Hellier et al., 2003) หรือมีความโนม้เอียงไปท่ีตราสินคา้ท่ีช่ืนชอบมากกวา่ โดยมีอคติกบัตรา

สินคา้อ่ืน (Ebrahim, 2013) โดยความช่ืนชอบเป็นทัศนคติขั้นพ้ืนฐานท่ีนําไปสู่การตดัสินใจซ้ือ ซ่ึง Keller (1993) 

ช้ีใหเ้ห็นวา่ การตระหนกัถึงตราสินคา้ (Brand Awareness) มีผลต่อการประเมินและเลือกสินคา้ของผูบ้ริโภค ในขณะท่ี

ความช่ืนชอบในตราสินคา้จะมีบทบาทสาํคญัในการเลือกสินคา้ ถา้ผูบ้ริโภคจะตอ้งซ้ือสินคา้หรือบริการใดจะส่งผล

ใหเ้ลือกตราสินคา้ท่ีช่ืนชอบก่อน (Hellier et al., 2003)  

จากงานวิจยัก่อนหนา้ของ Chinomona, Richard., Mahlangu, Donald. and Pooe, David. (2013) พบวา่ ความ

พึงพอใจในตราสินคา้มีความสมัพนัธ์กบัความช่ืนชอบในตราสินคา้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Wong et al. (2014) 

ท่ีพบวา่ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคจะพฒันากลายเป็นความช่ืนชอบในตราสินคา้  
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ส่วนงานวิจยัก่อนหน้าเร่ือง องคป์ระกอบทางวฒันธรรมท่ีสําคญัอนัมีผลต่อความช่ืนชอบแบรนด์ประเทศ

เกาหลีใต ้ในกรุงเทพมหานครของ ปวณีวฒัน์ ศรีสุรินทร์ ( 2016) พบวา่ ความช่ืนชอบในตราสินคา้มีความสมัพนัธ์กบั

การเปล่ียนตราสินคา้ในทิศทางบวก จึงทาํใหผู้ว้จิยัไดพ้บความสมัพนัธ์และขอกาํหนดสมมติฐานดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 2 (H2) ความพึงพอใจในตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กับความช่ืนชอบในตราสินคา้ ไอศกรีม

นํ้ าแขง็ใสเกลด็หิมะ 

สมมติฐานท่ี 3 (H3) ความช่ืนชอบในตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนตราสินคา้ ไอศกรีมนํ้ าแข็งใส

เกลด็หิมะ  

จากสมมติฐานขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงสร้างกรอบแนวคิดการวจิยั ดงัน้ี 

 

กรอบแนวคดิการวจิยั  

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ : BS = Brand Satisfaction (ความพึงพอใจในตราสินคา้), BP = Brand Preference (ความช่ืนชอบในตราสินคา้),  

                  BSC = Brand Switching Cost (การเปล่ียนตราสินคา้) 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในตราสินคา้ ความช่ืนชอบในตราสินคา้ และการเปล่ียนตราสินคา้ ไอศกรีม

นํ้ าแขง็ใสเกลด็หิมะของตลาดกลุ่มเป้าหมาย  

2) เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในตราสินคา้ กบัการเปล่ียนตราสินคา้ ไอศกรีมนํ้ าแข็ง

ใสเกลด็หิมะของตลาดกลุ่มเป้าหมาย โดยมีความช่ืนชอบในตราสินคา้เป็นตวัแปรคัน่กลาง  

3) เพ่ือทดสอบผลกระทบของตวัแปรคัน่กลางในด้านความช่ืนชอบในตราสินคา้ ท่ีมีต่อความสัมพนัธ์

ระหวา่งความพึงพอใจในตราสินคา้กบัการเปล่ียนตราสินคา้ ไอศกรีมนํ้ าแขง็ใสเกลด็หิมะของตลาดกลุ่มเป้าหมาย 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การวิจยัในคร้ังน้ี ใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัร่วมกนั 2 วิธีคือ 1) การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย

ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) เพ่ือหาประเด็นในการสํารวจเบ้ืองตน้ จากกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 30 คน  และนาํผลสรุปจากขอ้มูลดงักล่าวมาใชป้ระกอบการสร้างแบบสอบถาม  2) การวจิยัเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยใชว้ิธีการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงคาํถามทั้งหมดเป็นคาํถามลกัษณะปลาย

ปิด (Close-Ended Question) และใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  SPSS และ AMOS ในการวเิคราะห์ขอ้มูล (กลัยา วา

นิชยบ์ญัชา, 2544; กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2557) เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรคือ ความพึงพอใจในตรา

BS BSC 

BP 

H1 

H2 H3 
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สินคา้ ความช่ืนชอบในตราสินคา้ และการเปล่ียนตราสินคา้ โดยกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูบ้ริโภคเพศชายและเพศหญิง อายุ

ระหวา่ง 15-44  ปี เคยบริโภคไอศกรีมนํ้ าแข็งใสเกล็ดหิมะร้าน After You และร้าน Sulbing Korean Dessert Café ใน

เขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 202 คน โดยใชว้ธีิการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  

ผูว้จิยัไดเ้ตรียมการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 2 โมเดลหลกั คือ 1) โมเดลการวดั (Measurement 

Model) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การวเิคราะห์ปัจจยัเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) เป็นการศึกษา

ถึงความสัมพนัธ์ของตวัวดัหรือคาํถามของการวิจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กันไวด้้วยกัน รวมถึงมีการตรวจสอบความ

น่าเช่ือถือดว้ยวิธี Cronbach’s Alpha Coefficient อีกทั้งใชก้ารวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) โดยใชว้ิธี Principal 

Axis Factoring (PAF) ซ่ึงเป็นเทคนิคการจบักลุ่มหรือรวมตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัไวใ้นกลุ่มเดียวกนั โดยแต่ละ

คาํถามตอ้งมีค่า Factor Loading มากกวา่ 0.6 (Humphreys et al., 2004) และอีกประเภทคือการวเิคราะห์ปัจจยัเชิงยนืยนั 

(Confirmatory Factor Analysis : CFA) ซ่ึงเป็นการตรวจสอบคาํถามและวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปร และ 2) โมเดลโครงสร้าง (Structural Model) มีการวเิคราะห์ 3 ขั้นตอนหลกั ขั้นแรกคือการตรวจสอบ

ความสอดคล้องของโมเดล (Model Fit)  ขั้นท่ีสองคือการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือการทดสอบ

สมมติฐาน โดยพิจารณาจากค่านํ้ าหนกัความถดถอยมาตรฐาน (Regression Weight) และขั้นสุดทา้ยคือการวิเคราะห์

เสน้ทาง (Path Analysis)  
 

4. ผลการวจิยั 

ผลการวเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการบริโภคไอศกรีมนํ้ าแขง็ใสเกลด็หิมะ จาํนวน 

202 คน แบ่งเป็นเพศชาย 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 เพศหญิง 133 คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 กลุ่มตวัอยา่งมีอายรุะหว่าง 

15-24 ปี จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 อายรุะหวา่ง 25-34 ปี จาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 และอายรุะหวา่ง 

35-44 ปี จาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 มีการศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 

ระดับปริญญาตรี จาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 61.4  ระดับปริญญาโท จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 และ

ระดบัสูงกวา่ปริญญาโท จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 15,000 บาท จาํนวน 17 คน คิด

เป็นร้อยละ 8.4 รายได้ระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท จาํนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 รายได้ระหว่าง 25,001 – 

35,000 บาท จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 รายไดร้ะหวา่ง 35,001 – 45,000 บาท จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 

9.4 และรายไดสู้งกวา่ 45,001 บาท จาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 ประกอบอาชีพนกัเรียน/นักศึกษา จาํนวน 19 

คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 คา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 พนักงานบริษทัเอกชน 

จาํนวน 127  คน คิดเป็นร้อยละ 62.9 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 และอ่ืนๆ 

จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามลาํดบั   

ในการศึกษาน้ี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการทดสอบโมเดลการวดั (Measurement Model) หลงัจากนั้นจึงนาํมาทาํการ

ทดสอบโมเดลโครงสร้าง (Structural Model) ดว้ยโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) 

โดยผลการทดสอบไดค้่า  KMO = 0.882 > 0.5 (p-value = 0.000) หมายความวา่ ตวัแปรทุกตวัไม่เป็นอิสระต่อกนั,  ค่า 

Cronbach’s Alpha = 0.952 หมายความวา่ มีความน่าเช่ือถือ และมีค่า Fit Index ดงัตารางท่ี 1  
 

 

ตารางท่ี 1: ค่า Fit Index  
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CMIN DF CMIN/DF P RMR GFI TLI CFI RMSEA 

218.025 190 1.148 0.080 0.027 0.915 0.989 0.991 0.027 

 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตารางท่ี 1 พบวา่ ค่า CMIN/DF < 2, P > 0.05, RMR เขา้ใกลค้่าศูนย,์ ส่วนค่าของ 

GFI, TLI, CFI > 0.9 และ RMSEA < 0.05 จึงสรุปไดว้า่ โมเดลกรอบแนวคิดน้ีมีความเหมาะสม และมีความกลมกลืน

กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

จากการทดสอบโมเดลสมการโครงสร้างพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในตรา

สินคา้กบัการเปล่ียนตราสินคา้มีค่า 0.204 (p-value < 0.05) ความพึงพอใจในตราสินคา้กบัความช่ืนชอบในตราสินคา้มี

ค่า 0.372 (p < 0.001) ความช่ืนชอบในตราสินคา้กบัการเปล่ียนตราสินคา้มีค่า 0.387 (p-value < 0.001) จึงสรุปไดว้า่ 

ผูบ้ริโภคท่ีมีความพึงพอใจในตราสินคา้ จะไม่เปล่ียนตราสินคา้ไปใชต้ราอ่ืนอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (p-value 

< 0.05) และยงัพบว่า ความพึงพอใจในตราสินคา้ส่งผลให้เกิดความช่ืนชอบในตราสินคา้อยา่งมีระดบันยัสําคญัทาง

สถิติ (p < 0.001)  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ การนาํความพึงพอใจในตราสินคา้มาผา่นความช่ืนชอบในตราสินคา้ จะทาํใหโ้มเดล

มีความสัมพนัธ์ท่ีชดัเจนมากข้ึน นอกจากน้ียงัพบว่า ความพึงพอใจในตราสินคา้ดา้นรสชาติมีอิทธิพลสูงสุดท่ีทาํให้

ผูบ้ริโภคไม่เปล่ียนตราสินคา้ไปใชต้ราอ่ืนอย่างมีระดบันัยสําคญัทางสถิติ (p-value < 0.001) รองลงมาคือ ดา้นเน้ือ

สมัผสั ดา้นพนกังาน และดา้นราคา ตามลาํดบั  แสดงผลดงัตารางท่ี 2  และรูปท่ี 1 

 

                              ตารางท่ี 2: Standardized Regression Weights  

Item Estimate P 

BS  BSC  0.204 0.019 

BS BP 0.372 *** 

BP BSC 0.387 *** 

BS BS-Taste 0.868 *** 

BS BS-Texture 0.765 *** 

BS BS-Staff 0.518 *** 

BS BS-Price 0.433 *** 

 

หมายเหตุ : BS = ความพึงพอใจในตราสินคา้ (Brand Satisfaction), BS-Taste = มิติความพึงพอใจในดา้นรสชาติ,    

BS-Texture = มิติความพึงพอใจในดา้นเน้ือสมัผสั, BS-Staff = มิติความพึงพอใจในดา้นพนกังาน,  

BS-Price = มิติความพึงพอใจในดา้นราคา, BP = ความช่ืนชอบในตราสินคา้ (Brand Preference),  

BSC = การเปล่ียนตราสินคา้ (Brand Switching Cost) 
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รูปท่ี 1 : Standardized Regression Weights 

 

 จากผลการทดสอบค่า Factor Loading ในโมเดลกรอบแนวคิดตามขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดแ้ยกการวิเคราะห์ความ

พึงพอใจในตราสินคา้ออกเป็นรายดา้น รวมทั้งส้ิน 4 ดา้นพบวา่ ส่วนของความพึงพอใจในตราสินคา้ดา้นรสชาติ ควร

ให้ความสําคญัเร่ืองรสชาติกลมกล่อมมากท่ีสุด รองลงมาคือรสชาติส่วนผสมลงตัว และรสชาติอร่อยถูกปาก 

ตามลาํดบั ส่วนของความพึงพอใจในตราสินคา้ดา้นเน้ือสัมผสั ควรใหค้วามสาํคญัเร่ืองเกลด็นํ้ าแขง็ใสมีความละเอียด

มากท่ีสุด รองลงมาคือมีเน้ือเนียนนุ่ม มีความเบา และมีขนาดเล็ก ตามลาํดบั ส่วนของความพึงพอใจในตราสินคา้ดา้น

พนกังาน ควรให้ความสาํคญัเร่ืองการมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้ริโภคมากท่ีสุด รองลงมาคือยินดีให้ความช่วยเหลือ

ผูบ้ริโภคและใชว้าจาสุภาพ ซ่ึงมีคะแนนความสําคญัเท่ากนั ส่วนของความพึงพอใจในตราสินคา้ดา้นราคา ควรให้

ความสาํคญัเร่ืองราคาเหมาะสมกบัรูปลกัษณ์ความสวยงามของสินคา้มากท่ีสุด รองลงมาคือราคาเหมาะสมกบัรสชาติ

สินคา้ และราคาเหมาะสมกบัปริมาณของสินคา้ ตามลาํดบั แสดงผลดงัตารางท่ี 3   
 

                           ตารางท่ี 3: Factor Analysis 

Item Detail Componant 

BS-Taste BS-Taste 1 0.900 

BS-Taste 2 0.910 

BS-Taste 3 0.901 

BS-Texture BS-Texture 1 0.849 

BS-Texture 2 0.917 

BS-Texture 3 0.893 

BS-Texture 4 0.869 

BS-Staff BS-Staff 2 0.907 

BS-Staff 3 0.935 

BS-Staff 4 0.907 

BS-Price BS-Price 1 0.918 

BS-Price 2 0.917 

BS-Price 3 0.912 

*** *** 

BS BSC 

BP 

0.204** 

0.372*** 0.387*** 

0.859 

0.771 

0.471 

0.512 BS-Staff 

BS-Price 

BS-Texture 

BS-Taste 
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาผลกระทบของความพึงพอใจในตราสินค้าและความช่ืนชอบในตราสินค้าต่อการตัดสินใจ

เปล่ียนไปบริโภคสินคา้ในตราสินคา้อ่ืนในสินคา้ไอศกรีมนํ้ าแข็งใสเกล็ดหิมะ พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีความพึงพอใจใน

ตราสินคา้จะไม่เปล่ียนไปบริโภคไอศกรีมนํ้ าแข็งใสเกล็ดหิมะตราอ่ืนๆ อย่างมีระดบันัยสําคญัทางสถิติ (p-value < 

0.05) ซ่ึงสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ี 1 (H1) และมีความคิดเห็นตรงกันกับงานวิจยัของ Saleh et al. (2015) ท่ีพบว่า 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะซ้ือตราสินคา้เดิมท่ีตนเองพึงพอใจ อีกทั้งยงัพบวา่ ความพึงพอใจในตราสินคา้ส่งผลใหเ้กิดความ

ช่ืนชอบในตราสินคา้อย่างมีระดบันยัสําคญัทางสถิติ (p-value < 0.001) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 2 (H2) และมี

ความคิดเห็นตรงกันกับงานวิจยัของ Chinomona, R., Mahlangu, D. and Pooe, D. (2013) และ Wong et al. (2014) ท่ี

พบว่า ความพึงพอใจในตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัความช่ืนชอบในตราสินคา้  และผลท่ีสําคญัของการวิจยัน้ีคือ 

ความช่ืนชอบในตราสินคา้เป็นตวัแปรคัน่กลางของผลกระทบระหวา่งความพึงพอใจในตราสินคา้ต่อการไม่เปล่ียนไป

บริโภคสินคา้ตราอ่ืนๆของผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value <0.001) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 3 (H3) 

และมีความคิดเห็นตรงกันกับงานวิจัยของ ปวีณวฒัน์ ศรีสุรินทร์ (2016) ท่ีพบว่า ความช่ืนชอบในตราสินค้ามี

ความสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนตราสินคา้ในทิศทางบวก 

ผลการทดสอบ พบวา่ ความพึงพอใจในตราสินคา้ดา้นรสชาติมีอิทธิพลสูงสุดท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคไม่เปล่ียนตรา

สินคา้ไอศกรีมนํ้ าแขง็ใสเกล็ดหิมะ โดยเฉพาะเร่ืองรสชาติกลมกล่อมจะมีอิทธิพลมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ จกัรกฤษณ์ นาคประเสริฐ (2556) ท่ีพบวา่ ผูบ้ริโภคเลือกรับประทานไอศกรีม เพราะรสชาติไอศกรีมเป็นอนัดบั

แรก รวมถึงร้านคา้ตอ้งมีการพฒันาปรับปรุงเน้ือสัมผสัใหมี้ความละเอียดมากข้ึน มีลกัษณะเนียนนุ่ม เบา และมีขนาด

เล็ก ส่วนความพึงพอใจในตราสินคา้ดา้นพนกังาน ควรให้ความสาํคญัเร่ืองการมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้ริโภค ดว้ย

การจดัฝึกอบรมพนกังานให้มีใจรักการบริการและตอบสนองให้ความช่วยเหลือลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความ     พึง

พอใจ และกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Yang and Peterson (2004) ท่ีกล่าววา่ ความพึงพอใจใน

ดา้นการบริการลูกคา้ การปฏิบติัตามคาํสัง่ซ้ือของลูกคา้ จะทาํใหผู้บ้ริโภคไม่เกิดการเปล่ียนตราสินคา้  และสุดทา้ยใน

ส่วนของความพึงพอใจดา้นราคา ร้านคา้ควรมีการพฒันารูปลกัษณ์ของสินคา้ใหส้วยงาม โดดเด่น และมีความแตกต่าง 

เพ่ือดึงดูดใจผูบ้ริโภคมากข้ึน  

กล่าวโดยสรุปคือ ร้านคา้หรือผูป้ระกอบการท่ีสนใจในธุรกิจสินคา้ท่ีมีคุณลกัษณะเป็น Fast Fashion หรือ

กลุ่มสินคา้ท่ีมีวงจรชีวิตแบบ Fad Life Cycle เช่น ไอศกรีมนํ้ าแข็งใสเกล็ดหิมะ ควรให้ความสาํคญักบัความช่ืนชอบ

ในตราสินคา้นอกเหนือจากการใหค้วามสาํคญัเพียงเร่ืองของความพึงพอใจในตราสินคา้ เพ่ือทาํให้โอกาสท่ีผูบ้ริโภค

จะเปล่ียนไปใชต้ราสินคา้อ่ืนนอ้ยลง และเลือกใชสิ้นคา้ของเราเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงการพฒันาโมเดลน้ีมีวตัถุประสงค์

เพ่ือนาํมาขยายผล และประยกุตใ์ชง้านกบัสินคา้ท่ีมีคุณลกัษณะดงักล่าว ใหส้ามารถยดือายวุงจรชีวติของการขายสินคา้

ใหย้าวนานและเติบโตยัง่ยนื (Sustainable Growth) 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ เร่ือง การศึกษากลยุทธ์บริหารจดัการพฒันาร้านเคร่ืองเขียนอุ่นใจพานิชเพ่ือความ
ยัง่ยืน เน่ืองจากในช่วงปี พ.ศ. 2553-2559 ทางร้านมียอดขายท่ีลดลง และมีความผนัผวนอยา่งต่อเน่ือง ธุรกิจสามารถ
ดาํเนินต่อไปไดแ้ต่ไม่มีการเจริญเติบโต   

 จากการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ พบวา่ การแข่งขนัของอุตสาหกรรมเคร่ืองเขียนในปัจจุบนัเร่ิมมี
แนวโนม้ความรุนแรงเพ่ิมข้ึน จากรวมตวั และขยายสาขาของผูป้ระกอบการเคร่ืองเขียนรายใหญ่ ซ่ึงมีผลกระทบกบั
ผูป้ระกอบการเคร่ืองเขียนรายยอ่ย ร้านเคร่ืองเขียนท่ีอยูใ่นรูปแบบธุรกิจแบบเก่า และความตอ้งการเขา้มาใหม่ของ
ผูป้ระกอบการรายยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจอ่ืน ไดม้องเห็นวา่ธุรกิจเคร่ืองเขียนยงัมีผูข้ายนอ้ยรายจึงอยากจะมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดดว้ย และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจเป็นสาํคญัท่ีสุดคือ ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั ภาวะหน้ีสินใน
ครัวเรือน และกาํลงัซ้ือท่ีลดลง ถึงแมจ้ะมีปัจจยัเสริมท่ีทาํให้มียอดขายท่ีไม่ตกไปมากกว่าน้ีอย่างเช่น งบประมาณ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปีเรียนฟรี จากการสนับสนุนของรัฐบาล แต่ยอดขายตั้งแต่ปี 2553 จนถึง 2559 ก็ยงัมีการ
ลดลงและผนัผวนอยา่งต่อเน่ือง  

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงทาํการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของธุรกิจร้านอุ่นใจพานิช และนาํมาจบัคู่
ตามหลกัแนวความคิดทฤษฏีของกรอบการจดัการเชิงกลยทุธ์ จึงไดแ้นวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพ่ิมยอดขาย
ของร้านอุ่นใจพานิชทั้งการดาํเนินงานภายในและภายนอก โดยไดท้างเลือกท่ีดีท่ีสุดของกลยุทธ์ทั้ ง 3 ระดบัเพ่ือมา
กาํหนดแผนการดาํเนินงานในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

กลยุทธ์ระดับองค์กรหรือระดับบริษทั (Corporate Level Strategy) เลือกกลยุทธ์การพฒันาผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ (Product Development) กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ (Business Level Strategy) เลือกกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างท่ี
โดดเด่น (Differentiation Strategy) กลยุทธ์ระดับหน้าท่ี (Functional Level Strategy) เลือกกลยุทธ์การตลาด (Market 

Strategy) โดยใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (7 P’s Service Marketing Mix), กลยุทธ์การ
บริหารลูกคา้สมัพนัธ์ Customer Relationship Management (CRM) และWord of Mouth  

แผนในระยะสั้น เร่ิมตน้ดว้ยการปรับโครงสร้างภายในองคก์ร ในระยะกลาง เป็นช่วงท่ีองคก์รดาํเนินกลยทุธ์
เชิงรุก ดว้ยการสร้างแตกต่างท่ีโดดเด่นไปจากเดิมร่วมกบัการดาํเนินงานตามแผนทางการตลาด ในระยะยาว สร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกคา้อย่างต่อเน่ือง ในด้านความมีมาตรฐานของคุณภาพ และราคาสินคา้ มีการให้บริการท่ี
สามารถปรับเปล่ียนกลยทุธ์เพ่ือใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงจากสภาพแวดลอ้มของอุตสาหกรรมเคร่ืองเขียน หรือแมแ้ต่
พฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้ 

คาํสําคญั:  กลยทุธ์การบริหารจดัการ, ความยัง่ยนื 
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ABSTRACT 

Independent study subject Management Strategies Development of Aunjaipanich Stationary Store for 

Sustainability. Because of the year 2010-2016  The store has decreased sales and continuous fluctuations. Business 

can continue. But no growth   

From the primary and secondary data, it was found that. The competition of the stationery industry is 

beginning to intensify, as the consolidation and expansion of the major stationery operators. This has had an impact 

on small stationery operators. Stationery shop in old style business and the new demand of small business operators. 

It is seen that the stationery business has few vendors, so they want to have a market share and the factors that affect 

the business is most important. Slow economic factors Household debt and lower purchasing power. Although there 

are factors that contribute to sales that do not fall over like this. Fundamentals of basic education 15 years Free lessons 

of government support. But sales from 2010 to 2016 are still declining and fluctuating continuously.  

So, the researcher analyzed the strengths, weaknesses, opportunities, threats of the Aunjaipanich store 

business. And matched the theoretical concepts of the strategic management. Therefore, the development, 

management and sales of Aunjaipanich store both internal and external. By choosing the best strategies of all three 

levels to set a short-term, medium-term, long-term plan that details the following: 

Corporate Level Strategy choose Product Development Strategy, Business Level Strategy choose 

Differentiation Strategy, Functional Level Strategy choose Market Strategy, 7 P's Service Marketing Mix, Customer 

Relationship Management (CRM) and Word of Mouth  

Short term plan Start with organizational restructuring. In the medium term is the period when the 

organization pursues an aggressive strategy. By making a distinction that stands out from the traditional marketing 

plan. In the long Term customer satisfaction continues. In terms of quality standards. And price there are services 

that can change the strategy to keep pace with the changing environment of the stationery industry. Or even the 

customer's buying behavior. 

Keywords:  Management Strategy, Sustainability 

 

1. บทนํา 

ร้านอุ่นใจพานิช ก่อตั้งเม่ือ พ.ศ. 2485 ท่ีอาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี  เป็นร้านคา้แบบมีหน้าร้าน (Store 

Retailing)  เปิดเป็นร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก (Small Retailing) หรือถูกเรียกอีกช่ือวา่ “ร้านโชห่วย” ท่ีตั้งของร้านอยูห่นา้
โรงเรียน บริเวณโดยรอบมีตลาด และเป็นแหล่งชุมชน มีการบริหารธุรกิจในรูปแบบครอบครัว สินคา้ท่ีจาํหน่ายเป็น
สินคา้อุปโภคท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั เคร่ืองครัว อุปกรณ์ทาํการเกษตร เคร่ืองบวช เคร่ืองหอ เคร่ืองเขียน และสินคา้
อ่ืนๆท่ีลูกคา้ตอ้งการใหท้างร้านจดัหามาให้เป็นพิเศษโดยเฉพาะทางร้านก็มีบริการ เม่ือปี พ.ศ. 2519 ไดแ้ยกออกจาก
ร้านสาขาและเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงประเภทสินคา้ท่ีนาํมาจาํหน่าย จนปัจจุบนัเป็นร้านคา้ปลีกประเภท (Specialty 

Store) จาํหน่ายสินคา้ประเภทเคร่ืองเขียน (Stationery) อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการศึกษา เคร่ืองแบบนกัเรียน อุปกรณ์ท่ีใชใ้น
สํานักงานเพ่ือการทาํงาน งานฝีมือเพ่ือการศึกษาและงานอดิเรก ปัจจุบันยงัคงมีการบริหารในรูปแบบครอบครัว
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เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีสืบทอดต่อมาจากรุ่นพ่อแม่และผูป้ระกอบการไม่ไดศึ้กษาหรือมีความรู้ทางดา้นการบริหาร
โดยตรง ลกัษณ์ของร้านจึงออกเป็นแบบผสมระหวา่งร้านคา้ปลีกแบบเก่ากบัร้านคา้ปลีกแบบสมยัใหม่ กลุ่มลูกคา้ของ
ทางร้านจะเป็นนกัเรียน พนกังานสาํนกังานเอกชนและรัฐบาล ช่างตดัเยบ็ซ่อมเส้ือผา้ ผูท่ี้รักในการทาํงานประดิษฐ์ 
พ่อค้าแม่ค้า และร้านค้ารายย่อยท่ีอยู่ตามชุมชนเล็กๆ สินค้าของทางร้านจะเน้นสินค้าท่ีมีคุณภาพ ซ้ือตรงจาก
บริษทัผูผ้ลิต และนอกเหนือจากดา้นคุณภาพแลว้ สินคา้ท่ีนาํมาจาํหน่ายจะมีความหลากหลายมีรูปแบบและสีสันท่ี
สวยงามใหลู้กคา้ไดเ้ลือกซ้ือ 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและความสาํคญัของปัญหา เม่ือมาดูขอ้มูลยอดขายของร้านอุ่นใจพานิชในช่วงปี พ.ศ.2553-

2559 จะเห็นไดว้า่หลงัจากปี พ.ศ.2553 ทางร้านมียอดขายท่ีลดลง มีความผนัผวนอยา่งต่อเน่ือง ธุรกิจสามารถดาํเนิน
ต่อไปไดแ้ต่ไม่มีการเจริญเติบโต เพ่ือท่ีจะหาสาเหตุของปัญหา และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหา ใน
การพฒันาร้านอุ่นใจพานิชเพ่ือความยัง่ยนื 

เบ้ืองตน้จึงศึกษาขอ้มูลทางดา้นทุติยภูมิเพ่ือดูปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อยอดขายของร้านอุ่นใจพานิช จาก
ขอ้มูลของการสาํรวจยอดขายรายไตรมาส : ไตรมาส 3/2559 ของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ พบวา่ ปัญหาและอุปสรรค
ในการดาํเนินธุรกิจ จากการแสดงความคิดเห็นของผูป้ระกอบการและสถานบริการทัว่ประเทศ จาํนวนร้อยละ 57.0 มี
ความเห็นส่วนใหญ่วา่เศรษฐกิจไม่ดี อยูใ่นภาวะชะลอตวั กาํลงัซ้ือลดลง คู่แข่งทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน  และตน้ทุน
ในการดําเนินธุรกิจสูงข้ึน การเก็บภาษีซํ้ าซ้อน และอ่ืนๆ ได้แก่ ขาดเงินลงทุนในการประกอบกิจการ ขาดการ
ประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียว ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถเฉพาะดา้น ระเบียบการปฏิบติังานของ
หน่วยราชการ เป็นตน้ตามลาํดบั (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2560) 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาขอ้มูลในการพฒันาการบริหารจดัการเพ่ิมยอดขายของร้านอุ่นใจพานิช 

2. เพ่ือศึกษาสภาวะการแข่งขนัของอุตสาหกรรมคา้ปลีกเคร่ืองเขียน และปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อยอดขาย
ของธุรกิจร้านอุ่นใจพานิช 

3. เพ่ือศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของธุรกิจร้านอุ่นใจพานิช เม่ือเทียบกบัธุรกิจโดยรวมใน
อุตสาหกรรมคา้ปลีกเคร่ืองเขียน 

4. เพ่ือนาํผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์มาสร้างกลยทุธ์ในการพฒันาร้านอุ่นใจพานิชในระยะสั้น  ระยะกลาง และ
ระยะยาว 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การศึกษางานวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) ตามกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์สามารถแบ่งขอ้มูลออกเป็น 
2 ส่วน คือ 

1. การเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) บุคคลท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบั ร้านอุ่นใจพานิช ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร  

2. การเก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาขอ้มูลข่าวสารจากภายนอก เช่น จากแหล่ง
อา้งอิง บทความงานวิจยั ข่าวสารทางทางอินเตอร์เน็ท หน้าเว็บไซด์ ขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ ขอ้มูลทางการตลาด 
เศรษฐกิจ เอกสารท่ีเก็บรวบรวมไว ้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบต่อธุรกิจ 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

1. เจา้ของธุรกิจร้านอุ่นใจพานิชรุ่นท่ี 3 จาํนวน 1 ท่าน คุณพิชาพทัธ์ วงศว์ริิยะ   
2. พนกังานท่ีปฏิบติังานอยู่กบัร้านอุ่นใจพานิช 10 ปีข้ึนไป จาํนวน 2 ท่าน คุณณปภา ประสิทธิมี คุณมณฑิตา 

เกษเกสร และพนกังานขายร้านอุ่นใจพานิช จาํนวน 1 ท่าน คุณนิษา สุภคัหฤษฎ ์  
3. ลูกคา้ของร้านอุ่นใจพานิช จาํนวน 20 ท่าน ประกอบด้วยกลุ่มลูกคา้หลกั คือ นักเรียน กลุ่มลูกคา้รอง คือ 

บุคคลทัว่ไปและร้านคา้รายยอ่ย  
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

1. กรอบแนวความคิดทฤษฏีท่ีใชใ้นการสาํรวจภายในองคก์ร (Mckiney 7S) การสาํรวจภายนอกองคก์รของ
อุตสาหกรรมเคร่ืองเขียน (Five Force Model) ใชท้ฤษฏีในการคน้หาปัญหาดว้ยการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค์ (SWOT Analysis)  และกาํหนดทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ทั้ง 3 ระดบัดว้ย TOWS 

Matrix   

2. แบบฟอร์มบนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) ท่ีสร้างข้ึนมา โดยยึดหลกัการตั้งคาํถามตาม
แนวความคิดทฤษฏีท่ีใชใ้นการสาํรวจภายในองคก์ร (Mckiney 7S) การสาํรวจภายนอกองคก์รของอุตสาหกรรมเคร่ือง
เขียน (Five Force Model) การสาํรวจจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ์(SWOT Analysis) เพ่ือให้เกิดความสอดคลอ้ง
กบัการวเิคราะห์ โดยแบบฟอร์มบนัทึกการสมัภาษณ์เชิงลึกไดถู้กแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ   

ส่วนท่ี 1 แบบฟอร์มบนัทึกการสมัภาษณ์เชิงลึกเจา้ของธุรกิจรุ่นท่ี 3   

ส่วนท่ี 2 แบบฟอร์มบนัทึกการสมัภาษณ์เชิงลึกพนกังานท่ีปฏิบติังานอยูก่บัร้านอุ่นใจพานิช 10 

ปีข้ึนไป และพนกังานขายร้านอุ่นใจพานิช  
ส่วนท่ี 3 แบบฟอร์มบนัทึกการสมัภาษณ์เชิงลึกลูกคา้ของร้านอุ่นใจพานิช 

 

4. ผลการวจิยั 

งานวิจยัน้ีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  เพ่ือวตัถุประสงค์ของการศึกษาท่ีกาํหนดไว ้

โดยการนาํขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดม้าจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) จากผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกบัร้านอุ่นใจ

พานิช และขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดม้าจากการสํารวจข่าวสารรอบตวัท่ีมีผลต่อธุรกิจเคร่ืองเขียน นาํมาสรุปและนาํเสนอ
ขอ้มูล งานวจิยัน้ีจะวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือวเิคราะห์เชิงกลยทุธ์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1.  ผลจากการสรุปการวิเคราะห์โดยใชข้อ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ิจยันาํขอ้มูลการวิเคราะห์ท่ี

ไดม้าจากการสัมภาษณ์เชิงลึก มาวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือ การวิเคราะห์ Five Force Model และกรอบแนวคิด Mckiney 

7S  

ส่วนท่ี 2.  ผลจากการสรุปขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ิจยันาํขอ้มูลการวิเคราะห์ท่ีไดม้าจากการ
สาํรวจข่าวสารรอบตวัท่ีมีผลต่อธุรกิจเคร่ืองเขียน 

เม่ือไดผ้ลสรุปของขอ้มูลทั้ง 2 ดา้นแลว้จะนาํขอ้มูลท่ีไดม้ากาํหนดโดยใชเ้คร่ืองมือการวเิคราะห์สถานการณ์ 

(SWOT Analysis) เม่ือทราบปัจจยัทั้ง 4 ท่ีแลว้ นาํมาจบัคู่เพ่ือกาํหนดกลยุทธ์ดว้ยเคร่ืองมือ TOWS Matrix Analysis 
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เพ่ือใชใ้นการประเมินทางเลือก และตดัสินใจเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุด ในการกาํหนดกลยุทธ์ในระดบั องค์กร ระดบั
ธุรกิจ และระดบัหนา้ท่ี 

จุดแข็ง คือ Strengths (S)  

1. สินคา้เคร่ืองเขียนมีคุณภาพมีความหลากหลายราคาถูก สามารถทาํให้ลูกคา้มีความพึงพอใจ ซ้ือซํ้ า และ
บอกต่อ 

2. ผูใ้หบ้ริการแนะนาํดี พดูจาไพเราะ เป็นกนัเอง มีความเป็นมิตรไมตรี และใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว 

3. มีสินคา้เคร่ืองเขียนเคร่ืองแต่งกายนกัเรียนครบวงจรเม่ือมาร้านเดียว  

4. มีสินคา้งานเสริมประเภทฝีมือประเภทไหมพรมและอุปกรณ์ ซ่ึงทางร้านสามารถแนะนาํในการใชแ้ละ
สร้างสรรคไ์ดดี้กวา่คู่แข่ง 

5. ท่ีตั้ งของร้านอยู่บริเวณจุดศูนยร์วมการคมนาคม การคา้ขาย สถานท่ีสําคญั ใกลท่ี้จอดรถ เช่น ตลาด 
โรงเรียน 

6. ทางร้านมีบริการออกใบกาํกบัภาษีและบิลเงินสดแบบเต็มรูปแบบท่ีถูกตอ้งตามสถานศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนตอ้งการ 

จุดอ่อน คือ Weaknesses (W) 

1. พ้ืนท่ีของร้านมีจาํกดัและคบัแคบไปเม่ือเทียบกบัจาํนวนสินคา้ท่ีมีอยูใ่นร้าน 

2. ขาดการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการปฏิบติังาน การทาํบัญชี และความปลอดภยั เช่น โปรแกรมบนัทึก
สินคา้เขา้ ออก คงเหลือ รายรับ รายจ่าย ของร้าน และกลอ้งวงจรปิดเพ่ือสอดส่องใหท้ัว่ถึง 

3. การวางแผนผงัร้าน การจดัเรียงสินคา้ยงัไม่สามารถอาํนวยความสะดวกให้ลูกคา้และพนักงานไดเ้ต็มท่ี 
ภาพลกัษณ์ของร้านยงัไม่ทนัสมยัเท่าท่ีควรเม่ือเทียบกบัหา้งสรรพสินคา้ และร้านสะดวกซ้ือ 

4. การวางแผนบริหารจดัการงานและบุคลากรภายใน ไม่การลาํดบัการมอบหมายหนา้ท่ีใหช้ดัเจน 

5. ร้านปิดทาํการ 18.00 น. ซ่ึงเร็วไปลูกคา้กลุ่มนกัเรียนและพนกังานเอกชนไม่สามารถมาซ้ือไดท้นั 

โอกาส คือ Opportunities (O) 

1. ลูกคา้ของร้านใหค้วามไวว้างใจในคุณภาพสินคา้และบริการท่ีซ่ือสตัย ์

2. รัฐบาลส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กบัเด็กนกัเรียน โดยให้งบประมาณ 15 ปีเรียนฟรี เป็นค่าเคร่ือง
เขียนทุกเทอม และค่าเคร่ืองแต่งกายทุกเปิดเทอมใหญ่  

3. ร้านคู่แข่งในพ้ืนท่ีขาดการพฒันารูปแบบร้านการขาย ไม่ให้อิสระลูกคา้เลือก และการให้บริการไม่เป็น
มิตร 

4. สามารถใช้ส่ือออนไลน์ในการ การส่ือสารสร้างการรับรู้เก่ียวกับสินคา้และบริการให้กับลูกคา้ และ
ตรวจสอบขอ้ผิดพลาดของร้านได ้

อุปสรรค คือ Threats (T) 

1. สภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั เน่ืองจากหน้ีสินครัวเรือน ส่งผลใหก้าํลงัซ้ือลดลง 

2. การเร่งขยายสาขาของ COL ออกมาเขา้ใกลท่ี้ตั้งร้าน ซ่ึงเป็นการควบรวมของธุรกิจ B2S, Office Mate กบั
เครือ Central  
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3. การขยายสาขาของร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่อยา่ง   Makro, Lotus, Big C ภาพลกัษณ์สะทอ้นใหลู้กคา้รู้สึกวา่
ราคาสินคา้ไม่แพง และการอยากเขา้มาของผูป้ระกอบการรายใหม่โดยเฉพาะช่วงเปิดเทอม   

   
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปทางเลือกกลยุทธ์ระดบัองค์กรหรือระดบับริษทั (Corporate Level Strategy)  

ใช้ทางเลือกที่ 2 WO Strategy กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy) ท่ีมุ่งเน้นความเช่ียวชาญ (Concentration 

Growth) ในธุรกิจเดิม เป็นกลยุทธ์การเจริญเติบโตในแนวนอน (Horizontal Growth) เลือกใช้กลยุทธ์การพฒันา
ผลิตภณัฑ์หรือบริการ (Product Development) เพราะเป็นกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการแกไ้ขปัญหาในระดบั
องคก์ร เน่ืองจากเป็นกลยทุธ์ท่ีพิจารณาเก่ียวกบัภาพรวมขององคก์ร การกาํหนดทางเลือกมีผลต่อเป้าหมายขององคก์ร
และส่งผลถึงในระยะยาว   

สรุปทางเลือกกลยุทธ์ระดบัธุรกจิ (Business Level Strategy) 

ใช้ทางเลือกที่ 1  SO Strategy กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างท่ีโดดเด่น (Differentiation Strategy) เน่ืองจากกลยทุธ์
ระดับธุรกิจเป็นกลยุทธ์ท่ีมุ่งไปในเร่ืองของการปรับฐานะการแข่งขนัทางธุรกิจ ในเร่ืองของสินคา้หรือบริการ ท่ี
สามารถบอกถึงตาํแหน่งทางธุรกิจท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมได ้ซ่ึงเป็นการยกระดบัภาพลกัษณ์ และสร้างจุดแข็งของร้าน
อุ่นใจพานิชใหดี้ข้ึนและเหนือกวา่คู่แข่งข้ึนไปอีก  

สรุปทางเลือกกลยุทธ์ระดบัธุรกจิ (Business Level Strategy) 

ใช้ทางเลือกที่ 1. กลยุทธ์การตลาด (Market Strategy) เลือกกลยุทธ์พฒันาส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจ
บริการ (7P’s Service Marketing Mix) เพ่ือเพ่ิมยอดขาย และส่วนแบ่งทางการตลาด การเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั
ด้วยการพฒันาผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product Development) ผสมผสานกับการสร้างความแตกต่างท่ีโดดเด่น 
(Differentiation) ดว้ยการใชก้ลยทุธ์สวนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 7 ประการดงัต่อไปน้ี  

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) บริการ (Service) การพฒันาผลิตภณัฑห์รือบริการ (Product Development) ดว้ยการ
พฒันารูปแบบการใหบ้ริการ การนาํเทคโนโลยีเขา้มาใช ้การปรับแผนผงัร้านใหม่ เป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้บั
ลูกคา้ทั้งภายในและภายนอก และยงัเป็นการยกระดบัภาพลกัษณ์ให้กบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมด ซ่ึงเป็นการสร้าง
ความแตกต่างท่ีโดดเด่น (Differentiation) ไปจากเดิมและร้านคู่แข่ง มีการเพ่ิมความแตกต่างของสินคา้ด้วยการนํา
สินคา้เคร่ืองเขียนและงานประดิษฐม์าผสมผสานกนัใหส้ามารถนาํมาใชง้านไดด้ว้ยความคิดสร้างสรรค ์

2. ราคา (Price) การตั้งราคาสินคา้ของร้านเป็นท่ีพึงพอใจกบัลูกคา้มากอยูแ่ลว้ จากการสมัภาษณ์ลูกคา้พบวา่ 
ลูกคา้พึงพอใจในการตั้งราคา และไม่ตอ้งการใหล้ดลงอีก แค่ทางร้านไม่ข้ึนราคาก็พอใจแลว้ เพราะสินคา้ของทางร้าน
เม่ือเทียบกบัราคาท่ีลูกคา้จ่ายไปกบัคุณภาพสินคา้ท่ีไดรั้บ ลูกคา้เกิดการรับรู้ถึงความคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป ดงันั้นทาง
ร้านจึงรักษามาตรฐานในการตั้งราคาเพ่ือความพึงพอใจของลูกคา้ในระยะยาว 

3. สถานท่ีตั้ง (Place) ช่องทางในการขาย (Channel) สถานท่ีตั้งของร้านอยูใ่นตาํแหน่งท่ีลูกคา้เดินทางมาได้
สะดวกมีท่ีจอดรถ และจากการสมัภาษณ์ พบวา่ ลูกคา้ตอ้งการใหท้างร้านขยายเวลาทาํการเพราะมีหลายท่านท่ีเดินทาง
มาหลงัเลิกเรียนหรือเลิกงานไม่ทนัเวลาทาํการของร้าน จึงทาํให้ร้านเสียโอกาสท่ีจะมีรายรับเพ่ิมจากลูกคา้ท่ีตั้งใจมา
ซ้ือสินคา้และใช้บริการ จึงทาํให้ลูกคา้ของทางร้านตอ้งไปซ้ือสินคา้ท่ีจาํเป็นใช้จากร้านคู่แข่งและร้านท่ีมีสินค้า
ทดแทน ดงันั้นเพ่ือเป็นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และเป็นการเพ่ิมรายไดพ้ร้อมกบัดึงส่วนแบ่งการตลาด
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กลบัมา ทางร้านจึงขยายเวลาทาํการออกไปจากเดิมปิด 18.00 น. เป็น 19.00 น. และเพ่ิมช่องทางในการขายท่ีสร้าง
ความแตกต่างไปจากเดิม ด้วยการใช้ส่ือออนไลน์เป็นช่องทางในการแสดงสินคา้ให้กับลูกท่ีอยู่ห่างไกลจากร้าน
เพ่ือท่ีจะไดเ้ห็นสินคา้จากรูปภาพไดจ้ากการเปิดดูเอง แทนการฝากเพ่ือนท่ีอยูบ่า้นใกลม้าเลือกซ้ือสินคา้ให ้ 

4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) ทาํไดโ้ดยตรงจากพนกังาน ทางร้านมีการตั้งราคาสินคา้ 2 แบบ ให้กบั
ลูกคา้ท่ีเป็นผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยท่ีซ้ือปลีก และลูกคา้ร้านคา้ปลีกรายยอ่ยท่ีซ้ือสินคา้ในจาํนวนยกโหลในราคาต่อหน่วย
ท่ีถูกกวา่และสามารถสอบถาม สัง่สินคา้ล่วงหนา้ไดท้างโทรศพัทห์รือไลน ์

ทางดา้นการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ Customer Relationship Management (CRM) เปิดช่องทางออนไลน์ให้
ลูกคา้สามารถเขา้มาดูขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ปกติ สินคา้ใหม่ และสินคา้ตามช่วงฤดูการณ์ไดผ้่านช่องทางออนไลน์  เพ่ิม
ช่องทางใหลู้กคา้ไดแ้สดงความคิดเห็นดว้ยการจดัทาํแบบสอบถามไวร้องรับลูกคา้ท่ียงัตอ้งส่ิงเพ่ิมเติมและแสดงความ
คิดเห็นในส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงเพ่ือความพึงพอใจของลูกคา้เพ่ิมข้ึน 

การบอกต่อของลูกคา้ Word of Mouth เป็นผลมาจากลูกคา้เกิดความไวว้างใจในดา้นความหลากหลายของ
สินคา้เม่ือเดินเขา้มาจะไดสิ้นคา้ตามท่ีตอ้งการทาํใหลู้กคา้ไม่รู้สึกผิดหวงัในการเดินตรงเขา้มาซ้ือสินคา้ของทางร้านอุ่น
ใจพานิช และท่ีสาํคญัอีกประเด็นคือร้านก่อตั้งมาเป็นเวลานานเป็นร้านเก่าแก่ท่ีลูกคา้บอกต่อกนัรุ่นสู่รุ่น มีการปลูกฝัง
ลูกหลานให้มาซ้ือสินคา้และบริการของทางร้านอุ่นใจพานิช และภาพลกัษณ์ใหม่ของร้านคือเป็นร้านเก่าแก่ท่ีมีความ
ทนัสมยับริการดีมีความรวดเร็ว 

5. บุคลากร (People) พนักงานของทางร้านจะมีความแตกต่างจากพนักงานร้านคา้แบบเก่าทั่วไป คือ มี
บุคลิกภาพและภาพลกัษณ์ท่ีดี ยิ้มแยม้แจ่มใส มีความสามารเท่ากนัทุกคน และพร้อมท่ีจะให้บริการลูกคา้ได้อย่าง
รวดเร็ว 

6. การสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) การวางแผนผงัให้
ลูกค้าสามารถเดินวนเป็นวงกลม เพ่ือให้ลูกคา้ได้เดินเลือกสินคา้ได้อย่างเพลิดเพลิน  การจัดเรียงสินคา้ให้เป็น
หมวดหมู่ชัดเจนมากข้ึน  คือ เคร่ืองเขียน เคร่ืองใช้สํานักงาน สมุด กระดาษ A4 เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองกีฬา งาน
ประดิษฐแ์ละงานศิลปะ จดัเรียงสินคา้ท่ีน่าสนใจท่ีสามารถดึงดูดลูกคา้ท่ีมองมาจากภายนอกเขา้มาในร้าน ตามช่วงฤดู
การณ์และความเหมาะสม ทาํการปรับเปล่ียนเคร่ืองแบบพนกังานให้สวยงาม กระฉับกระเฉง และเอ้ืออาํนวยความ
สะดวกใหก้บัการปฏิบติังานมากข้ึน 

7. กระบวนการ (Process) ทําการปรับโครงสร้างองค์กร โดยมีการลําดับการมอบหมายหน้าท่ีความ
รับผิดชอบใหช้ดัเจนข้ึน โดยท่ีพนกังานแต่ละคนจะมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในส่วนงานท่ีเหมาะสม ดว้ยการจดัลาํดบั
การมอบหมายงานใหม่ตั้งแต่กระบวนการภายในจนถึงกระบวนการขายหนา้ร้าน มีการหมุนเวยีนตาํแหน่งหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบตามความเหมาะสมเพ่ือให้พนกังานทุกคนมีทกัษะท่ีเท่าเทียมกนั มีการประเมินผลและหาขอ้บกพร่องใน
กระบวนการทาํงาน เพ่ือกาํหนดแนวทางการพฒันากระบวนการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
  

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ  

แผนในระยะส้ัน 1 ปี  

ในระยะสั้น จากการเลือกกลยุทธ์เร่ิมตน้ดว้ยการปรับโครงสร้างภายในองคก์ร การลาํดบัความรับผิดชอบ
หนา้ท่ี การจดัวางแผนผงัร้านใหม่ การนาํเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้หค้รอบคลุมทั้งระบบ การขยายช่องทางในการส่ือสาร 
และการขยายเวลาทาํการของร้าน ผลจากการพฒันารูปแบบการขายสินคา้และการใหบ้ริการ ส่งผลใหเ้กิดความสะดวก
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ในการจบัจ่ายใชส้อยไดง่้ายไม่ติดขดั  ลูกคา้เกิดความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัทางร้าน พนกังาน ลูกคา้ของ
ร้านอุ่นใจพานิชไดห้มดไป ส่งผลใหมี้ยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน และมีกาํไรจากการดาํเนินงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน  

แผนในระยะกลาง 1 - 2 ปี 

ในระยะกลาง เม่ือภายในองคก์รมีความพร้อมเพ่ิมข้ึน ช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีองคก์รดาํเนินกลยทุธ์เชิงรุก ดว้ยการ
สร้างความแตกต่างท่ีโดดเด่นไปจากเดิมร่วมกบัการดาํเนินงานตามแผนทางการตลาด การมีสินคา้ บริการ และการ
ส่ือสาร เพ่ือสร้างการรับรู้ในแบบสองทาง ส่งผลให้มีความไดเ้ปรียบท่ีเหนือกวา่คู่แข่งเพ่ิมข้ึน นอกจากจะมียอดขายท่ี
เพ่ิมมากข้ึนแลว้ องคก์รยงัมีส่วนแบ่งทางการตลาด และผลกาํไรจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน  

แผนในระยะยาว 2 – 3 ปีขึน้ไป 

ในระยะยาว เป็นการดาํงานท่ีต่อเน่ืองมาจากแผนในระยะสั้น และระยะกลาง ดว้ยการสร้างความพึงพอใจ
ใหก้บัลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง ในดา้นความมีมาตรฐานของคุณภาพ และราคาสินคา้ มีการใหบ้ริการท่ีสามารถปรับเปล่ียน
กลยทุธ์เพ่ือให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงจากสภาพแวดลอ้มของอุตสาหกรรมเคร่ืองเขียน หรือแมแ้ต่พฤติกรรมการซ้ือ
ของลูกค้า มีการรับฟัง และสร้างความรับสู้ให้กับลูกคา้อย่างต่อเน่ือง ทุกสามเดือนจะมีการประเมินวดัผลการ
ดาํเนินงานภายในทั้งระบบ เพ่ือเป็นแนวทางในการกาํหนดการดาํเนินงานไปสู่เป้าหมายของร้านอุ่นใจพานิชเพ่ือความ
เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื   

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้อนัดบัแรกองค์กรควรมกีารปรับเปลีย่นระบบการบริหารจัดการภายใน 

คือ  

ด้านบุคลากร ควรมีการลาํดับความรับผิดชอบ การมอบหมายหน้าท่ีให้ชัดเจน และมีการเปิดโอกาสให้
พนักงานหรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรได้มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือเป็นการระดมความคิดท่ี
หลากหลายมุมมอง และมีการฝึกฝนทกัษะใหก้บัพนกังานอยา่งต่อเน่ือง 

ดา้นกระบวนการภายในองคก์ร ตั้งแต่กระบวนการหลงัร้านจนถึงกระบวนการให้บริการหน้าร้าน ควรนาํ
เทคโนโลยเีขา้มาใชเ้พ่ือใหเ้กิดประโยชน์อยา่งสูงท่ีสุดและต่อเน่ือง ในเร่ืองการบนัทึกขอ้มูลสินคา้ตั้งแต่เร่ิมตน้แรกเขา้ 
มีการบอกตาํแหน่งสินคา้หลงัร้านหนา้ร้าน จนถึงกระบวนการสุดทา้ย คือการขายออกไปให้กบัลูกคา้ มีการทาํบญัชี
รายรับรายจ่ายให้ชดัเจนและมีการประเมินผลประกอบการ เพ่ือกาํหนดเป้าหมายในการขาย และเป็นแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาของยอดขายท่ีลดลง  เพ่ิมการรักษาความปลอดเบ้ืองตน้ดว้ยการติดกลอ้งวงจรปิด และในอนาคตต่อไป
ควรติดตั้งตวัสแกนกนัขโมยสินคา้ 

ดา้นทางกายภาพและการจดัแสดงสินคา้ ควรมีการจดัแผนผงัร้านใหม่ วางแผนการจดัเรียงสินคา้ การใช้
พ้ืนท่ีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีพ้ืนท่ีให้กบัทางเดินท่ีกวา้งข้ึน เพ่ือความสะดวกในการทาํงานของพนกังาน 
และในช่วงท่ีร้านขายดีลูกคา้รายใหม่ท่ีเดินเขา้มาสามารถเดินเขา้มาเลือกสินคา้ไดใ้นขณะท่ีลูกคา้เดิมยงัเดินเลือกสินคา้
อยู ่ ทาํการขยายช่องทางและเวลาทาํการเพ่ือเพ่ิมยอดขายและตอบสนองความตอ้งการซ้ือใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ
ของลูกคา้ 

ในดา้นเชิงกลยทุธ์ควรมีการดาํเนินกลยทุธ์อยา่งต่อเน่ือง และสามารถปรับเปล่ียนแนวทางในการปฏิบติัได้
ตามการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมหรือพฤติกรรมการซ้ือของลูกค้า สามารถดึงเอา
ความสามารถหลกัออกมาใชใ้นการสร้างความแตกต่างท่ีโดดเด่นและเหนือกวา่คู่แข่ง และป้องกนัผูค้า้รายใหม่เขา้มา
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แยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด สามารถรักษาฐานลูกคา้เดิมไวแ้ละมีศกัยภาพเพียงพอต่อการเพ่ิมฐานลูกคา้ใหม่ สร้าง
ความมัน่คงเพ่ือเป็นฐานของการขยายตลาดในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือและความสําคญัต่อส่วนประสมทาง
การตลาดผูค้า้ปลีกกางเกงแฟชัน่ผูห้ญิงในตึกโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง อาย ุ18 ปีข้ึน
ไป โดยประมาณการจาํนวนประชากร 12,834 คน จากร้านคา้ 17 ร้าน ใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ จาํนวน 
400 ตวัอยา่ง วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจดักลุ่ม (Cluster Analysis) การวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (ANOVA) การวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม (Chi-Square) ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ (65%) เป็นเพศหญิง อาย ุ31-40 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท กลุ่มตวัอยา่งเลือกซ้ือกางเกง
แฟชัน่เพราะรูปแบบการดีไซน์และใหค้วามสาํคญัในการส่งสินคา้ท่ีถูกตอ้งตามจาํนวนท่ีมีการสัง่ซ้ือ โดยสามารถแบ่ง
ได ้3 กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มท่ี 1 กลุ่มกระเป๋าหนา แต่ไม่แคร์ กลุ่มท่ี 2 กระเป๋าตุง ช่างเลือก กลุ่มท่ี 3 กระเป๋าเบาแต่
ชอบชอ้ป  อยา่งไรก็ตามทั้ง 3 กลุ่ม มีพฤติกรรมการซ้ือและให้ความสําคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คาํสําคญั:  พฤติกรรมการซ้ือ, ส่วนประสมทางการตลาด, การแบ่งกลุ่ม 

 

ABSTRACT 

The objective of this research aimed to classify Segmentation of retailer women's fashion pants in the Bo 

Bae Tower, based on buying behavior and importance of marketing mix. The questionnaire was collected from  
customers aged more than 1 8  years old. Based on the estimation, 4 0 0  samples were chosen from 1 2 , 8 34  people 

among1 7  stores. The data were analyzed using the mean, standard deviation, Cluster Analysis, One Way ANOVA 

and Chi-Square. We found that most of the samples(65%) was female, aged 31-40 with average income of  30,001-

4 0 , 0 00  Baht. They purchased fashion pants because of its design and the delivery of the product according to the 

correct amount of order. Based on the classification, they were  classified into 3 groups: 1) Millennial  2) Carefully  

3) Shopaholic  However, all of the three groups demonstrated the significant difference purchasing behavior and the 

decision making on Marketing Mix (p = 0.05 ) 
Keywords:  Marketing Mix, Purchase Behavior, Cluster 
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1. บทนํา 

เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย หรือเคร่ืองนุ่งห่ม เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์วมใส่เพ่ือปกป้องจากสภาวะอากาศ สภาพแวดลอ้ม 
ความปลอดภยั ความสะดวกสบาย ความสุภาพ และเพ่ือสะทอ้นถึงสังคม ศาสนา วฒันธรรม ความเป็นมาของเคร่ือง
แต่งกายมนุษย ์ธุรกิจเส้ือผา้เป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายไดอ้นัดบัตน้ๆของประเทศ และมีเครือข่ายธุรกิจหลายกลุ่มท่ี
เก่ียวขอ้งกนั เช่น ธุรกิจตดัเยบ็เส้ือผา้ ธุรกิจขายปลีก  ซ่ึงมีอตัราการเติบโตของจาํนวนจดัตั้งสูงกวา่ธุรกิจประเภทอ่ืนๆ 
(กรมพฒันาธุรกิจการคา้ : 2559)  สาํหรับสถานท่ีจาํหน่ายกางเกงแฟชัน่สาํหรับผูห้ญิงในประเทศไทย มีแหล่งจาํหน่าย
ทั้งคา้ปลีก และคา้ส่ง จาํนวนมาก และทางเลือกหน่ึงของกลุ่มผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือกางเกงแฟชัน่ผูห้ญิง คือ โบ๊เบ๊
ทาวเวอร์ท่ีเป็นแหล่งจาํหน่ายเส้ือผา้สาํเร็จรูป ในราคาปลีก และราคาส่ง 

สภาพการแข่งขนัปัจจุบนัในธุรกิจการขายกางเกงแฟชัน่สาํหรับผูห้ญิงนั้น ถือวา่เป็นตลาด ท่ีแข่งขนัค่อนขา้ง
สูง โดยแบ่งเป็นท่ีตั้งในกรุงเทพฯ และในต่างจงัหวดั  พบวา่ภายในศูนยก์ารคา้โบ๊เบ๊ทาวเวอร์มีคู่แขง่ทางการคา้ จาํนวน 
17 ร้านคา้ (สาํรวจดว้ยตนเอง ณ วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2559) จากสภาพการแข่งขนัจาํนวนดงักล่าว จึงทาํให้ผูศึ้กษาเห็นวา่
การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือกางเกงแฟชัน่สาํหรับผูห้ญิงในกลุ่มพ่อคา้แม่คา้ท่ีซ้ือกางเกงแฟชัน่สาํหรับผูห้ญิงเพ่ือนาํไป
ขายและกลุ่มลูกคา้ท่ีมาซ้ือกางเกงแฟชัน่สาํหรับผูห้ญิงเพ่ือนาํไปสวมใส่นั้น มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้เพ่ือแบบไหน 
ชอบเน้ือผา้อะไร ชอบสีประมาณไหน และชอบรูปแบบทรงกางเกงแบบใดเพ่ือใหท้ราบถึงความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 
เพ่ือท่ีจะนาํขอ้มูลส่วนต่างๆ  ท่ีไดม้าไปพฒันา ปรับปรุง แกไ้ข เพ่ือให้ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ให้
ไดม้ากท่ีสุด 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือและความสําคญัต่อส่วนประสมทางการตลาด ผูซ้ื้อกางเกงแฟชัน่
ผูห้ญิงในตลาดโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ 

2. เพ่ือแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อกางเกงแฟชัน่ผูห้ญิงในตลาดโบ๊เบ๊โดยใชพ้ฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือและส่วนประสม
ทางการตลาดในโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ 

2.1 ประโยชน์ของการศึกษา 

1. ทาํใหท้ราบกลุ่มผูซ้ื้อกางเกงแฟชัน่ผูห้ญิงในตึกโบ๊เบ๊ทาวเวอร์โดยใชพ้ฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือและส่วน
ประสมทางการตลาด 

2.2 ทบทวนวรรณกรรม 

คอตเลอร์ (Kotler, 2000) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาดไวว้า่ เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
จดัการของกิจการท่ีใชโ้น้มน้าวใจลูกคา้ในการขายผลิตภณัฑ ์และทาํให้กิจการบรรลุวตัถุปะสงคด์า้นการตลาดของ
กิจการในตลาดเป้าหมาย 

ปณิศา ลญัชานนท์ (2548, น. 111-124) ไดก้ล่าววา่การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation) เป็นการแบ่ง
ตลาดออกเป็นตลาดยอ่ย (Submarket) หรือส่วนตลาด (Market segment) ตามลกัษณะความตอ้งการหรือลกัษณะเฉพาะ
อย่างท่ีคลา้ยคลึงกันเพ่ือเลือกส่วนตลาดใดส่วนตลาดหน่ึงหรือหลายส่วนตลาดหรือทั้ งหมดเป็นตลาดเป้าหมาย 
(Target market)แลว้นาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละส่วนประสมการตลาดในแต่ละตลาดเป้าหมายนั้นอยา่งเหมาะสม 

Phillip Kotler (1996) กล่าวว่าในแต่ละวนัผูบ้ริโภคตอ้งทาํการตดัสินใจซ้ือมากมาย โดยกิจการขนาดใหญ่
ส่วนมากจะทาํการวิจยัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอยา่งละเอียดเพ่ือตอบคาํถามใหไ้ดว้่าผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (what) 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 641 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

และซ้ือทาํไม (why) นกัการตลาดสามารถศึกษาวา่แทจ้ริงแลว้ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ซ้ือท่ีไหน และซ้ือเท่าใดแต่การจะรู้วา่
ผูบ้ริโภคซ้ืออะไรเป็นเร่ืองยาก เพราะคาํตอบถูกซ่อนอยูใ่นตวัผูบ้ริโภคอยา่งมิดชิด 

2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปาลิดา ฉิมรักษ์ (2557) ศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือเส้ือผา้สําเร็จรูปโดยใชปั้จจยัดา้นรูปแบบการดาํเนิน
ชีวติส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือ กรณีศึกษาร้านนิตเฮฟวี ่อ.เมือง จ.พทัลุง ผลการศึกษาพบวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้ง เพศหญิง อาย ุ31-40 ปี รายไดส่้วนตวัต่อเดือนเฉล่ียอยูท่ี่ 10,000 - 20,000 บาท 
มีรูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีชอบเล่นกีฬากลางแจง้ ผลการศึกษาพบวา่ สามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ท่ี 1 Methodical กลุ่มท่ี 2 Polite และกลุ่มท่ี 3 Modern และแต่ละกลุ่มแตกต่างกนัในเร่ืองของ เพศ สถานภาพ อาชีพ  
กลุ่มตวัอย่างช่ืนชอบท่ีร้านคา้มีการแจกของแถมให้ลูกคา้ เลือกซ้ือเส้ือผา้สําเร็จรูปเพราะสวมใส่สบายมีการรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกบัขอ้มูลของแฟชัน่เส้ือผา้สาํเร็จรูปจากส่ิงพิมพต์่างๆ เวป็ไซตแ์ละพนกังานขาย 

กิตติกลุ จนัทร์อินทร์ (2557) การศึกษาการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อเส้ือผา้แฟชัน่ออนไลน์ ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้
ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ผลการศึกษาพบวา่ แบ่งกลุ่มความพึงพอใจของลูกคา้ไดอ้อกเป็น 3 

กลุ่ม คือ 1.มีความพึงพอใจในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ออนไลน์ระดบัปานกลาง กลุ่มน้ีจึงเป็นกลุ่มท่ีรู้สึกเฉยๆต่อการซ้ือ
เส้ือผา้แฟชัน่ออนไลน์ 2. มีความพึงพอใจในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ออนไลน์ระดบัสูงเป็นกลุ่มท่ีสนใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่
ทางออนไลน์ 3.มีความตอ้งการต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ทางออนไลน์มากท่ีสุด ดงันั้นผูซ้ื้อกลุ่มน้ี
เป็นกลุ่มท่ีสนใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ทางออนไลน์อยา่งยิง่  

ขวญัจิรา พ่ึงพิน (2555) ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรีในจงัหวดัภูเก็ต ผลการศึกษาพบวา่ส่วน
ใหญ่ป็นเพศหญิง มีอาย ุ26 – 36 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท  พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรีพบวา่ส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินคา้มากกวา่ 1 

อยา่ง คือซ้ือทั้งเส้ือ กระโปรง กางเกงและชุดเดรส เพราะราคาถูก โดยซ้ือสินคา้ท่ีตลาดมากท่ีสุด จะซ้ือช่วงตน้เดือน 
เดือนละคร้ังในช่วงวนัหยุดเสาร์หรืออาทิตย ์แต่ละคร้ังซ้ือน้อยกว่า 500 บาท ปัจจัยส่วนประสมการตลาดต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรีท่ีสาํคญัคือดา้นราคาตอ้งสอดคลอ้งกบัแบบท่ีทนัสมยั รองลงมาคือดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย
ตอ้งมีทาํเลท่ีตั้งร้านในตลาดหรือท่ีมีสถานท่ีจอดรถอยา่งเพียงพอ ดา้นบุคคล พนกังานขายใหค้วามเป็นกนัเอง ทกัทาย 
เอาใจใส่ และแต่งกายตามแฟชัน่ท่ีทนัสมยั ดา้นสภาพแวดลอ้มตอ้งมีป้ายราคาและจดัตกแต่งร้านให้สวยงาม และ
อนัดบัสุดทา้ยคือดา้นผลิตภณัฑผ์ูป้ระกอบการควรจดัหาเส้ือผา้ท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยม มีเส้ือผา้ท่ีหลากหลายใหเ้ลือก
ได ้ 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
ประชากรท่ีตอ้งการศึกษาในคร้ังน้ี คือ  กลุ่มผูค้า้ปลีกกางเกงแฟชัน่สาํหรับผูห้ญิงในตึกโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ อายุ 

18 ปีข้ึนไปโดยเฉล่ียแลว้ ลูกคา้ซ้ือขั้นตํ่า คนละ 1,000 บาท  ซ้ือเดือนละ 2 คร้ัง  ทาํให้มียอดซ้ือเฉล่ียต่อปี จาํนวน 
24,000 บาท / ปี และยอดขายร้านคา้กางเกงแฟชัน่ผูห้ญิงต่อปีรวมทุกร้านคา้ทั้งหมด 17 ร้าน ยอดอยู่ท่ี 308,000,000 

บาท ดงันั้น จึงทาํใหป้ระมาณการผูค้า้ปลีกท่ีซ้ือสินคา้ จาํนวน 12,834 คน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั เน่ืองจากทราบประชากรท่ีแน่นอนโดยกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยซ้ือกางเกงแฟชัน่ผูห้ญิง
ต่อปีประมาณ 12,834 คน ผูว้ิจยัจึงคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยการใชต้ารางของ Krejcie and Morgan กาํหนด
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ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% ซ่ึงจาํนวนประชากร 12,834 คน ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 370 

คน แต่เพ่ือใหค้รอบคลุมขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งจึงเพ่ิมเป็น 400 กลุ่มตวัอยา่ง 

3.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดจ้ะแบ่งออกตามประเภทของขอ้มูล 
ดงัน้ี 

3.2.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บรวมรวมจากกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ซ่ึงจะ
ใชแ้บบสอบถาม(Questionnaire) ท่ีสร้างข้ึน ใชว้ธีิการเลือกตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) ในการเลือกสถานท่ี
โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ โดยเก็บจากกลุ่มประชากรเป้าหมาย ทั้งหมดจาํนวน 370 ราย โดยผูว้จิยัไดเ้ร่ิมแจกแบบสอบถามตั้งแต่
วนัท่ี 17 ธันวาคม 2559 จนถึงวนัท่ี 14 มกราคม 2560 โดยจะทาํการเก็บในช่วงเวลาเปิดทาํการของโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ 
ตั้งแต่เวลา 6.00 – 16.00 น. 

3.2.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแ้ก่ขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนๆ ตวัอยา่งเช่น แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้หล่งขอ้มูลต่างๆ ไดแ้ก่ งานวิจยั หนงัสือ วารสารหรือส่ิงพิมพ์และ
เอกสารต่างๆ โดยการคน้ควา้รวมรวบจากหอ้งสมุด และ ระบบอินเตอร์เน็ต 

3.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ผูว้จิยันาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

3.3.1. การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา   

3.3.1.1 การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) โดยแสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) จากขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  

3.3.1.2 การวิเคราะห์ตวัแปรย่อยเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ พฤติกรรมการซ้ือและความสําคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาด โดยวธีิหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.3.1.3 ประเมินความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยการจัดหมวดหมู่ตวัแปรย่อยท่ีคาดว่าจะมี
ความสมัพนัธ์ดว้ยกนัเอง  

3.3.2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน   
3.3.2.1 การวเิคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) แบ่งกลุ่มดว้ยวธีิ Hierarchical เพ่ือคน้หาจาํนวน

กลุ่มท่ีเหมาะสมและใช ้Ward’s Algorithms ในการคาํนวณระยะห่างระหวา่งกลุ่มยอ่ย จนทุกรายการถูกรวมไวใ้นกลุ่ม
ใหญ่กลุ่มเดียวและจดัขอ้มูลลงกลุ่มยอ่ยดว้ยวธีิ K-means เพ่ือกาํหนดจาํนวนกลุ่มท่ีตอ้งการและจดัขอ้มูลแต่ละรายการ
ลงกลุ่มยอ่ย  พร้อมตรวจสอบกลุ่มท่ีมีลกัษณะผิดปกติ (Outlier) 

3.3.2.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม (One-way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างของพฤติกรรมการซ้ือและความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Significance 

Level)  0.05 

3.3.2.3 การวิเคราะห์ Chi-Square เพ่ือคน้หาความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยดว้ยตวัแปรเชิง
ลกัษณะ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Significance Level) 0.05 
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4. ผลการวจิยั 

4.1 ขอ้มูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอยา่ง  
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 กลุ่มตวัอย่าง พบว่า เป็นเพศหญิง

มากกวา่เพศชาย โดยมีเพศหญิง จาํนวน 265 คน คิดเป็น ร้อยละ 66.25 อายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี จาํนวน 163 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.75 โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 29.25  

ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการเลือกซ้ือกางเกงแฟชัน่ผูห้ญิงในโบ๊เบ ๊ทาวเวอร์ พบวา่ในดา้นรูปทรงกางเกง
แฟชัน่ท่ีซ้ือ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ นิยมซ้ือกางเกงขายาว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 ในดา้นเหตุผลการเลือกซ้ือกางเกง
แฟชั่นซ้ือเพราะรูปแบบการดีไซน์ถูกใจ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 ในด้านบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ ตวัเองเป็นผู ้
ตดัสินใจในการซ้ือกางเกงแฟชัน่ผูห้ญิง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42  ในดา้นช่วงเวลาท่ีมาซ้ือสินคา้ท่ีร้านมกัจะมาซ้ือเดือน
ละ 2-3 คร้ัง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 และมกัจะซ้ือในช่วงบ่าย (13.01-16.00 น.) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 ดา้นแหล่งท่ีขาย
กางเกงจะนาํนาํกางเกงแฟชัน่ผูห้ญิงไปขายตามร้านคา้แผงลอยตามตลาดนดั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 โดยร้านท่ีนาํไป
ขายจะเป็นร้านขายชุดลาํลองสาํหรับผูห้ญิง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 

ผลการวิเคราะห์ความสําคญัส่วนประสมทางการตลาด ของการซ้ือกางเกงแฟชัน่ผูห้ญิงในโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัในดา้นผลิตภณัฑ ์ในลกัษณะการตดัเยบ็มีความละเอียดเท่ียงตรงของฝีเข็ม 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 ในดา้นราคาใหค้วามสําคญัในการแจง้ราคาขายส่งให้ทราบล่วงหนา้เม่ือมีการเปล่ียนแปลง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 ในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายใหค้วามสาํคญักบัการส่งสินคา้ท่ีถูกตอ้งตามจาํนวนท่ีมีการสัง่ซ้ือ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.56 และในดา้นการส่งเสริมการตลาดให้ความสาํคญักบัพนักงานขายท่ีคอยให้คาํแนะนาํแก่ลูกคา้
ดว้ยความเตม็ใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 

4.2 ผลการแบ่งกลุ่ม 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน  พบวา่การทาํ Cluster Analysis ดว้ยวธีิ Hierachical 

(Ward's Method) เพ่ือกําหนดจํานวนกลุ่มท่ีเหมาะสม โดยดูจากค่าร้อยละการเปล่ียนแปลงค่า Agglomerration 

Coefficient ในแต่ละขั้นท่ีมีการยบุรวมกนั แลว้เลือกใชจ้าํนวนขั้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากเม่ือเทียบกบัการยุบ
รวมในขั้นอ่ืนๆ  หลงัจากยบุไปแลว้ 3 กลุ่มไม่พบความแตกต่าง ดงันั้นจึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม และทาํการจดั
ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งลงในกลุ่มยอ่ยดว้ยวิธี K-means ไดด้งัน้ี  กลุ่มท่ี 1 กลุ่มกระเป๋าหนา แต่ไม่แคร์ จาํนวน 20 คน 
กลุ่มท่ี 2 กระเป๋าตุง ช่างเลือก จาํนวน 154 คน กลุ่มท่ี 3 กระเป๋าเบา แต่ชอบชอ้ป  จาํนวน 226 คน  

 จากผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม (One-way ANOVA) พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ ไดแ้ก่ รูปทรงในการซ้ือ เหตุผลในการซ้ือ บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ ช่วงเวลาท่ีมา
ซ้ือ และแหล่งท่ีนํากางเกงไปขาย  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และมีค่าเฉล่ียเก่ียวกับ
ความสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่มแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 จากผลการวิเคราะห์ Chi-Square พบวา่ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละกลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุ รายไดเ้ฉล่ียต่อการจาํหน่ายกางเกงแฟชัน่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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 กลุ่มที่ 1 กลุ่มกระเป๋าหนา แต่ไม่แคร์ กลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี มีรายได ้40,001-50,000 
บาท  ดา้นพฤติกรรมการซ้ือพบวา่ตวัเองเป็นผูต้ดัสินใจในการซ้ือกางเกงแฟชัน่ผูห้ญิง คนกลุ่มน้ีจะนิยมซ้ือกางเกงขา
ยาว  จะเลือกซ้ือเฉพาะของท่ีราคาถูก โดยมีตวัเองเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือ จะเดินทางมาซ้ือสินคา้ช่วง 13.01-16.00 น. มาซ้ือ
แค่เดือนละคร้ัง จะนําสินคา้ไปขายทางออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค เว็บไซต์  ในด้านความสําคญัของส่วนประสมทาง
การตลาด จะชอบผลิตภณัฑท่ี์มีรูปแบบท่ีหลากหลาย  จะไม่ค่อยสนใจเร่ืองผลิตภณัฑส์ักเท่าไหร่ ในดา้นราคาจะเนน้
เร่ืองการแจง้ราคาขายส่งให้ทราบล่วงหน้าทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลง แต่จะให้ความสําคญัต่อช่องทางการจดั
จาํหน่ายเก่ียวกบัการท่ีสามารถสัง่ซ้ือสินคา้ไดม้ากนอ้ยตามความตอ้งการและไม่ค่อยใส่ใจดา้นส่งเสริมการขายจะเนน้
แค่พนกังานใหค้าํแนะนาํแก่ลูกคา้ดว้ยความเตม็ใจ 

 กลุ่มที่ 2 กลุ่มกระเป๋าตุง ช่างเลือก กลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31-40 ปี มีรายได ้40,001-50,000 บาท     

ดา้นพฤติกรรมการซ้ือพบวา่ ช่ืนชอบในกางเกงขายาว  จะเลือกซ้ือกางเกงแฟชัน่ผูห้ญิงตามกระแส โดยมีตวัเองเป็นผู ้
ตดัสินใจซ้ือกางเกงแฟชัน่ผูห้ญิงจะเดินทางมาซ้ือสินคา้ช่วง 13.01-16.00 น. จะเดินทางมาซ้ือสินคา้เดือนละ 2-3 คร้ัง 
จะนาํสินคา้ไปขายต่อตามแหล่งแฟชัน่เช่น จตุจกัร ประตูนํ้ า โดยในดา้นผลิตภณัฑจ์ะใหค้วามสาํคญัมากและใส่ใจเป็น
พิเศษชอบเลือกกางเกงแฟชัน่ท่ีมีการตดัเยบ็คงทน รูปแบบสวยงามทนัสมยั ในส่วนของราคาจะใส่ใจเร่ืองการติดป้าย
บอกราคาท่ีชัดเจน และให้ความสําคญัเก่ียวกับการส่งสินคา้ให้ถูกตอ้งตามจาํนวนการสั่งซ้ือและให้ความสําคญั
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสินคา้เม่ือกางเกงมีปัญหาหรือตาํหนิสามารถเปล่ียนแปลงสินคา้นั้นได ้

 กลุ่มที่ 3  กลุ่มกระเป๋าเบา แต่ชอบช้อป  กลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31-40 ปี มีรายได ้30,001-40,000 
บาท มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือกางเกงขายาวเหมือนทั้ง 2 กลุ่มท่ีกล่าวมาโดยจะให้ความสาํคญัในดา้นรูปแบบการ
ดีไซน์ท่ีถูกใจ โดยตวัเองมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือจะเดินทางมาซ้ือสินคา้ในช่วงเวลา 10.01-13.00 น. จะมาเลือก
ซ้ือสินคา้เดือนละ2-3คร้ังเลยทีเดียวจะนาํสินคา้ท่ีซ้ือมาไปขายตามตลาดนดัแผงลอย  จะให้ความสาํคญัในดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดเป็นอยา่งมากทั้งเร่ืองการตดัเยบ็ท่ีมีความคงทน รูปทรงกางเกงมีความสมบูรณ์ไดส้ัดส่วนราคา
เม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพแลว้สมเหตุสมผลและมีการแจง้ล่วงหนา้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้ใหค้วามสาํคญั
ในเร่ืองของการส่งสินคา้ถูกตอ้งตามการสัง่ซ้ือและจาํนวนท่ีสัง่ซ้ือไปและใสใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสินคา้เม่ือพบ
ตาํหนิหรือมีปัญหาและยนิดีเม่ือมีพนกังานใหค้าํแนะนาํสินคา้ดว้ยความเตม็ใจ 

   

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 จากผลงานวจิยันาํมาสรุปผลงานวจิยัเป็นประเด็นสาํคญัไดด้งัน้ี 

5.1 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 กลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ เป็นเพศ
หญิงร้อยละ 66.25 และเพศชาย ร้อยละ 33.75 ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี ร้อยละ 40.75 รองลงมา อาย ุ41 – 50 

ปี ร้อยละ 29.50 และ อาย ุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 18.25 น้อยสุด อายุ 20 – 30 ปี โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 

40,000 บาท  ร้อยละ 29.25 รองลงมา 50,000 บาท ข้ึนไป ร้อยละ 19.50 และ รายได้ 40,001 - 50,000 บาท ร้อยละ 
16.50 และตํ่ากวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 7.50 ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปาลิดา ฉิมรักษ ์(2557) ท่ีศึกษาการ
แบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือเส้ือผา้สาํเร็จรูปโดยใชปั้จจยัดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวิตส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรม
การซ้ือท่ีกล่าววา่ ผูบ้ริโภคเส้ือผา้สาํเร็จรูปส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้ง เพศหญิง อาย ุ31-40 ปี 
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5.2 ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการซ้ือกางเกงแฟชัน่ผูห้ญิงในโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ พบวา่ มีพฤติกรรมอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย 3.62 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.32 โดยสูงสุด คือ เหตุผลการเลือกซ้ือกางเกงแฟชัน่ รองลงมา บุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อการซ้ือกางเกงแฟชั่นผูห้ญิง รูปทรงกางเกงแฟชั่นท่ีซ้ือ และประเภทสินคา้ท่ีขายในร้าน และมีระดบั
พฤติกรรมระดบัปานกลาง จาํนวน 2 ดา้น ไดแ้ก่  ช่วงเวลาท่ีมาซ้ือสินคา้ท่ีร้านและแหล่งท่ีขายกางเกง สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของสุวฒันา วราห์คาํ (2550) ท่ีศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้
สาํเร็จรูปของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา  พบวา่ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้สาํเร็จรูปท่ี
แตกต่างกนั ในดา้นเหตุผลท่ีซ้ือ ราคา ความถ่ี สถานท่ี และปริมาณท่ีเลือกซ้ือ 

5.3 ผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดของการซ้ือกางเกงแฟชัน่ผูห้ญิงในโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ พบวา่ให้
ความสาํคญัอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.11 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.44 ในรายดา้น ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก
ท่ีสุดในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย รองลงมา ดา้นผลิตภณัฑ ์และให้ความสาํคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นราคา และ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดับ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของขวญัจิรา  พ่ึงพิน (2555) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรีในจงัหวดัภูเก็ต พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรีท่ีสาํคญัคือ
ดา้นราคา รองลงมาคือดา้นกระบวนการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นการส่งเสริม
การตลาดและอนัดบัสุดทา้ยคือดา้นผลิตภณัฑ ์

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 ขอ้เสนอแนะสาํหรับองคก์ร 

6.1.1 จากผลวิจยัพบวา่ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือกางเกงแฟชัน่
ผูห้ญิงในโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญักบัความตอ้งการท่ีหลากหลายของผูบ้ริโภค ควรให้
ความสําคญัในการคดัเลือกแบบ ดีไซน์กางเกงแฟชั่นผูห้ญิงท่ีมีรูปแบบท่ีมีความหลากหลาย มีความทันสมยั การ
นาํเสนอความเป็นเอกลกัษณ์ มีสไตล์ท่ีดูดี มีเน้ือผา้ท่ีนาํมาตดัเยบ็มีความคงทนมีมาตรฐานในการผลิตรูปทรงของ
กางเกงมีความสมบูรณ์ไดส้ัดส่วน ตลอดจนควรมีการรับประกนัสินคา้และสามารถแลกเปล่ียนคืนในเวลาท่ีกาํหนด 
เป็นตน้ 

6.1.2 จากผลวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือกางเกง
แฟชัน่ผูห้ญิงในโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ควรให้
ความสําคญักับผลิตภณัฑ์กางเกงแฟชั่นผูห้ญิงท่ีมีคุณภาพคงทน มีการตดัเย็บท่ีไดม้าตรฐาน ในด้านราคาควรให้
ความสาํคญักบัราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรฐานคุณภาพผลิตภณัฑก์างเกงแฟชัน่ผูห้ญิงควรมีหลากหลาย
ระดบัราคาให้เลือกซ้ือและสามารถเปรียบเทียบราคาเพ่ือการตดัสินใจในการซ้ือได ้ควรมีการจดัวางกางเกงแฟชัน่
ผูห้ญิงท่ีเด่นชดัหุ่นโชวเ์พ่ือใหเ้ห็นตวัอยา่งไดช้ดัเจน ควรใหค้วามสาํคญักบัการตกแต่งภายในร้านคา้ใหน่้าสนใจมีการ
วางและจดัเรียงกางเกงแฟชัน่ผูห้ญิงเป็นหมวดหมู่แยกไซส์และสี รูปทรงหรือแบบออกจากกนัเพ่ือสามารถคน้หาและ
เลือกซ้ือไดง่้าย ในดา้นการส่งเสริมการตลาดควรใหค้วามสาํคญักบักิจกรรมการส่งเสริมการตลาดการนาํเสนอกางเกง
แฟชัน่ผูห้ญิงเช่น ควรมีการลดราคาเม่ือมีการซ้ือในปริมาณท่ีเยอะเพ่ือจูงใจการซ้ือ การโปรโมทแบบกางเกงแฟชัน่
ผูห้ญิงใหม่ผา่นหุ่นโชวห์รือป้ายโฆษณา เป็นตน้  
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6.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

6.2.1 งานวจิยัคร้ังต่อไปควรจะมีการศึกษาหรือเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือกางเกงแฟชัน่ผูห้ญิงใน
โบ๊เบ๊ทาวเวอร์ จาํแนกตามประเภทกลุ่มลูกคา้ท่ีมีสภาพแวดลอ้มและสภาวการณ์ต่างๆ วา่มีพฤติกรรมการซ้ือต่างกนัใน
ลกัษณะใดเพ่ือผลการศึกษาคร้ังต่อไปจะเป็นแนวทางในการวางแผนทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือ
กางเกงแฟชัน่ผูห้ญิงในโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ของผูบ้ริโภค 

6..2.2 งานวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาทศันคติหรือแรงจูงใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือกางเกงแฟชัน่
ผูห้ญิงในโบ๊เบ๊ทาวเวอร์เพ่ือผลการศึกษา จะทราบถึงทศันคติและแรงจูงใจของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
กางเกงแฟชัน่ผูห้ญิงในโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพฒันากิจกรรมทางการตลาดและใชว้างแผนเชิงกล
ยทุธ์ของธุรกิจใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทาํการศึกษาความแตกต่างความตอ้งการส่วนประสมการคา้ปลีกสุขภาพ
และความงาม ระหวา่งกลุ่ม Gen-Y และกลุ่ม Gen-Z  ร้านอีฟแอนบอย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่งคือท่ีศึกษาในคร้ังน้ีคือ Gen-Y จาํนวน 100  ตวัอยา่ง และกลุ่ม Gen-Z  

จาํนวน 100  ตวัอยา่ง วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมถึงวเิคราะห์ความแตกต่าง
ระหวา่งผูบ้ริโภค 2 กลุ่ม ดว้ยการทดสอบ Chi-Square, ANOVA  และ Discriminant Analysis ผลการศึกษาพบวา่ ความ
ตอ้งการส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกระหวา่งกลุ่มผูบ้ริโภค 2 กลุ่มคือ ดา้นการส่ือสารการตลาดมีความแตกต่างกนั 
อย่างมีนัยสาํคญัท่ีระดบั 0.05  ส่วนดา้นทาํเล ดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการออกแบบร้าน 
และดา้นการบริการ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

คาํสําคญั:  ส่วนประสมการตลาดคา้ปลีก, เจนเนอเรชัน่วาย, เจนเนอเรชัน่แซด 

 

ABSTRACT 

The study aim to retail marketing mix, health and beauty. That can be used to classify group differences 

between Gen-Y and Gen-Z of the Eveandboy shop in Bangkok. Data were collected by using questionnaire survey 

from Gen-Y 100 customers and Gen-Z 100 customers. Those given data were analyzed by Percentage, Frequency, 

Mean, Standard Deviation as well as Chi-Square, ANOVA and Discriminant. The result shown that the demand for 

retail marketing mix between the two groups of consumers, Gen-Y and Gen-Z, was the difference of marketing 

communications significantly at the 0.05 level. 

Keywords:  Retail Marketing Mix, Generation Y, Generation Z. 
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1. บทนํา 

 อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง (Cosmetics industry ) เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตและขยายตวัอย่าง
ต่อเน่ือง ผูบ้ริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิงในทุกๆช่วงวยัต่างให้ความสนใจและใส่ใจดูแลตวัเอง ทั้งในเร่ืองสุขภาพและ
ความงามและการเสริมสร้างบุคลิกภาพใหดู้ดี โดยเฉพาะกลุ่มท่ีอยูใ่นวยัทาํงานท่ีมีสดัส่วนเพ่ิมข้ึนจากในอดีตหรือแมก้ระ
ทัง่กลุ่มวยัเด็กท่ีกาํลงัเขา้สู่วยัรุ่นท่ีตอ้งการให้ตวัเองดูดี  จึงทาํให้อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง (Cosmetics industry ) เป็น
อุตสาหกรรมท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตและขยายตวัอย่างต่อเน่ือง  ในตลาดเคร่ืองสําอางมีแนวโนม้เติบโตท่ีดี  ผูบ้ริโภค
มองวา่เป็นสินคา้จาํเป็น กระแสรักสุขภาพและความงามยงัคงมาแรงอยา่งต่อเน่ือง เห็นไดจ้ากร้านคา้ปลีกสินคา้สุขภาพ
และความงามทีมีเกิดข้ึนมากมาย รวมทั้งการเพ่ิมสาขาเพ่ือขยายตลาดและมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงมากข้ึน  (ปราณิดา 
ศยามานนท,์ 2560)  ซ่ึงในปัจจุบนัผูบ้ริโภคหนัมานิยมซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกประเภท ขายสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจาํเป็น
ต่อชีวิตประจาํวนั ในสถานท่ีเดียวกนั (One-stop shopping) มากข้ึน เน่ืองจากมีสินคา้หลากหลายแบรนด์ทาํให้สามรถ
เปรียบเทียบคุณภาพและราคาไดใ้นเวลาเดียวกนั และยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดใ้นเวลาเดียวกนั
  

อีฟแอนด์บอย เป็นร้านคา้ปลีกมลัติแบรนด์สุขภาพและความงามท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วจากฐานธุรกิจภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และมีเป้าหมายท่ีเขา้มาขยายสาขาเพ่ือแข่งขนัในตลาดกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีใหญ่
และมีโอกาสเติบโตค่อนขา้งมาก โดยผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์มองวา่ ร้านอีฟแอนบอยควรตั้งราคาขายใหต้ํ่ากวา่คู่แข่ง ปัจจุบนั
ร้านอีฟแอนดบ์อยมีเคร่ืองสาํอางมากกวา่ 900 แบรนด ์มีผลิตภณัฑม์ากกวา่หา้หม่ืนรายการ ตกแต่งร้านดว้ยโทนสีชมพ-ูดาํ 

จุดเด่นของร้าน คือ เนน้ขายสินคา้มีราคาถูก ไม่เกินหน่ึงร้อยบาท ไปจนถึงสินคา้ราคาแพง โดยมีการเนน้ทาํราคาพิเศษใน
ทุกๆวนั อีกทั้งยงัมีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลาย 

ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกธุรกิจเคร่ืองสาํอางท่ีจะทาํการตลาดให้ประสบความสําเร็จได ้ตอ้งตอบสนองความ
ตอ้งการลูกคา้ไดดี้ ตอ้งรู้จกัลูกคา้เป็นใคร มีลกัษณะการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) อย่างไร มีแนวโน้มพฤติกรรมอย่างไร 
ทั้งหมดคือหัวใจของกลยทุธ์ทางการตลาด  ประเด็นสาํคญัท่ีจะใชส่้วนประสมทางการตลาดให้ประสบความสําเร็จตาม
กลุ่มเป้าหมาย จึงตอ้งเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มเป็นอยา่งดี 

การศึกษาเร่ืองการจาํแนกความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม Gen-Y และกลุ่ม Gen-Z โดยใชค้วามตอ้งการส่วนประสม
การคา้ปลีกธุรกิจร้านอีฟแอนบอย ในเขตกรุงเทพมหานคร  เน่ืองจากกลุ่ม Gen-Y  และกลุ่ม Gen-Z เป็นกลุ่มท่ีมีพลงัซ้ือ
อย่างมากในสังคมปัจจุบนั  เพ่ือนาํไปวางแผนการดาํเนินการพฒันาปรับปรุงแกไ้ขส่วนประสมการคา้ปลีกให้ตรงกับ
ความตอ้งการของกลุ่ม Gen-Y  และกลุ่ม Gen-Z   โดยกลุ่มคน Gen-Y  คือ กลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงปีพ.ศ.2520-2537  กลุ่มน้ี
เติบโตข้ึนมาท่ามกลางความเปล่ียนแปลง เด็กยคุน้ีมีความเป็นตวัของตวัเองสูง ไม่ชอบถูกบงัคบัใหอ้ยูใ่นกรอบ ไม่ชอบอยู่
ในเง่ือนไข ชอบเสพข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย มีอิสระในความคิด กลา้ซัก กลา้ถามในทุกเร่ืองท่ีตวัเอง
สนใจ ไม่หวัน่กบัคาํวจิารณ์ มีความเป็นสากลมาก มองวา่การนิยมชมชอบวฒันธรรม หรือศิลปินต่างชาติเป็นเร่ืองธรรมดา 

มกัจะจดัสรรเวลาให้งานและชีวิตส่วนตวัในจุดท่ีสมดุลกนั พอหลงัเลิกงานอาจไปทาํกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างความสุข
ให้กบัตวัเอง เช่น ไปเล่นออกกาํลงัท่ีศูนยห์รือสนามกีฬา ไปพบปะสังสรรคก์บัเพ่ือนฝูง (ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช, 2558) 

นิสัยอยา่งหน่ึงท่ีมกัจะเกิดข้ึน กบัคน Gen-Y คือ ทาํอะไรอยา่งรวดเร็ว ดว้ยนิสัยของคนกลุ่มน้ี ทาํให้กลุ่มคน Gen-Y ชอบ
ไปร้านสะดวกซ้ือท่ีมีสินคา้หลากหลาย ใหเ้ลือกซ้ือในเวลาเดียวกนั ไม่ตอ้งไปหลายคร้ัง (วรีพงษ ์ชุติภทัร์, 2556)  กลุ่มคน 

Gen-Z  คือ กลุ่มคนท่ีเกิดช่วงปี พ.ศ. 2538-2547 ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช, 2559 กล่าวถึง Gen-Z  เป็นช่วงวยัท่ีความ
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หลากหลายทางสังคมมีมาก ทั้งเร่ืองเพศวิถี (Gender) ท่ีมีความแตกต่าง และให้การยอมรับเพศทางเลือกมากข้ึน มีความ
หลากหลายทางชาติพนัธ์ุ (Ethnography) มีความหลากหลายทางเทคโนโลยทุีกดา้น เช่น การแพทย ์วศิวกรรม วทิยาศาสตร์ 
รวมทั้ง เทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคม ท่ีเป็น Fully Digitalization ปัจจุบนันกัวิชาการเช่ือวา่ Gen-Z มีความสมบูรณ์
แบบมากกวา่ Gen-Y และมีการปรับตวัเขา้กบัคนรุ่นก่อนหน้าไดดี้กวา่ อยูใ่นยคุท่ีมีอุปกรณ์การส่ือสารและบนัเทิงอย่าง
ครบถว้นในอุปกรณ์เดียว อยา่งไรก็ตาม Gen-Z  เป็นกลุ่มเป้าหมายสาํคญัทางการตลาด เพราะมีกาํลงัซ้ือมากและเป็นวยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการใชจ่้ายของครอบครัว (โสพิส เกษมสหสิน, 2560) 

Levy และ Weitz (2012) ไดก้ล่าววา่ ส่วนประสมทางการคา้ปลีก คือ การผสานกนัระหวา่งปัจจยัหลายๆชนิดท่ี
ผูค้า้ปลีกใชเ้พ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ และมีอิทธิพลต่อกระบวนการซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย (1) ดา้นทาํเลท่ีตั้ง (2) ดา้นความหลากหลายของสินคา้ (3) ดา้นราคา (4) ดา้นการส่ือสาร
ทางการตลาด (5) ดา้นการออกแบบร้าน (6) ดา้นการบริการ โดยสอดคลอ้งกบั จิราภรร์ สุวรรณ (2557) พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ี
เขา้มาใชบ้ริการผูแ้ทนจาํหน่ายคา้ปลีก เอสซีจี ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยให้ความคิดเห็นใน
ดา้นการบริการลูกคา้มากท่ีสุด ส่วนดา้นทาํเลท่ีตั้ง ละดา้นการออกแบบร้าน อยูใ่นลาํดบัรองลงมาตามลาํดบั 

Lusch, Dunne และ Carver (2011: 100) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในธุรกิจคา้ปลีกว่า ผูบ้ริโภคมีการ
ตดัสินใจเม่ือพบหรือเจอในส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการ หรือเม่ือพบผลิตภณัฑห์รือตราสินคา้ท่ีสามารถเติมเต็มในส่ิงท่ีพวกเขา
ตอ้งการ และสถานท่ี ท่ีพวกเขาจะหาซ้ือผลิตภณัฑห์รือตราสินคา้นั้นได ้ซ่ึงพฤติกรรมการจบัจ่ายซ้ือสินคา้ประกอบดว้ย
กระบวนการต่างๆ จาํนวน 6 ขั้นตอนดว้ยกนั คือ การสัมผสัถึงส่ิงเร้า การตระหนกัถึงปัญหา การหาขอ้มูล การประเมิน
ทางเลือก การซ้ือ และการประเมินหลงัการซ้ือ สอดคลอ้งกบัพิษณุ อ่ิมวิญญาณ (2554) ศึกษาเก่ียวกบัการจดัการร้านคา้
ปลีกท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ร้านสะดวกซ้ือในกรุงเทพมหานคร และวิภา สากลวารี (2553) 

ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และ ร้านโลตสั เอ็กเพรส อาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการ พบวา่พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของแต่ละ Generation แตกต่างกนั  

 

กรอบแนวคดิงานวจิยั      

ตวัแปรตน้                     ตวัแปรตาม           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1  กรอบแนวคิดสาํหรับการวจิยั “การจาํแนกความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม Gen-Y และกลุ่ม Gen-Z                     

โดยใชค้วามตอ้งการส่วนประสมการคา้ปลีกธุรกิจร้านอีฟแอนบอย ในเขตกรุงเทพมหานคร” 

 

ความต้องการต่อส่วนประสมการค้าปลกี 

1.ดา้นทาํเล 

2.ดา้นความหลากหลายของสินคา้ 

3.ดา้นราคา 

4.ดา้นการส่ือสารทางการตลาด 

5.ดา้นการออกแบบร้าน 

6.ดา้นการบริการลูกคา้ 

 

        กลุ่ม Gen-Y   

คนท่ีเกิดในช่วง พ.ศ. 2520 – 2537 

 กลุ่ม Gen-Z  

คนท่ีเกิดในช่วงปีพ.ศ.2538-2547 
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2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาระดบัความตอ้งการส่วนประสมการคา้ปลีกธุรกิจสุขภาพและความงามในร้านอีฟแอนบอยของ
กลุ่ม Gen-Y 

2. เพ่ือศึกษาระดบัความตอ้งการส่วนประสมการคา้ปลีกธุรกิจสุขภาพและความงามในร้านอีฟแอนบอยของ
กลุ่ม Gen-Z 

3. เพ่ือศึกษาความตอ้งการส่วนประสมการคา้ปลีกสุขภาพและความงาม ร้านอีฟแอนบอย ท่ีสามารถใชใ้น
การจาํแนกความแตกต่างกลุ่มระหวา่งกลุ่ม Gen-Y  และกลุ่ม Gen-Z 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

ประชากรในการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen-Y (ผูท่ี้เกิดในช่วง พ.ศ. 2520-2537) และ Gen-Z (ผูท่ี้เกิด
ในช่วงปี พ.ศ.2538-2547 ) มีอายตุั้งแต่ 13-40 ปีและมีพฤติกรรมเคยซ้ือสินคา้หรือเขา้ร้านอีฟแอนดบ์อย ซ่ึงมีประชากร
กลุ่ม Gen-Y จาํนวน 1,475,616 คนและจาํนวนประชากรกลุ่ม Gen-Z จาํนวน 724,819 คน รวมทั้ งส้ินเป็นจาํนวน 
2,200,435 คน  (ระบบสถิติทางการทะเบียน จาํนวนประชากรแยกรายอาย ุกรุงเทพมหานคร เดือนธนัวาคม พ.ศ.2559) 

กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen-Y  และ Gen-Z ท่ีมีอายตุั้งแต่ 13-40 ปี ท่ีเคยซ้ือสินคา้จากร้านอีฟแอนด์
บอย ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 5 สาขา  จาํนวน 200 คน ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ทาํการจาํแนกออกเป็น 
2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Gen-Y จาํนวน 100 คน และ กลุ่ม Gen-Z จาํนวน 100 คน คน  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชว้ิธีการคดัเลือกกลุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เก็บขอ้มูลโดยการแจก
และเก็บแบบสอบถามโดยตรง คือ การแจกแบบสอบถามและขอใหผู้ต้อบอ่านและตอบคาํถามดว้ยตวัเอง  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. วเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามดว้ยสถิติเชิงพรรณนา โดยวธีิการหาค่าร้อยละ 

2. วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใชก้ารทดสอบ Chi-Square ระหว่างกลุ่มผูบ้ริโภค Gen-Y และ Gen-Z กบั
ขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ และขอ้มูลทางดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือ  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผูบ้ริโภค 2 กลุ่มคือ Gen-Y และ Gen-Z  ดว้ยการทดสอบ ANOVA 

กบัปัจจยัความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีก มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    

4. วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช ้Discriminant Analysis ในการจาํแนกกลุ่ม และประเมินความถูกตอ้งของ
สมการเสน้ตรงโดยดูจากค่า Significance Level ของค่า Wilks' lambda มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 

4. ผลการวจิยั 

4.1 ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง พบวา่กลุ่มตวัอยา่งโดยส่วนใหญ่ กลุ่ม Gen-Z เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 98 กบั กลุ่ม Gen-Y เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 93 แยกตามอาย ุกลุ่ม Gen-Z อาย ุ18-22 ปี คิดเป็นร้อยละ 59 กลุ่ม 
Gen-Y อาย ุ26-27 ปี คิดเป็นร้อยละ 36 มีสถานภาพโสด กลุ่ม Gen-Z คิดเป็นร้อยละ 100 กลุ่ม Gen-Y คิดเป็นร้อยละ 

92  กลุ่ม Gen-Z มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 39 กลุ่ม Gen-Y มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 74  Gen-Z เป็นนกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 55 กลุ่ม Gen-Y เป็นพนักงานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 74 กลุ่ม 
Gen-Z มีรายไดต้่อเดือน 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61 กลุ่ม Gen-Y มีรายไดต้่อเดือน 20,001-30,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 52 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 651 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

4.2 พฤติกรรมการซ้ือ  ส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินคา้ท่ีร้านอีฟแอนด์บอย เพราะมีความหลากหลาย กลุ่ม Gen-Z 

คิดเป็นร้อยละ 50 กลุ่ม Gen-Y ร้อยละ 50  ค่าใชจ่้ายในการซ้ือแต่ละคร้ัง ของกลุ่ม Gen-Z คือนอ้ยกวา่ 500 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 52  กลุ่ม Gen-Y เป็นจาํนวน 501–1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46  ความถ่ีในการมาใชบ้ริการ มาใชบ้ริการ 1 คร้ัง
ต่อเดือน กลุ่ม Gen-Z คิดเป็นร้อยละ 57 กลุ่ม Gen-Y คิดเป็นร้อยละ 58  บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
ส่วนใหญ่คือเพ่ือน กลุ่ม Gen-Z คิดเป็นร้อยละ 56  กลุ่ม Gen-Y คิดเป็นร้อยละ 45  ส่วนใหญ่เลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง
สําหรับผิวหน้า ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดผิวหนา้ และครีมบาํรุงผิวหน้า กลุ่ม Gen-Z คิดเป็นร้อยละ 61 กลุ่ม 
Gen-Y คิดเป็นร้อยละ 45  

4.3 ผลการศึกษาความต้องการส่วนประสมการตลาดค้าปลีก พบว่า ค่าเฉล่ียดา้นทาํเลของกลุ่ม Gen-Z คือ 
4.15 กลุ่ม Gen-Y คือ 4.08 ค่าเฉล่ียดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม Gen-Z คือ 4.30 กลุ่ม Gen-Y คือ 4.23 

ค่าเฉล่ียดา้นราคาของกลุ่ม Gen-Z คือ 4.37 กลุ่ม Gen-Y คือ 4.33 ค่าเฉล่ียดา้นการส่ือสารการตลาดของกลุ่ม Gen-Z คือ 

4.27 กลุ่ม Gen-Y คือ 4.14 ค่าเฉล่ียดา้นการออกแบบร้านของกลุ่ม Gen-Z คือ 4.25 กลุ่ม Gen-Y คือ 4.15 ค่าเฉล่ียดา้น
การบริการของกลุ่ม Gen-Z คือ 4.46 กลุ่ม Gen-Y คือ 4.35  

ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีกสูงสุดในเร่ือง “ตอ้งการให้มีความ
สะดวก รวดเร็วในการชาํระเงิน” “ตอ้งการใหมี้การติดป้ายแสดงราคาสินคา้อยา่งชดัเจน” และ “ตอ้งการใหพ้นกังาน
บริการลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัท่ีดี”  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50, 4.44 และ 4.43 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 1) และมีความตอ้งการ
ส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีกตํ่าสุดในเร่ือง “ตอ้งการให้มีพนักงานขายเขา้มาช่วยเหลือขณะท่ีเลือกซ้ือสินคา้” 

“ตอ้งการใหต้ั้งอยูใ่นบริเวณศูนยก์ารคา้ท่ีมีคนหนาแน่น” และ “ตอ้งการใหห้นา้ร้านมีความสวยงามสะดุดตา”  โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88, 3.96 และ 4.03 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรดา้นความตอ้งการส่วนประสมการคา้ปลีก(สูงสุด) 

ความตอ้งการต่อส่วนประสมการคา้ปลีก 

(สูงสุด) 
Gen-Z Gen-Y รวม 

x  ...DS  x  ...DS  x  ...DS  
สะดวกรวดเร็วในการชาํระเงิน 4.52 0.577 4.47 0.559 4.50 0.567 

ติดป้ายแสดงราคาสินคา้ชดัเจน 4.49 0.559 4.39 0.618 4.44 0.590 

พนกังานขายบริการลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัท่ีดี 4.41 0.588 4.44 0.656 4.43 0.622 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรดา้นความตอ้งการส่วนประสมการคา้ปลีก (ตํ่าสุด) 

ความตอ้งการต่อส่วนประสมการคา้ปลีก
(ตํ่าสุด) 

Gen-Z Gen-Y รวม 

x  ...DS  x  ...DS  x  ...DS  
มีพนกังานขายเขา้มาช่วยขณะท่ีเลือกซ้ือ
สินคา้ 

3.93 1.018 3.83 0.965 3.88 0.990 

ตั้งอยูใ่นบริเวณศูนยก์ารคา้ท่ีมีคนหนาแน่น 3.95 0.796 3.96 0.898 3.96 0.846 

หนา้ร้านมีความสวยงามสะดุดตา 4.15 0.744 3.90 0.628 4.03 0.698 
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4.4 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการส่วนประสมการค้าปลกี ระหวา่ง Gen-Y  และ 
Gen-Z ดว้ย Discriminant Analysis  

ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความสามารถในการจาํแนกกลุ่มของความตอ้งการส่วนประสมการคา้ปลีก และ
ค่าสถิติของสมการเสน้ตรง 

Test of 

Function(s) 

Wilks' 

Lambda 

Chi-

square 
df Sig. 

Eigenvalue % of 
Variance 

Cumulative 

% 

Canonical 

Correlation 

1 .803 40.0 31 .129 .245a 100.0 100.0 .444 

จากตารางท่ี 3 ผลการศึกษาพบว่าค่า วิลค์ แลมดา มีค่าเท่ากับ .803 และค่า Sig. ท่ีได้นั้นเท่ากับ .129 ซ่ึง

มากกวา่ .05 ทาํให้ความสามารถในการจาํแนกกลุ่มไม่เพียงพอกบัระดบันยัสาํคญัทางสถิติ ( 0.402 =χ )โดยท่ีมีค่า
ความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม (Eigenvalue)  เท่ากบั .245 และค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนการจาํแนกกลุ่มลูกคา้ท่ีมี
ความตอ้งการต่อส่วนประสมการคา้ปลีก ระหว่าง Gen-Y และ Gen-Z ไดแ้ก่ ค่าสหสัมพนัธ์คาโนนิคอล (Canonical 

Correlation)  เท่ากบั .444 ( 20.2 =R ) แสดงให้เห็นว่าร้อยละ 20 ของความผนัผวนในตวัแปรกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความ
ตอ้งการต่อส่วนประสมการคา้ปลีก Gen-Y และ Gen-Z ซ่ึงผลลพัธ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นไดว้่าสมการท่ีกล่าวมาไม่มี
ความสามารถในการไดมี้อาํนาจในการจาํแนกกลุ่มและนาํไปใชพ้ยากรณ์ได ้ซ่ึงจะสามารถพยากรณ์การจาํแนกกลุ่ม
ไดแ้ละไม่สามารถนาํไปใชพ้ยากรณ์ได ้

 

       ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มท่ีสงักดัจริงกบักลุ่มท่ีพยากรณ์ของความตอ้งการส่วนประสมการคา้ปลีก 

กลุ่มลูกคา้ท่ีทาํการพยากรณ์ 
กลุ่มท่ีพยากรณ์ 

จาํนวนรวม 
Gen-Z Gen-Y 

กลุ่มท่ีสงักดัจริง จาํนวน Generation Z 63 37 100 

Generation Y 48 52 100 

ร้อยละ Generation Z 63 37 100 

Generation Y 48 52 100 

ร้อยละ 57.5 จะสามารถพยากรณ์การเป็นสมาชิกของกลุ่มลูกคา้ทั้งสองกลุ่มไดถู้กตอ้ง 

จากตารางท่ี 4 ผลลพัธ์ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นไดว้า่สมการจาํแนกสามารถพยากรณ์การเป็นสมาชิกของลูกคา้
ทั้ง 2 กลุ่มไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 57.5 โดยท่ีกลุ่มลูกคา้ Gen-Z สามารถพยากรณ์การเป็นสมาชิกไดถู้กตอ้งร้อยละ 63 และ
กลุ่มลูกคา้ พยากรณ์การเป็นสมาชิกได้ถูกตอ้งร้อยละ 52  แสดงว่าสมการจาํแนกกลุ่มลูกคา้กลุ่มลูกคา้ Gen-Z  ได้
ถูกตอ้งมากกวา่ Gen-Y 
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5.  อภิปรายผล 

ด้านการส่ือสารการตลาด  สามารถจาํแนกกลุ่ม คือ ลูกคา้กลุ่ม Gen-Y มีความตอ้งการมาก ดงัน้ี มีพนกังาน

เขา้มาช่วยเหลือในขณะท่ีเลือกซ้ือสินคา้ สมคัรสมาชิกฟรีเพ่ือรับสิทธิพิเศษจากทางร้าน  สะสมคะแนนเพ่ือใชเ้ป็น

ส่วนลดได ้ แจกตวัอยา่งสินคา้ใหม่ให้กบัลูกคา้ และสอนวิธีการแต่งหนา้ให้กบัลูกคา้ฟรี  ในส่วนลูกคา้กลุ่ม Gen-Z มี

จาํนวนร้อยละสูงกว่าท่ีมีความตอ้งการอย่างยิ่ง ดังน้ี มีป้ายโฆษณาสินคา้มองเห็นชัดเจน มีการชิงโชคและมีบตัร

แต่งหนา้ฟรีเม่ือลูกคา้ซ้ือสินคา้ครบตามจาํนวนราคาท่ีกาํหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พรนิภา หาญมะโน 

(2558) ทาํการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของ กลุ่ม Generation B  กลุ่ม Generation X และ กลุ่ม Generation Y 

ท่ีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดในการซ้ือสินคา้

และบริการในการซ้ือสินคา้และบริการในร้านคา้ ปลีกสมยัใหม่ของแต่ละ Generation มีความแตกต่างกนั  

ด้านทําเล  ไม่สามารถจาํแนกกลุ่มได ้ปัจจยัตวัน้ีไม่มีผลในการแบ่งกลุ่มอาจเน่ืองมาจาก ความคิดเห็นของ

กลุ่ม Gen-Y และ กลุ่ม Gen-Z ไม่แตกต่างกนั พิจารณาความตอ้งการรายด้าน คือลูกคา้ตอ้งการให้ร้าน Eveandboy 

ตั้ งอยู่ในบริเวณศูนย์การคา้ท่ีมีคนหนาแน่น  เดินทางได้สะดวก มีท่ีจอดรถเพียงพอ และมีหลากหลายสาขาซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจิราภรณ์ สุวรรณ(2557) ศึกษาเร่ืองการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจดา้น

ส่วนประสมการคา้ปลีกการใชบ้ริการร้านสุพรรณ พบวา่ลูกคา้นร้านสุพรรณ มีความพึงพอใจดา้นทาํเลท่ีตั้งมากท่ีสุด 

ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  ไม่สามารถจาํแนกกลุ่มได ้ปัจจัยตวัน้ีไม่มีผลในการแบ่งกลุ่มอาจ

เน่ืองมาจาก ความคิดเห็นของกลุ่ม Gen-Y และ กลุ่ม Gen-Z ไม่แตกต่างกนั พิจารณาความตอ้งการตามรายดา้น คือ 

ลูกคา้ตอ้งการให้ร้าน Eveandboy มีความหลากหลายของตรายี่ห้อ มีสินคา้พร้อมจาํหน่ายอยู่เสมอ  มีสินคา้ท่ีแปลก

ใหม่อยูเ่สมอ และวางจาํหน่ายก่อนร้านอ่ืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของคุลิกา วฒันสุวกลุ (2555) ไดท้าํการศึกษา

เร่ืองปัจจยัส่วนประสมตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของลูกคา้ กรณีศึกษาแผนกยาของร้านวตัสัน พบวา่ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์เป็นปัจจยัท่ีลูกคา้ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ความหลากหลายของยีห่อ้เวชภณัฑ ์

ด้านราคา ไม่สามารถจาํแนกกลุ่มได ้ปัจจยัตวัน้ีไม่มีผลในการแบ่งกลุ่มอาจเน่ืองมาจาก ความคิดเห็นของ

กลุ่ม Gen-Y และ กลุ่ม Gen-Z ไม่แตกต่างกนั พิจารณาความตอ้งการตามรายดา้น คือ ลูกคา้ตอ้งการใหร้้าน Eveandboy 

มีการจาํหน่ายสินคา้ในหลายระดบัราคา ติดป้ายแสดงราคาสินคา้อยา่งชดัเจน ขายราคาตํ่ากวา่ร้านอ่ืนท่ีจาํหน่ายสินคา้

ประเภทเดียวกนั  

ด้านการออกแบบร้าน ไม่สามารถจาํแนกกลุ่มได ้ปัจจยัตวัน้ีไม่มีผลในการแบ่งกลุ่มอาจเน่ืองมาจาก ความ
คิดเห็นของกลุ่ม Gen-Y และ กลุ่ม Gen-Z ไม่แตกต่างกนั พิจารณาความตอ้งการตามรายดา้น คือ ลูกคา้ตอ้งการใหร้้าน 

Eveandboy ออกแบบหนา้ร้านให้มีความสวยงามสะดุดตา ภายในร้านมีความหรูหราทนัสมยั  มีความสว่างเพียงพอ 

มองเห็นสินคา้ไดช้ดัเจน มีพ้ืนท่ีเพียงพอ  มีทางเดินท่ีเหมาะสมไม่แคบเกินไป  จดัวางสินคา้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือความ
สะดวกต่อการซ้ือของลูกคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของคุลิกา วฒันสุวกุล (2555) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยั
ส่วนประสมตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของลูกคา้ กรณีศึกษาแผนกยาของร้านวตัสัน พบวา่ ปัจจยัดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ เป็นปัจจยัท่ีลูกคา้ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ความสะอาดภายในร้าน การจดัวางสินคา้
เป็นหมวดหมู่ชดัเจนน่าสนใจ มีความสวา่งและอุณหภูมิเหมาะสม ตกแต่งบรรยากาศในร้านใหมี้ความทนัสมยั 
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ด้านการบริการ ไม่สามารถจาํแนกกลุ่มได ้ปัจจยัตวัน้ีไม่มีผลในการแบ่งกลุ่มอาจเน่ืองมาจาก ความคิดเห็น
ของกลุ่ม Gen-Y และ กลุ่ม Gen-Z ไม่แตกต่างกัน พิจารณาความต้องการตามรายด้าน คือ ลูกคา้ตอ้งการให้ร้าน 

Eveandboy ชาํระเงินไดส้ะดวกรวดเร็ว  พนักงานให้บริการลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัท่ีดี ดว้ยความสุภาพ พนักงานขายมี
ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดี มีจาํนวนเพียงพอในการให้บริการลูกคา้ และมีการรับประกนัเปล่ียนสินคา้ถา้
สินคา้ท่ีลูกคา้ซ้ือไปไดรั้บความเสียหาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของคุลิกา วฒันสุวกุล (2555) ไดท้าํการศึกษา
เร่ืองปัจจยัส่วนประสมตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของลูกคา้ กรณีศึกษาแผนกยาของร้านวตัสัน พบวา่ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ เป็นปัจจยัท่ีลูกคา้ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยไดแ้ก่ ความสะดวกในการ
ชาํระเงิน ความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาการจาํแนกความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม Gen-Y และกลุ่ม Gen-Z  โดยใชค้วามตอ้งการส่วนประสม
การคา้ปลีกธุรกิจร้าน Eveandboy ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

การศึกษาการจาํแนกความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม Gen-Y และกลุ่ม Gen-Z  โดยใชค้วามตอ้งการส่วนประสม
การคา้ปลีกธุรกิจร้าน Eveandboy ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ้ือสินคา้ร้าน Eveandboy เพราะสินคา้มีความหลากหลาย มีค่าใชจ่้าย
ในการซ้ือแต่ละคร้ังอยูท่ี่ 500-1,000 บาท ซ้ือ 1 คร้ังต่อเดือน บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือคือเพ่ือน ส่วนใหญ่
เป็นเคร่ืองสาํอางกลุ่มผิวหนา้ 

2. ดา้นการส่ือสารการตลาด ควรมีป้ายแสดงสินคา้อยา่งชดัเจน มีการสมคัรสมาชิกฟรีเพ่ือสามารถติดต่อและ
ติดตามลูกคา้ไดต่้อเน่ือง รวมทั้งสามารถจดัโปรโมชัน่ไดต้ามความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ ทั้งน้ีอาจมีช่วงลดราคาวนั
เกิด หรือแจกผลิตภณัฑ์ใหม่ให้ลองใช ้มีการสะสมแตม้เพ่ือใชเ้ป็นส่วนลด และในปัจจุบนัเป็นยุคท่ี Social media 

กาํลงัพฒันาข้ึนอย่างก้าวกระโดด การประชาสัมพนัธ์โปรโมชั่นต่างๆผ่านส่ือออนไลน์ก็จะสามารถทาํให้เขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดมากข้ึน อีกทั้ งพนักงานประจําร้านก็มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าทั้ ง 2 กลุ่ม 
เพราะฉะนั้นเราควรใหค้วามสําคญักบัพนักงานมากข้ึน เช่น ให้พนักงานไดรั้บการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัสินคา้และมารยาทในการบริการลูกคา้ และเพ่ิมจาํนวนพนกังานเพ่ือความทัว่ถึงในการใหบ้ริการลูกคา้ เป็นตน้  

3. ดา้นทาํเล  ควรเป็นสถานท่ีท่ีเดินทางสะดวกและง่ายต่อการเดินทาง หรือมีการขยายสาขาไปตามแหล่ง
ชุมชน เพราะการขบัรถออกจากบา้นในแต่ละคร้ัง จะพบกบัปัญหาการจราจรหนาแน่นหรือติดขดัและไม่มีท่ีจอด ซ่ึง
กลุ่ม Gen-Y และ Gen-Z ชอบจดัสรรเวลาระหว่างงานและชีวิตส่วนตวั หาเวลาและโอกาสในการพกัผ่อนและออก
กาํลงักายมากข้ึน  

4. ดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ ควรคดัเลือกสินคา้ท่ีมีคุณภาพ สร้างความหลากหลายของสินคา้ มี
สินคา้แปลกใหม่และมีสินคา้พร้อมขายอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงจะเป็นส่ิงสําคญั ดึงดูดให้ลูกคา้มาซ้ือสินคา้มากข้ึน ใน
ปัจจุบนั กลุ่ม Gen-Y และ Gen-Z มีนิสัยชอบเลือกซ้ือในเวลาและสถานท่ีเดียวกนั ร้านสะดวกซ้ือท่ีมีสินคา้หลากหลาย 
ให้ ไม่ตอ้งไปหลายคร้ังหรือหลายท่ี เพราะทาํให้มีเวลาในการไปทาํกิจกรรมอ่ืนๆไดม้ากข้ึนตามการดาํเนินชีวิตของ
เด็กรุ่นใหม่ทั้งสองกลุ่มน้ี 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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5. ดา้นการออกแบบร้าน ควรให้ความสาํคญัดา้นเอกลกัษณ์ของความเป็น Eveandboy มีการตกแต่งให้ร้าน
สะอาด ดูหรูหราลงตวั มีพ้ืนท่ีกวา้งขวาง รองรับลูกคา้ท่ีเขา้มาในร้านไดดี้ รวมทั้งการจดัวางสินคา้ท่ีเป็นหมวดหมู่หา
ง่าย  เป็นการเพ่ิมเสน่ห์ใหก้บัร้าน และดึงดูดลูกคา้มากข้ึน เพราะในปัจจุบนัผูบ้ริโภคไดห้นัมาเลือกใชบ้ริการซ้ือสินคา้
จากร้านเฮา้ส์แบรนด์ท่าเป็นมลัติแบรนด์มากข้ึน เพราะสามารถเปรียบเทียบไดท้ั้งราคา และประโยชน์ท่ีไดรั้บ  ส่ิง
สาํคญัยิง่สาํหรับผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen-Y และ Gen-Z มีการแชร์ภาพ สถานท่ีลงบนโซเชียลเน็ตเวร์ิค สถานท่ีท่ีตนเองเขา้ใช้
บริการ เป็นการสร้างกระแส ทาํใหดึ้งดูดผูบ้ริโภคเขา้มาใชบ้ริการร้าน Eveandboy เพ่ิมมากข้ึน   

6. ดา้นการบริการ ควรให้ความสําคญัในเร่ืองความรวดเร็วในการชาํระเงิน ฝีกอบรมและเพ่ิมความรู้ให้
พนกังานในร้านอยา่งสมํ่าเสมอ พนกังานควรมีความรู้ในผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งดี ให้ขอ้มูลชดัเจน และบริการดว้ยความ
สุภาพมีอธัยาศยัท่ีดี ใหค้วามสะดวกสบายแก่ลูกคา้ ซ่ึงจะส่งผลใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจและอยากท่ีจะมาใชบ้ริการ
ในคร้ังต่อไปอีก 

7. ผูป้ระกอบร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ควรตอ้งเปล่ียนแนวการตลาด นาํกลยทุธ์ Niche of  Niche มาใช ้เน่ืองจาก
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ของแต่ละ Generation แตกต่างกนั ตอ้งมีการทาํ Segmentation ของ
ลูกคา้แต่ละกลุ่ม (Gen-Y และ Gen-Z) เพ่ือใหเ้ขา้ถึงลูกคา้ไดง่้ายข้ึน  เม่ือผูบ้ริโภคแต่ละ Generation เป็นผูม้องหาสินคา้
ท่ีเขา้กบัความเป็นตวัตนของตวัเอง (Personalize)  ไม่ซ้ือตามความนิยมของคนทัว่ไป (Popular) ทุกคนอยากแตกต่าง
และเป็นตวัของตวัเอง ซ่ึงเป็นลกัษณะนิสยัของกลุ่ม Gen-Y และ Gen-Z 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเฉพาะผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen-Y และ Gen-Z ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ควรนาํ
กรอบการวิจัยไปใช้ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในต่างจังหวดั ท่ีมีลักษณะเศรษฐกิจ ท่ีใกล้เคียงกับจังหวดั
กรุงเทพมหานคร  

2. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ เพ่ิมเติมท่ีอาจมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของกลุ่ม Gen-Y และ Gen-Z ท่ีร้านคา้
ปลีกสมยัใหม่ เช่น ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยั ดา้นสงัคม ดา้นวฒันธรรม ดา้นเศรษฐกิจ เป็นตน้  

3. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีผู ้บริโภคกลุ่ม Gen-Y และ Gen-Z ไดรั้บจากการใชบ้ริการท่ีร้านคา้
ปลีก สมยัใหม่ เพ่ือนาํมาปรับปรุงพฒันาร้านคา้ปลีกสมยั ใหม่ให้เกิดความประทบัใจในการบริการและตดัสินใจ ใช้
บริการต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  1) เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในส่วนประสมการคา้ปลีกของร้านคา้ปลีก
วสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในอาํเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี  2) เพ่ือศึกษาระดบัความเช่ือมัน่ในตราของร้านคา้ปลีกวสัดุ
ก่อสร้างแบบดั้งเดิม  3) เพ่ือศึกษาระดบัการรับรู้คุณค่าการส่ือสารของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม  4) เพ่ือ
ศึกษาอิทธิพลของระดบัความพึงพอใจในส่วนประสมการคา้ปลีก, ความเช่ือมัน่ในตราของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง
แบบดั้งเดิม และการรับรู้คุณค่าการส่ือสารของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม ท่ีมีผลต่อระดบัความตั้งใจซ้ือ
สินคา้วสัดุก่อสร้าง กระบวนการวจิยัใชว้ิธีวจิยัเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากผูบ้ริโภคกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่มหลายขั้นตอนร่วมกบัการใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จาํนวน 260 คน 
จากนั้นจึงใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาและการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 
ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ผลการวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจในส่วนประสมการคา้ปลีก ดา้นนโยบายราคา, ดา้นการส่ือสาร
การตลาด, ดา้นการออกแบบร้านคา้และการจดัวางสินคา้ และดา้นการบริการลูกคา้ มีผลต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
อีกทั้งความเช่ือมัน่ในตราของร้านคา้ปลีก และการรับรู้คุณค่าการส่ือสารของร้านคา้ปลีก ก็ส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัสาํคญั ซ่ึงงานวจิยัช้ินน้ีจะมีประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในการ
ให้ความสาํคญักบันโยบายการตั้งราคา การออกแบบการส่ือสารการตลาดให้เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย อีกทั้ง
การสร้างความเช่ือมัน่ในตราของร้านคา้ เพ่ือสร้างการรับรู้และสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค เพ่ือก่อใหเ้กิดความ
ตั้งใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกมากข้ึน และสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของร้านคา้ปลีกใหม้ากข้ึนอีก
ดว้ย 

คาํสําคญั:  ส่วนประสมการคา้ปลีก, ความเช่ือมัน่, การรับรู้, การส่ือสารการตลาด, ความตั้งใจซ้ือ 
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ABSTRACT 

The purpose of the study are to 1) Study about the level of satisfaction in retail mix of traditional construction 

material retailers in Muang, Suphanburi. 2 )  Study about the level of brand trust of traditional construction material 

retailers. 3 )  Study about the perception value of integrated marketing communications of traditional construction 

material retailers. 4)  Study about the relationship between level of satisfaction in retail mix, brand trust of traditional 

construction material retailers and perception value of integrated marketing communication of traditional 

construction material retailers that affect to consumer purchase intention in the traditional construction material 

retailers. 

The methodology is quantitative research method. The 2 6 0  questionnaires were used to collect data from 

the sample of consumers who live in Suphanburi and used to buy goods from traditional construction material retailers 

in Muang, Suphanburi. The data were analyzed by using descriptive statistics and multiple regression analysis. 

The research results showed that consumer satisfaction about pricing, marketing communications, Store 

design and Layout, services, the brand trust of retailers and perception value of integrated marketing communications 

significantly affect to the purchase intention of the consumers at p – value < 0.05. 
This research will be beneficial and useful for traditional construction material retailers about offering of 

pricing policy, marketing communications to target customers and the brand trust of the store. These are for improving 

perception and satisfaction that affect to the purchase intention of target consumers. 

Keywords:  Retail Mix, Brand Trust, Perception, Marketing Communication, Purchase Intention 

 

1. บทนํา 

ในปัจจุบันร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้ งเดิมกําลงัประสบปัญหาอย่างรุนแรงจากธุรกิจคา้ปลีกวสัดุ
ก่อสร้างสมยัใหม่ท่ีขยายตวัอยา่งกา้วกระโดดทัว่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั อีกทั้งพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ท่ีเปล่ียนไป โดยโดยนิยมเลือกซ้ือสินคา้เก่ียวกับบ้านด้วยตนเอง (ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย, 2559) และตอ้งการความ
สะดวกสบายมากข้ึน และเน่ืองจากธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่มีจุดแขง็ในดา้นเงินทุน ความหลากหลายของ
สินค้า และระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยสามารถจัดเป็น One-Stop Shopping ได้อย่างสมบูรณ์ 
(ศูนยว์ิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB, 2556) ทาํให้ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีแนวโนม้นิยมเลือกซ้ือสินคา้จากธุรกิจคา้ปลีก
วสัดุก่อสร้างสมยัใหม่มากข้ึน ซ่ึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคดงักล่าว จะส่งผลต่อความอยู่รอดของร้านคา้ปลีกวสัดุ
ก่อสร้างแบบดั้งเดิม และทาํใหผู้ป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมตอ้งเร่งปรับตวัเพ่ือรองรับการแข่งขนั
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัในสถานการณ์เช่นน้ี 

จากขอ้มูลดงักล่าวจึงเป็นท่ีน่าสนใจอย่างมากท่ีจะศึกษาว่าความพึงพอใจในปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีก 
ความเช่ือมัน่ในตราของร้านคา้ และการสร้างการรับรู้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของร้านคา้ปลีก มีปัจจยั
ใดบ้างท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป้าหมาย เพ่ือสามารถนําเสนอแนวทางให้ผูป้ระกอบการสามารถ
ออกแบบกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ผูบ้ริโภค และเพ่ิมความสามารถในการ
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แข่งขนัของร้านคา้ปลีก ทั้งน้ีเพ่ือท่ีจะนาํมาซ่ึงผลประกอบการและความอยู่รอดของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบ
ดั้งเดิมในทา้ยท่ีสุด 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือศึกษาผลกระทบของความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด ทั้ง 6 ดา้น ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นทาํเลท่ีตั้ง 
ดา้นความหลากหลายของสินคา้ ดา้นนโยบายราคา ดา้นการส่ือสารการตลาด ดา้นการออกแบบร้านคา้และการจดัวาง
สินคา้ และดา้นการบริการลูกคา้ การศึกษาผลกระทบของความเช่ือมัน่ในตราของร้านคา้ และการรับรู้คุณค่าจากการ
ส่ือสารของร้านคา้ ท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคในร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง อาํเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การวิจัยในคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเพ่ือเป็นแนวทางในการตั้งสมมติฐานและกาํหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยั พบว่าความพึงพอใจในส่วนประสมการคา้ปลีก ซ่ึงประกอบดว้ย 6 ดา้น คือ ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้น
ความหลากหลายของประเภทสินคา้ ดา้นนโยบายราคา ดา้นการส่ือสารการตลาด ดา้นการออกแบบร้านคา้และการจดั
วางสินคา้ และดา้นการบริการลูกคา้ จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Levy, Weitz and Grewal, 2014 
อา้งถึงใน จิราภรณ์ สุวรรณ, 2557) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาการบริหารส่วนประสมการคา้ปลีก และการจดัการ
เชิงกลยทุธ์การตลาดคา้ปลีกแบบดั้งเดิม พบวา่ส่วนประสมการคา้ปลีก 3 ดา้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม คือดา้นชนิดของสินคา้และบริการ, การจดัการแผนผงัของร้านคา้ปลีก 
และดา้นความสะดวกสบายของทาํเลท่ีตั้งของร้านคา้ปลีก (ภาวณีิ กาญจนภา, 2554) 

นอกจากน้ียงัพบวา่ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้เป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับผูป้ระกอบการเน่ืองจากเป็นส่ิงสาํคญัใน
การสร้างความสัมพนัธ์กับผูบ้ริโภคในระยะยาว ทําให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับตราสินคา้นั้ น ๆ (Mayer, Davis & 

Schooman, 1995; Novak, 1997 และ Pavlou, 2002 อา้งถึงใน เกตุวดี สมบูรณ์ทวแีละคณะ, 2559) หากตราสินคา้ไดรั้บ
ความเช่ือมัน่จากผูบ้ริโภคแลว้ก็จะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือและความภกัดีของผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
เร่ืองความเช่ือมัน่ในตราสินคา้และภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกาํเนิดสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ กรณีศึกษา: ตรา
สินคา้ COACH EST.1941 NEW YORK พบวา่ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ โดยงานวิจยัช้ินน้ีพบว่าหากผูบ้ริโภคเช่ือมัน่ในตราสินคา้ในระดบัสูง จะส่งผลให้ภาพลกัษณ์ของแหล่งผลิต
สินคา้มีความสําคญัในการพิจารณาเพ่ือตดัสินใจซ้ือสินคา้ลดลง ดังเช่นในกรณีศึกษาน้ีพบว่าตราสินคา้ COACH 

ไดรั้บความเช่ือมัน่ในตราสินคา้จากผูบ้ริโภคในระดบัสูง ทาํให้ความแตกต่างดา้นแหล่งผลิตสินคา้จากประเทศจีน 
และประเทศสเปน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น (อนญัญา อุทยัปรีดา, 2556) 

อีกทั้งพบว่าการรับรู้ของผูบ้ริโภคมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ซ่ึงผูป้ระกอบการจึงควรสร้าง
การรับรู้ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายผ่านทางการส่ือสารการตลาดท่ีเหมาะสมกบักิจการของตนเองเพ่ือใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ
ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ืองปัจจยัดา้นสินคา้ในรูปแบบบูรณาการ ความเขา้ใจถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและ
การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง
สมยัใหม่ (Modern Trade) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่การส่ือสารการตลาดแบบบูรณา
การทั้ งการใช้ส่ือและการจัดกิจกรรม ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าวสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง
สมยัใหม่ (ชยัสิทธ์ิ จิญกาญจน์, 2556) และสอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ืองปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ การบริหารลูกคา้
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สัมพนัธ์ และการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างในร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่
(Modern Trade) ในจงัหวดัปทุมธานี ท่ีพบว่าการส่ือสารทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างใน
ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade) ในจงัหวดัปทุมธานี โดยผูบ้ริโภคจะรู้สึกว่าการส่ือสารผ่านส่ือ
ออนไลน์ การทาํป้ายโฆษณาบริเวณทางเดินในร้านคา้ปลีก หรือการโฆษณาในโบรชวัร์จะสามารถดึงดูดความสนใจ
ในการซ้ือได ้

 

จากขอ้มูลดงักล่าวผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี 

                 ตวัแปรตน้                                                                    ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

และกาํหนดสมมติฐานตามกรอบแนวคิด วา่ ความพึงพอใจในส่วนประสมการคา้ปลีก ความเช่ือมัน่ในตรา
ของร้านคา้ และการรับรู้คุณค่าจากการส่ือสารของร้านคา้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกวสัดุ
ก่อสร้างแบบดั้งเดิมในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ประชากรในการศึกษาน้ีเป็นผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดัสุพรรณบุรี โดยตอ้งมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป และตอ้ง
เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการซ้ือวสัดุก่อสร้างหรือสินคา้ตกแต่งบา้นจากร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในเขต
อาํเภอเมืองจังหวดัสุพรรณบุรีและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะเหมือนประชากรใน
การศึกษา จาํนวน 260 คน โดยพิจารณาจากเกณฑจ์าํนวนกลุ่มตวัอยา่งขั้นตํ่าท่ีตอ้งใชใ้นการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ
และสุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่มหลายขั้นตอนร่วมกบัการใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยเลือกสุ่ม
ตวัอยา่งเฉพาะผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัสุพรรณบุรีเท่านั้น 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยแบบสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล ลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดบั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบดว้ย คาํถามเพ่ือคดัเลือก 
จาํนวน 2 คาํถาม, ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการคา้ปลีกทั้งหมด 6 ดา้น จาํนวน 30 คาํถาม, ความเช่ือมัน่ในตราของ
ร้านคา้ปลีก จาํนวน 5 คาํถาม, ระดบัการรับรู้การส่ือสารของร้านคา้ จาํนวน 5 คาํถาม และความตั้งใจซ้ือสินคา้ จาํนวน 
5 คาํถาม และมีการเก็บขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งอีกดว้ย 

ส่วนประสมการคา้ปลีก ไดแ้ก่ ดา้นทาํเลท่ีตั้ง, 

ดา้นความหลากหลายของประเภทสินคา้, ดา้น
นโยบายราคา, ดา้นการส่ือสารการตลาด, ดา้น
การออกแบบร้านคา้และการจดัวางสินคา้ และ
ดา้นการบริการลูกคา้ 

ความเช่ือมัน่ในตราของร้านคา้ 

การรับรู้คุณค่าจากการส่ือสารของร้านคา้ 

ความตั้งใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกวสัดุ
ก่อสร้างแบบดั้งเดิมในเขตอาํเภอเมือง 
จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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ทั้งน้ีมีการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามดว้ย
การวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ของทุกตวัแปรโดยใชส้ัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

พบว่าค่า Cronbach’s Alpha Coefficient ในแต่ละตวัแปรมีค่าระหว่าง 0.820 – 0.920 ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามมีความ
น่าเช่ือถือ จึงเร่ิมเก็บขอ้มูลเพ่ือวเิคราะห์ 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจกลุ่มตวัอยา่งนาํมาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป วิเคราะห์ดว้ย
สถิติเชิงพรรณนา โดยวิเคราะห์ตัวแปรท่ีเป็นข้อมูลเชิงลักษณะด้วยค่าความถ่ีและร้อยละ ได้แก่ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง วิเคราะห์ตวัแปรเชิงปริมาณดว้ยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไดแ้ก่ขอ้มูล
ดา้นความพึงพอใจในส่วนประสมการคา้ปลีก ความเช่ือมัน่ในตราของร้านคา้ปลีก การรับรู้การส่ือสารของร้านคา้ปลีก 
และความตั้งใจซ้ือสินคา้ นอกจากนั้นใชว้ิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ในวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามดว้ยวธีิการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 

4. ผลการวจิยั 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา พบวา่ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 162 

คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ26 – 35 ปี จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมา
คือช่วงอายุ 36 – 45 ปี จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 นอกจากน้ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมาคืออาชีพรับจา้ง จาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.7 อีกทั้งพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการศึกษาสูงสุดชั้นปริญญาตรี จาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนในช่วง 10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 และ 20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 93 

คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 

นอกจากน้ีพบว่าร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างท่ีกลุ่มตวัอย่างเลือกซ้ือมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือร้านสีสุพรรณ 
จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 รองลงมาคือ หจก. หลกัเมืองถาวรพานิชย ์จาํนวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.2 และ
ร้านสหกิจสุพรรณและแม่แดงฮาร์ดแวร์ จาํนวนร้านละ 20 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 7.7 

ผลการศึกษาดา้นความพึงพอใจในส่วนประสมการคา้ปลีก มีทั้งหมด 6 ดา้น ดงัต่อไปน้ี  
ความพึงพอใจดา้นทาํเลท่ีตั้ง พบวา่กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจท่ีร้านตั้งอยูบ่นทาํเลท่ีสามารถเดินทางมาไดส้ะดวก 

ท่ีค่าเฉล่ีย 3.37, ร้านเขา้ถึงไดง่้าย เช่นมีการจราจรไม่ติดขดั ท่ีค่าเฉล่ีย 4.33 และร้านตั้งอยูใ่นทาํเลท่ีลูกคา้สงัเกตเห็นได้
ง่าย ท่ีค่าเฉล่ีย 4.323  

ความพึงพอใจดา้นความหลากหลายของสินคา้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างพึงพอใจท่ีร้านมีสินคา้ครบทุกประเภท
ตามความตอ้งการของลูกคา้ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.15, ยี่ห้อท่ีทางร้านนาํมาจาํหน่ายเป็นท่ีรู้จกั ท่ีค่าเฉล่ีย 4.06 และสินคา้แต่ละ
ประเภทมีหลากหลายยีห่อ้ใหลู้กคา้เลือก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.80 

ความพึงพอใจดา้นราคาสินคา้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจท่ีร้านกาํหนดราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ ท่ี
ค่าเฉล่ีย 3.95, ราคาสินคา้ถูกกวา่ห้างคา้ปลีก เช่นโฮมโปร ไทวสัดุ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.92 และความคุม้ค่าของสินคา้ท่ีไดรั้บ
เทียบกบัจาํนวนเงินท่ีจ่ายไป ท่ีค่าเฉล่ีย 3.80 

ความพึงพอใจดา้นการส่ือสารของร้านคา้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างพึงพอใจท่ีร้านคา้ปลีกมีป้ายโฆษณาสินคา้ท่ี
ชดัเจน เขา้ใจง่าย ท่ีค่าเฉล่ีย 3.71, มีการจดัโปรโมชัน่ลดราคาสินคา้อย่างสมํ่าเสมอ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.30 และมีการมอบ
ของขวญัในเทศกาลต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.14 
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ความพึงพอใจดา้นการออกแบบร้านและการจดัวางสินคา้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจท่ีร้านคา้ปลีกมีระบบ
ระบายอากาศท่ีดี ทาํให้ไม่รู้สึกอึดอดัหรือร้อน ท่ีค่าเฉล่ีย 4.08, มีการแบ่งหมวดหมู่สินคา้ท่ีชดัเจนทาํให้หาสินคา้ได้
ง่าย ท่ีค่าเฉล่ีย 4.00 และมีป้ายบอกตาํแหน่งสินคา้ท่ีชดัเจนทาํใหห้าสินคา้ไดง่้าย ท่ีค่าเฉล่ีย 3.88 

ความพึงพอใจด้านการบริการลูกคา้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างพึงพอใจเร่ืองพนักงานขายมีความรู้ในการให้
คาํแนะนาํสินคา้ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.86, มีบริการรับเปล่ียนสินคา้ หากมีปัญหาในการใชง้าน ท่ีค่าเฉล่ีย 3.77 และมีบริการ
จดัส่งสินคา้ฟรี (ระยะทาง 30 กิโลเมตร) ท่ีค่าเฉล่ีย 3.69 

ผลการศึกษาเร่ืองความเช่ือมัน่ในตราของร้านคา้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างเช่ือมัน่ว่าร้านคา้ปลีกคดัสรรเฉพาะ
สินคา้คุณภาพดีมาจาํหน่าย ท่ีค่าเฉล่ีย 4.14, ร้านคา้ปลีกมีความซ่ือสตัยต์่อลูกคา้ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.00 และร้านคา้ปลีกมีทกัษะ
และความชาํนาญในการใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการใชว้สัดุก่อสร้าง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.88 

ผลการศึกษาเร่ืองการรับรู้คุณค่าจากการส่ือสารของร้านคา้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่าป้ายโฆษณา
ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ทาํใหเ้ช่ือวา่เป็นร้านท่ีมีมาตรฐานสูง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.90, การจดัรายการลดราคาพิเศษ
ช่วงเทศกาลต่าง ๆ ทาํให้เช่ือวา่เป็นร้านท่ีให้ความสาํคญักบัลูกคา้โดยการคืนกาํไรใหลู้กคา้ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.41 และการท่ี
ร้านมอบของขวญัในเทศกาลต่าง ๆ ใหท่้าน เช่นปีใหม่ ทาํใหรู้้สึกวา่เป็นลูกคา้คนสาํคญัของร้าน ท่ีค่าเฉล่ีย 3.33 

ผลการศึกษาเร่ืองความตั้งใจซ้ือสินคา้ของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยวา่หากตอ้งการซ้ือวสัดุ
ก่อสร้างจะนึกถึงร้านน้ีเป็นร้านแรก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.85, หากท่านตอ้งการซ้ือวสัดุก่อสร้างคร้ังต่อไปท่านจะซ้ือจากร้านน้ี 
ท่ีค่าเฉล่ีย 3.82, ในอนาคตท่านตั้งใจจะซ้ือวสัดุก่อสร้างจากร้านคา้ปลีกน้ี ท่ีค่าเฉล่ีย 3.74, หากมีโอกาสท่านจะซ้ือ
สินคา้อ่ืน ๆ ท่ียงัไม่เคยซ้ือจากร้านคา้ปลีกน้ี ท่ีค่าเฉล่ีย 3.68 และหากร้านคา้ปลีกน้ีเปิดสาขาเพ่ิม ท่านจะซ้ือจากร้าน
สาขาดว้ย ท่ีค่าเฉล่ีย 3.63 

การวเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน ดว้ยวธีิการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression Analysis) ในดา้น
ความพึงพอใจในส่วนประสมการคา้ปลีก ทั้ ง 6 ด้าน ซ่ึงประกอบด้วย ด้านทาํเลท่ีตั้ ง, ด้านความหลากหลายของ
ประเภทสินคา้, ดา้นนโยบายราคา, ดา้นการส่ือสารการตลาด, ดา้นการออกแบบร้านคา้และการจดัวางสินคา้ และดา้น
การบริการลูกคา้ ความเช่ือมัน่ในตราของร้านคา้ และการรับรู้คุณค่าการส่ือสารของร้านคา้ ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี  ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 
0.10 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ส่วนประสมการคา้ปลีก ความเช่ือมัน่ในตราของร้านคา้ และการรับรู้คุณค่าการส่ือสารของร้านคา้มีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.000 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบั 0.490  

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั
สุพรรณบุรี ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.10 ประกอบดว้ย ความพึงพอใจดา้นนโยบายราคา (Beta = 0.178; t = 0.143; p – 

value = 0.041), ความพึงพอใจดา้นการส่ือสารการตลาด (Beta = -0.157; t = -2.165; p – value = 0.031), ความพึงพอใจ
ดา้นการออกแบบร้านคา้และการจดัวางสินคา้ (Beta = 0.125; t = 1.794; p – value = 0.074), ความพึงพอใจดา้นการ
บริการลูกคา้ (Beta = 0.145; t = 1.781; p – value = 0.076), ความเช่ือมัน่ในตราของร้านคา้ (Beta = 0.261; t = 3.504; p 

– value = 0.001) และการรับรู้คุณค่าการส่ือสารของร้านคา้ (Beta = 0.268; t = 4.589; p – value = 0.000) ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ตารางท่ี 1  ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจในส่วนประสมการคา้ปลีก ความเช่ือมัน่ในตราของร้านคา้ และการรับรู้คุณค่า
การส่ือสารของร้านคา้ ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในเขตอาํเภอเมือง 
จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 0.089 0.270 0.330 0.742    

ความพึงพอใจในทาํเลท่ีตั้ง 0.075 0.067 1.115 0.266  0.566 1.768 

ความพึงพอใจดา้นความหลากหลาย
ของประเภทสินคา้ 

0.063 0.067 0.945 0.346 0.498 2.010 

ความพึงพอใจดา้นนโยบายราคา 0.178* 0.087 2.055 0.041 0.405 2.471 

ความพึงพอใจดา้นการส่ือสาร
การตลาด 

-0.157* 0.073 -2.165 0.031 0.431 2.319 

ความพึงพอใจดา้นการออกแบบ
ร้านคา้และการจดัวางสินคา้ 

0.125 0.070 1.794 0.074 0.354 2.827 

ความพึงพอใจดา้นการบริการลูกคา้ 0.145 0.081 1.781 0.076 0.340 2.942 

ความเช่ือมัน่ในตราของร้านคา้ 0.261* 0.075 3.504 0.001 0.451 2.216 

การรับรู้คุณค่าการส่ือสารของ
ร้านคา้ 

0.268*** 0.058 4.589 0.000 0.573 1.747 

R = 0.711      Adjusted R² = 0.490       SEE = 0.47124        F = 32.809       Sig = 0.000 

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจในส่วนประสมการคา้ปลีก ความเช่ือมัน่ในตราของร้านคา้ 
และการรับรู้คุณค่าการส่ือสารของร้านคา้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม ท่ี
ระดบันัยสําคญั 0.10 โดยเม่ือพิจารณาอิทธิพลของความพึงพอใจในส่วนประสมการคา้ปลีกเป็นรายดา้น จะพบว่า 
ความพึงพอใจในดา้นทาํเลท่ีตั้งและความหลากหลายของประเภทสินคา้ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือของลูกคา้อาจ
เน่ืองจากร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างในอาํเภอเมืองสุพรรณบุรีส่วนใหญ่ตั้งอยูบ่นเส้นทางท่ีสามารถเดินทางไดส้ะดวก
และสามารถเขา้ถึงไดง่้ายอยูแ่ลว้ อีกทั้งร้านท่ีกลุ่มตวัอยา่ส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินคา้เป็นร้านท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียง ดงันั้น
จึงเป็นเหตุผลวา่กลุ่มตวัอยา่งจะรู้สึกพึงพอใจในดา้นทาํเลท่ีตั้งของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างมากท่ีสุดในกลุ่มตวัแปร
ส่วนประสมการคา้ปลีก (ท่ีค่าเฉล่ีย 4.135) ดงันั้นความพึงพอใจดา้นทาํเลท่ีตั้งของร้านคา้ปลีกจึงไม่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างจากร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในอาํเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

นอกจากนั้นยงัพบวา่ความพึงพอใจดา้นความหลากหลายของประเภทสินคา้ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ
วสัดุก่อสร้างจากร้านค้าปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้ งเดิม แมว้่าระดับความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างในด้านความ
หลากหลายของสินคา้อยูท่ี่ค่าเฉล่ีย 3.909 อาจเกิดจากลกัษณะของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในอาํเภอเมือง 
จงัหวดัสุพรรณบุรีท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกซ้ือ เป็นร้านคา้ปลีกท่ีมีความหลากหลายของประเภทสินคา้ มีการ
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เลือกสินคา้ยี่ห้อท่ีเป็นท่ีรู้จกัมาจาํหน่าย และมีสินคา้หลากหลายยี่หอ้ให้ลูกคา้เลือก แต่ทั้งน้ีร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง
แบบดั้งเดิมเหล่าน้ีมีลกัษณะสินคา้เป็นสินคา้ประเภทและยีห่อ้สินคา้ท่ีคลา้ยคลึงกนั จึงอาจเป็นเหตุผลวา่ความพึงพอใจ
ดา้นความหลากหลายในประเภทสินคา้น้ีไม่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างนั้น ๆ 

ความพึงพอใจในนโยบายราคามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ท่ีค่านํ้ าหนัก 0.178 (Beta = 0.178) โดย
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจในการตั้งราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้มากท่ีสุด รองลงมาคือราคาสินคา้ถูกกวา่หา้งคา้
ปลีก, ความคุม้ค่าของสินคา้ท่ีไดรั้บเม่ือเทียบกับเงินท่ีจ่ายไป, ความพึงพอใจท่ีลูกคา้สามารถต่อรองราคาและขอ
ส่วนลดจากร้านคา้ได ้และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นการแจง้ลูกคา้ล่วงหนา้หากจะมีการปรับข้ึนราคาสินคา้ 

ความพึงพอใจดา้นการส่ือสารการตลาดมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างจากร้านคา้ปลีกวสัดุ
ก่อสร้างแบบดั้งเดิมท่ีค่านํ้ าหนกั -0.157 (Beta = -0.157) ซ่ึงขดัแยง้กบัทฤษฎีส่วนประสมทางการคา้ปลีกท่ีวา่ความพึง
พอใจในส่วนประสมการคา้ปลีกจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Levy, Weitz and Grewal, 2014 อา้งถึง
ใน จิราภรณ์ สุวรรณ, 2557) ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมมกัไม่มีการจดักิจกรรมส่งเสริม
การตลาดแก่ผูบ้ริโภคจึงทาํให้ความพึงพอใจในดา้นน้ีค่อนขา้งตํ่า ท่ีค่าเฉล่ีย 3.172 ซ่ึงสวนทางกบัค่าความตั้งใจซ้ือ
สินคา้จากร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม ทั้งน้ีอาจเกิดจากอิทธิพลของความพึงพอใจในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีก่อให้เกิด
ความตั้งใจซ้ือสูง แมว้า่ความพึงพอใจในดา้นการส่ือสารการตลาดจะมีระดบัตํ่าก็ตาม 

ความพึงพอใจดา้นการออกแบบร้านคา้และการจดัวางสินคา้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้าง
จากร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมท่ีคา่นํ้ าหนกั 0.125 (Beta = 0.125) โดยกลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจมากท่ีสุดในการมี
ระบบระบายอากาศท่ีดีทาํให้ไม่รู้สึกร้อนหรืออึดอดั รองลงมาคือการแบ่งหมวดหมู่สินคา้ท่ีชดัเจน, การมีป้ายบอก
ตาํแหน่งสินคา้ท่ีชดัเจน ซ่ึงจะทาํใหห้าสินคา้ไดง่้าย, ทางเดินในร้านมีความปลอดภยัไม่มีของวางแกะกะ และพึงพอใจ
นอ้ยท่ีสุดในดา้นการจดัวางสินคา้โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัจากการตกหล่น 

ความพึงพอใจด้านการบริการลูกคา้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างจากร้านคา้ปลีกวสัดุ
ก่อสร้างแบบดั้งเดิมท่ีค่านํ้ าหนกั 0.145 (Beta = 0.145) โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองพนกังานขาย
มีความรู้ในการแนะนาํสินคา้ รองลงมาคือมีบริการรับเปล่ียนสินคา้ หากสินคา้นั้น ๆ มีปัญหาในการใชง้าน, มีบริการ
ส่งสินคา้ฟรี ในระยะทาง 30 กิโลเมตร, การมีบริการออกแบบ เช่นการออกแบบห้องนํ้ า ห้องครัว และพึงพอใจนอ้ย
ท่ีสุดในเร่ืองการมีระบบผอ่นชาํระค่าสินคา้ 

นอกจากน้ียงัพบว่าความเช่ือมัน่ในตราของร้านคา้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกวสัดุ
ก่อสร้างแบบดั้งเดิมท่ีค่านํ้ าหนัก 0.261 (Beta = 0.261) โดยกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่าร้านคา้ปลีกน้ีคดัสรรเฉพาะ
สินคา้คุณภาพดีมาจาํหน่ายมากท่ีสุด รองลงมาคือร้านคา้ปลีกมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้, ร้านคา้ปลีกมีความชาํนาญใน
การใหค้าํปรึกษาปัญหาเก่ียวกบัการใชว้สัดุก่อสร้าง, ร้านมีความจริงใจในการใหค้าํแนะนาํการแกปั้ญหาแก่ลูกคา้ และ
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดในเร่ืองร้านปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีแจง้แก่ลูกคา้เสมอ เช่นนโยบายการรับคืนสินคา้ บริการส่งฟรีตาม
เง่ือนไข 

และพบว่าการรับรู้คุณค่าการส่ือสารของร้านคา้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกวสัดุ
ก่อสร้างแบบดั้งเดิมท่ีค่านํ้ าหนกั 0.268 (Beta = 0.268) โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ใจกลาง
เมืองทาํใหเ้ช่ือวา่เป็นร้านท่ีมีมาตรฐานสูง รองลงมาคือ การจดัรายการลดราคาสินคา้พิเศษในช่วงเทศกาลทาํใหเ้ช่ือวา่
ร้านให้ความสาํคญักบัลูกคา้โดยการคืนกาํไร, การมอบของขวญัในเทศกาลต่าง ๆ ทาํให้เช่ือวา่ลูกคา้ท่านนั้นเป็นคน
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สาํคญัของร้าน, การสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมทาํให้เช่ือวา่ร้านให้ความสาํคญักบัส่วนรวม และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด
เร่ืองการโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์ทาํใหเ้ช่ือวา่ร้านมีความทนัสมยั 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากงานวจิยัสามารถสรุปไดว้า่ทั้งส่วนประสมการคา้ปลีก ความเช่ือมัน่ในตราของร้านคา้ และการรับรู้คุณค่า
การส่ือสารของร้านคา้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในอาํเภอเมือง จงัหวดั
สุพรรณบุรี ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.10 โดยขอ้มูลสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นกิจการแบ่งเป็นแต่ละประเด็น ดงัน้ี 

ประเด็นท่ี 1 ดา้นทาํเลท่ีตั้ง แมจ้ะไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค แต่ก็พบวา่ร้านคา้ปลีก
ท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้ตั้งอยูบ่นเส้นทางท่ีสามารถเดินทางไปมาไดส้ะดวก, สามารถเขา้ถึงไดง่้าย ซ่ึงหมายรวมถึง
เป็นเส้นทางท่ีการจราจรไม่ติดขดั และตั้งอยู่บนทาํเลท่ีลูกค้าสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย จากขอ้มูลดังกล่าวหาก
ผูป้ระกอบการเป็นผูเ้ขา้สู่ตลาดใหม่ก็ควรเลือกทาํเลท่ีจะก่อใหเ้กิดความสะดวกและความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 

ประเด็นท่ี 2 ดา้นความหลากหลายของประเภทสินคา้ ในการศึกษาน้ีไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ 
อาจเน่ืองจากร้านคา้ปลีกแต่ละร้านจาํหน่ายประเภทสินคา้และตราสินคา้เดียวกนั จึงไม่เกิดความแตกต่างของแต่ละ
ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง หากผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกทาํการวิเคราะห์เพ่ือหากลุ่มเป้าหมายท่ีจาํเพาะมากข้ึนแลว้
คดัเลือกสินคา้ท่ีมีความจาํเพาะกบักลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างความแตกต่างใหร้้านคา้ปลีกของตนเอง 

ประเด็นท่ี 3 ดา้นนโยบายราคาซ่ึงมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้าง โดยพบวา่ผูบ้ริโภคพึงพอ
ใจความเหมาะสมในการกาํหนดราคาของร้านคา้ปลีกและการกาํหนดราคาใหต้ํ่ากวา่หา้งคา้ปลีก เช่น โฮมโปร หรือไท
วสัดุ ซ่ึงกรณีน้ีอาจเป็นไปไดย้ากสาํหรับร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมท่ีจะแข่งขนัดา้นตน้ทุนกบัห้างคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง
สมยัใหม่ แต่ก็สารถใชก้ลยทุธ์การตั้งราคาแบบล่อใจ โดยการตั้งราคาสินคา้บางรายการให้ตํ่ากวา่คู่แข่งขนัเพ่ือดึงดูด
ให้ผูบ้ริโภคเขา้มาซ้ือท่ีร้าน หรือการมีนโยบายราคาแบบยืดหยุ่น คือสามารถลดราคาหน้าบิลให้ลูกคา้ไดเ้พ่ือสร้าง
ความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ เป็นตน้ 

ประเด็นท่ี 4 การส่ือสารของร้านคา้ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้าง และพบวา่ร้านคา้ปลีก
วสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในอาํเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดน้อย ซ่ึงพบว่าระดบั
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในดา้นน้ีค่อนขา้งตํ่า ดังนั้นผูป้ระกอบการควรปรับตวัและมีการจดักิจกรรมส่งเสริม
การตลาดให้มากข้ึน เช่น การจดัโปรโมชัน่ลดราคาสินคา้ การจดักิจกรรมชิงโชคลุน้รางวลั หรือการทาํป้ายโฆษณา
สินคา้ท่ีชดัเจน เขา้ใจง่ายและน่าสนใจ เป็นตน้ 

ประเด็นท่ี 5 การออกแบบร้านและการจดัวางสินคา้ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้าง จาก
ขอ้มูลพบวา่ผูป้ระกอบการควรใหค้วามใส่ใจในเร่ืองความปลอดภยัในการจดัวางสินคา้ไม่ใหเ้กิดความเส่ียงในการตก
หล่นใส่ลูกคา้ หรือการวางเกะกะขวางทางซ่ึงอาจเป็นอนัตรายกบัลูกคา้ และควรออกแบบร้านคา้ใหมี้การจดัวางสินคา้
อยา่งเป็นหมวดหมู่ มีป้ายบอกตาํแหน่งชดัเจนเพ่ือให้ลูกคา้สะดวกในการคน้หาสินคา้ท่ีตอ้งการ รวมทั้งบรรยากาศใน
ร้านควรจดัการไม่ใหร้้อนหรืออึดอดัระหวา่งการเลือกซ้ือสินคา้ เป็นตน้ 

ประเด็นท่ี 6 ดา้นการบริการลูกคา้ซ่ึงมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้าง จากขอ้มูลพบวา่ร้านคา้ปลีก
ควรจดักิจกรรมร่วมกบัธนาคารพาณิชยใ์นการใหสิ้นเช่ือ อาจร่วมกบับตัรเครดิตในการผ่อนชาํระสินคา้ การมีบริการ
ตรวจสภาพสินคา้ก่อนส่งมอบ การรับเปล่ียนสินคา้หากมีปัญหา การบริการจดัส่งสินคา้ฟรี และการบริการออกแบบก็
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เป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการควรพิจารณา เน่ืองจากจะทาํให้ลูกคา้เห็นภาพการใชง้านและมีโอกาสในการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ไดง่้ายข้ึน 

ประเด็นท่ี 7 ดา้นความเช่ือมัน่ในตราของร้านคา้ซ่ึงพบวา่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างในค่า
นํ้ าหนักสูง (Beta = 0.261) ดงันั้นจึงมีความสําคญัยิ่งในการสร้างความเช่ือมัน่ในตราของร้านคา้ในใจผูบ้ริโภค โดย
ร้านคา้ตอ้งมีความซ่ือสัตยก์บัลูกคา้ ตอ้งมีการรักษาคาํมัน่สัญญาโดยการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีร้านคา้กาํหนดไวอ้ย่าง
เคร่งครัด รวมทั้งตอ้งมีทกัษะ, มีความจริงใจและมีความรวดเร็วในการดูแลแกปั้ญหาใหแ้ก่ลูกคา้ 

ประเด็นท่ี 8 การรับรู้คุณค่าการส่ือสารของร้านคา้มีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้าง ในค่านํ้ าหนกัสูง
ท่ีสุด (Beta = 0.268) ดงันั้นผูป้ระกอบการคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมควรมีการปรับตวัและเห็นความสาํคญัใน
การส่ือสารการตลาดให้มากข้ึน ดงัเช่นการส่ือสารในหลาย ๆ ช่องทางให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มเป้าหมายท่ี
เหมาะสมกบักิจการ, การจดัรายการลดราคาพิเศษช่วงเทศกาล, การมอบของขวญั หรือแมแ้ต่การสนบัสนุนกิจกรรม
เพ่ือสงัคมก็ลว้นมีส่วนช่วยสร้างการรับรู้คุณค่าและช่วยทาํใหต้ราของร้านคา้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือแบ่งกลุ่มนักท่องเท่ียวบริเวณรอบเกาะลดัอีแท่นซ่ึงเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยใชปั้จจยัดา้นบุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบและแรงจูงใจ ประชากรท่ีศึกษาคือนกัท่องเท่ียวท่ีมา
เท่ียวตลาดนํ้ าดอนหวาย และวดัไร่ขิง จงัหวดันครปฐม ท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในคร้ังน้ีคือ 
400 ตวัอยา่ง เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงใชว้ธีิแบบเจาะจงในการเก็บตวัอยา่ง แบ่งเป็นตลาดนํ้ าดอนหวาย 200 
ตวัอย่าง และวดัไร่ขิง 200 ตวัอย่าง วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
แบ่งกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธี Cluster Analysis การวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มดว้ยวิธี One-way ANOVA การ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ด้วยวิธี Chi-Square ด้วยระดับนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 และวิธี Multiple Correspondence 

Analysis ผลการศึกษาพบวา่ สามารถแบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวได ้3 กลุ่ม โดยมีช่ือวา่ “Nervous” “Open The World” และ
“Loner” โดยกลุ่ม Nervous มีบุคลิกภาพแบบหวัน่ไหวสูง มีแรงจูงใจแบบผลกัและแบบดึงอยูใ่นระดบัปานกลาง กลุ่ม 
Open The World มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ บุคลิกภาพแบบประนีประนอมและ
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกสูง มีแรงจูงใจแบบผลกัและแบบดึงอยู่ในระดบัสูง และ กลุ่ม Loner มีบุคลิกภาพแบบ
เปิดเผย บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ บุคลิกภาพแบบประนีประนอมและบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกตํ่า มี
แรงจูงใจแบบผลกัและแบบดึงอยูใ่นระดบัตํ่า 

คาํสําคญั:  การท่องเท่ียวเชิงเกษตร, บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ, แรงจูงใจ 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to segment tourists who visit area around Kohlatithaen which is an agro tourism 

place by using five factor model of personality and motivation. The population is tourists who travel at Donwai 

Floating Market and Rai Khing Temple Nakhon Pathom province. They are at least 1 5  years old. Samples are 400 
samples. Sampling method is purposive sampling. Data collected from Donwai Floating Market 200 samples and Rai 

Khing 2 0 0  samples. The instrument was a questionnaire. Data analysis included a Frequency, Percentage, Mean, 

Standard Deviation, Cluster Analysis, One-way ANOVA, Chi-square (Significance Level at 0 . 0 5 )  and Multiple 
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Correspondence Analysis. The results show that three market segments. The clusters are named “Nervous”, “Open 

The World” and “Loner”. Nervous are high level of Neuroticism and medium level of Push factors and Pull factors. 

Open The World are high level of all variables that included Extraversion, Openness to experience, Agreeableness, 

Conscientiousness, Push factors and Pull factors. Finally, Loner are low level of all variables. 

Keywords:  Agro tourism, Five factor model of personality, Motivation 

 

1. บทนํา 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจาก
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย มีศกัยภาพทางการท่องเท่ียวท่ีสูงประเทศหน่ึงในทวปีเอเชีย 
จากสถิติของกรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาพบวา่จาํนวนนกัท่องเท่ียวภายในประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2552 จนถึงถึงปี พ.ศ.2558 มีจาํนวนนกัท่องเท่ียวเติบโตข้ึนโดยเฉล่ียคิดเป็น 10 % ในแต่ละปี แต่เม่ือพิจารณาถึงสภาพ
การแข่งขนัของการท่องเท่ียวโดยจาํแนกตามวตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียว จากการสํารวจพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเท่ียวของชาวไทย พ.ศ.2559 พบวา่ วตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียวของชาวไทยมีหลากหลายวตัถุประสงค ์
โดยวตัถุประสงคข์องการไปเท่ียวอนัดบัหน่ึงคือ ท่องเท่ียวเชิงพกัผอ่นหยอ่นใจ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 55.7 นอกจากน้ีก็ยงั
มีการแข่งขนัจากวตัถุประสงค์ในการท่องเท่ียวเชิงศาสนา การท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรม และการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ/์นิเวศ คิดเป็นร้อยละ 29.5, 14.2 และ 7.4 ตามลาํดบั ในขณะท่ีวตัถุประสงคเ์พ่ือท่องเท่ียวเชิงการเกษตรมีเพียง 

ร้อยละ 3.9 ซ่ึงก็ตอ้งเผชิญกบัสภาพการแข่งขนัในการดึงดูดนกัท่องเท่ียวอยูพ่อสมควร แต่เม่ือพิจารณาถึงการท่องเท่ียว
เชิงการเกษตรก็นับไดว้่าเป็นการท่องเท่ียวท่ีแปลกใหม่ท่ีสามารถดึงดูดใจนักท่องเท่ียวไดไ้ม่นอ้ยเน่ืองจากเป็นการ
ท่องเท่ียวท่ีดึงดูดรากเหงา้ของตวัเอง การสร้างพ้ืนท่ีการเกษตรใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ในลกัษณะของการท่องเท่ียวจึงเป็น
ทางเลือกหน่ึงของการท่องเท่ียวท่ีกาํลงัไดรั้บความสนใจ  โดยหลายฝ่ายระดมความคิดท่ีจะนาํการเกษตรข้ึนมาเป็นจุด
ขายของการท่องเท่ียว (เกษตร ใจดี, 2556: 85)  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาการท่องเท่ียวเชิงเกษตร กรณีศึกษา เกาะ
ลดัอีแท่น ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในรูปแบบผสมผสานระหวา่งธรรมชาติในสวนเกษตรและการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมโดยเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเพ่ิงเร่ิมเปิดบริการไดไ้ม่นาน สาํหรับสถานท่ีท่องเท่ียวจะมีรถนาํเท่ียวอยูใ่นวดั
ไร่ขิง ผา่นเขา้ไปในสวนผลไมข้องเกษตรกรในชุมชน ซ่ึงจะไดช้มทศันียภาพและความเป็นธรรมชาติในระหวา่งทางท่ี
วิง่รอบเกาะน้ี มีทั้งศูนยก์ารเรียนรู้เกษตรอินทรีย ์การปลูกมะนาวไร้ดิน พิพิธภณัฑพ้ื์นบา้น มีโฮมเตยซ่ึ์งอยูต่รงกนัขา้ม
กบัวดัดอนหวาย และสถานท่ีไหวพ้ระขอพร ณ วดัทรงคนองซ่ึงเป็นวดัเก่าแก่กวา่ 300 ปี 

ทั้งน้ีในการท่องเท่ียวเชิงเกษตรจะสามารถแข่งขนัและตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริงไดน้ั้นจะตอ้ง
มีความเขา้ใจผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง จากการแบ่งส่วนตลาดนกัท่องเท่ียวโดยใชเ้กณฑด์า้นบุคลิกภาพ และแรงจูงใจใน
การแบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวในบริเวณรอบเกาะลดัอีแท่น เพ่ือประโยชน์ในการดึงดูดนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตรไดต้่อไป โดยบุคลิกภาพ คือลกัษณะเฉพาะบุคคลซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีความเป็นปัจเจกบุคคลและเป็นส่ิงท่ีกาํหนด
ลกัษณะการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มหรือสถานการณ์ของบุคคลนั้น (Allport, 1961; Pervin, 1980 อา้งถึงในชูชยั 
สมิทธิไกร, 2556: 236) และเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความแตกต่างของบุคคลแต่ละคน ซ่ึงมีประโยชน์อยา่งมากใน
การจาํแนกผูบ้ริโภคออกเป็นกลุ่มๆการเขา้ใจในบุคลิกภาพของผูบ้ริโภคสามารถทาํนายถึงพฤติกรรม การแบ่งส่วน
ตลาดและการวางแผนกลยทุธ์ในการทาํตลาดท่ีเหมาะสมกบัผูบ้ริโภคได ้(ศุภร เสรีรัตน์, 2544) สอดคลอ้งกบัการศึกษา
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ของก่ิงแกว้ และคณะ (2558) พบวา่ บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบในดา้น บุคลิกภาพแบบเปิดเผย บุคลิกภาพแบบเปิดรับ
ประสบการณ์  บุคลิกภาพแบบประนีประนอม และ บุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึก มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรม
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ส่วนบุคลิกดา้นบุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ ์โดยในปัจจุบนัทฤษฎีบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ (the five factor model of personality) ไดรั้บการยอมรับ
ว่าครอบคลุมมากท่ีสุดโดยองค์ประกอบทั้ งห้า (Costa & McCrae, 1992) มีรายละเอียดดังน้ี 1) บุคลิกภาพแบบ
หวัน่ไหว (Neuroticism) 2) บุคลิกภาพแบบแสดงตวั (Extraversion) 3) บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (Openness 

to experience) 4) บุ ค ลิ ก ภ า พ แ บ บ ป ร ะ นี ป ร ะ น อ ม  (Agreeableness) แ ล ะ  5) บุ ค ลิ ก ภ า พ แ บ บ มี จิ ต สํ า นึ ก 
(Conscientiousness)  ส่วนแรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง คือแรงขบัเคล่ือนท่ีอยูภ่ายในของบุคคลท่ีกระตุน้ใหบุ้คคล
มีการกระทาํ (Schiffman and Kanuk, 2010)  ซ่ึงแรงจูงใจในการท่องเท่ียวนั้น Dann’s (1977) อา้งถึงใน Pizam และ 

Mansfeld (2000 :8-9) และ Crompton (1979) ไดมี้แนวคิดวา่แรงจูงใจท่ีจะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการท่องเท่ียวไดเ้กิดจาก 
2 ปัจจยัไดแ้ก่ 1) แรงจูงใจแบบปัจจยัผลกั (Push factor) คือ ความตอ้งการหรือเหตุผลท่ีอยูภ่ายในของตวับุคคลในการ
เดินทางท่องเท่ียว  โดยสอดคลอ้งกับ ศิริชัย กาญจโนภาส (2557) ท่ีพบว่า นักท่องเท่ียวชาวเอเชียใตท่ี้เดินทางมา
ประเทศไทย กลุ่มศาสนาอิสลามมีปัจจยัดา้นแรงจูงใจแบบผลกัในการหาประสบการณ์และเรียนรู้ความแตกต่างทาง
วฒันธรรม และนักท่องเท่ียวกลุ่มศาสนาพุทธมีแรงจูงใจในการแสวงหาประสบการณ์ใหม่และการเรียนรู้ส่ิงแปลก
ใหม่  2) แรงจูงใจแบบปัจจยัดึง (Pull factor) คือ ส่ิงดึงดูดใจของจุดหมายปลายทางท่ีดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวออกเดินทาง 

สอดคลอ้งกบั สลิฏา เหลืองเจริญ (2553) ท่ีไดศึ้กษาแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดริมนํ้ าดอนหวายของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย พบวา่ ปัจจยัท่ีดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวมาเท่ียวคือ องคป์ระกอบดา้นแหล่งท่องเท่ียวของตลาดนํ้ า
ดอนหวายท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวตลาดริมนํ้ าโบราณ ได้ชมวิถีชีวิตริมนํ้ าของชาวบ้านท่ียงัคงมีการใช้เรือพายเป็น
ยานพาหนะและการซ้ือสินค้า ได้แก่ผลไม้ท่ีข้ึนช่ือของตลาดดอนหวายจึงเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเขา้มา
ท่องเท่ียว ซ่ึงในการเกิดพฤติกรรมการท่องเท่ียวนั้นทั้งแรงจูงใจแบบผลกัและแรงจูงใจแบบดึงของแต่ละบุคคลตอ้ง
สอดคลอ้งและประกอบกนัเพ่ือใหเ้กิดพฤติกรรมการท่องเท่ียว (เลิศพร ภาระสกลุ, 2556) สอดคลอ้งกบั นรพล เกตุทตั 

(2557) พบว่า แรงจูงในผลักดัน 3 ปัจจัยแรกท่ีนักท่องเท่ียวชาวยุโรปให้ความสําคัญมากในการมาท่องเท่ียว
กรุงเทพมหานครมากท่ีสุดคือ แรงจูงใจเพ่ือไปสัมผสัวฒันธรรมท่ีแตกต่าง รองลงมาคือ แรงจูงใจเพ่ือไปในท่ีท่ีฉนัไม่
เคยไป และแรงจูงใจเพ่ือพบเห็นส่ิงใหม่ และจากการศึกษาแรงจูงใจดึงดูด พบวา่ 3 ปัจจยัแรกท่ีนกัท่องเท่ียวชาวยโุรป
ให้ความสาํคญัมากท่ีสุดคือ แรงดึงดูดอาหารไทย รองลงมาคือ วฒันธรรมไทย และความเป็นมิตรของคนไทย ทั้งน้ี
การศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวนับว่ามีความสําคญัอย่างยิ่งในการผลกัดันให้นักท่องเท่ียวเดินทางและแสดง
พฤติกรรมต่างๆในแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงสามารถนาํไปศึกษาความตอ้งการท่ีอยูภ่ายในประกอบกบัการทาํความเขา้ใจใน
บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลเพ่ือทาํการแบ่งส่วนตลาดและเป็นแนวทางในการทาํการตลาดต่อไป ซ่ึงจะนาํไปสู่กรอบ
แนวคิดในงานวจิยัดงัน้ี 
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กรอบแนวคดิงานวจิยั 

        ประชากรท่ีจะศึกษา                                                                                    ประชากรกลุ่มยอ่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 วตัถุประสงค์การวจิยั 

1) เพ่ือศึกษาบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวบริเวณเกาะลดัอีแท่น จ.นครปฐม 

2) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวบริเวณเกาะลดัอีแท่น จ.นครปฐม 

3) เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มของนักท่องเท่ียวโดยใช้บุคลิกภาพ และแรงจูงใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร            
ของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวบริเวณเกาะลดัอีแท่น จ.นครปฐม 

 

3 การดาํเนินการวจิยั 

ในงานวิจยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา โดยมีการดาํเนินวิจยั
ตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี  

ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมาท่องเท่ียวในบริเวณเกาะลดัอีแท่น จ.นครปฐม ท่ีมี

อายตุั้งแต่ 15 ปี ข้ึนไป จาํนวน 3,011,331 คน (จาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีท่องเท่ียวในจงัหวดันครปฐม กรมการ

ท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ปี 2558) 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมาท่องเท่ียวในบริเวณเกาะลดัอีแท่น จ.นครปฐม ท่ีมีอายุตั้งแต่     

15 ปี ข้ึนไป จาํนวน 400 ตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของ Krejcie and Morgan (1970) โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ ท่ี 95% และ

ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) ท่ีระดบั 5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 384  และผูว้ิจยัไดก้าํหนดเป็น 400 

ตวัอยา่ง วธีิการสุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกใชใ้นงานวจิยัน้ีคือ การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเลือก

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยูบ่ริเวณเกาะลดัอีแท่น ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดนํ้ าดอนหวาย จาํนวน 200 ตวัอยา่ง และ 

นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียววดัไร่ขิง จาํนวน 200 ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  การวิจยัคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัเลือกใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม 

ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ส่วนดงัน้ี  

นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมาท่องเท่ียวบริเวณรอบเกาะ
ลดัอีแท่น จ.นครปฐม ท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปี ข้ึนไป 

กลุ่มท่ี 1       กลุ่มท่ี 2 

กลุ่มท่ี ...       กลุ่มท่ี K 

 
ตวัแปรทีจ่ะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

1) ดา้นบุคลิกภาพ 

1.1) บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว (Neuroticism) 

1.2) บุคลิกภาพแบบเปิดเผย (Extraversion) 

1.3) บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (Openness to experience) 

1.4) บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness) 

1.5) บุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึก (Conscientiousness) 

  

2) ดา้นแรงจูงใจ 

2.1) แรงจูงใจแบบปัจจยัผลกั 

2.2) แรงจูงใจแบบปัจจยัดึง  
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ส่วนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว ลกัษณะคาํถามเป็นแบบตวัเลือก 

ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกับแรงจูงใจท่ีจะทาํให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงการเกษตร โดยใช้เกณฑ์การวดัแบบ    

Likert Scale 5 ระดบัคือ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เห็นดว้ย เฉยๆ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกับบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ โดยใช้เกณฑ์การวดัแบบ Likert Scale 5 ระดับ คือ     
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เห็นดว้ย เฉยๆ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ส่วนท่ี 4 คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะคาํถามเป็นแบบตวัเลือก 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัเคร่ืองมือ

ทางสถิติโดยใชว้ธีิในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 

1.1) การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรมการท่องเท่ียวของผูต้อบแบบสอบถามเป็นตวัแปรเชิงลกัษณะ 

โดยใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

1.2) การวิเคราะห์บุคลิกภาพ และแรงจูงใจของกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ เป็นคาํถามแบบ 

Likert Scale โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนท่ี 2 การจดัการตวัแปรเชิงปริมาณประเภท Likert Scale เพ่ือการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน 

2.1) ประเมินการกระจายตวัของคาํตอบของตวัแปรบุคลิกภาพ และแรงจูงใจ ท่ีเป็นคาํถามแบบ Likert Scale 

โดยแต่ละคาํถามตอ้งมีระดบัท่ีถูกเลือกอยา่งนอ้ย 3 ระดบั จาก 5 ระดบัท่ีมีให้เลือก และแต่ละระดบัท่ีถูกเลือกตอ้งคิด

เป็นอยา่งนอ้ยร้อยละ 10 ของกลุ่มตวัอยา่ง 

2.2) การประเมินความสัมพนัธ์ระหวา่งคาํถามแต่ละขอ้ท่ีเป็นตวัแปรบุคลิกภาพ และตวัแปรแรงจูงใจ จบัคู่

แบบพบกนัหมด ทุกคู่ตอ้งมีค่าสหสมัพนัธ์ (Linear Correlation) นอ้ยกวา่ ±0.8 

ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน 

3.1) หาจาํนวนกลุ่มย่อยท่ีเหมาะสมจากการแบ่งกลุ่ม โดยใชต้วัแปร บุคลิกภาพ และ แรงจูงใจ ของกลุ่ม

ตวัอย่าง เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด ด้วยเคร่ืองมือ Cluster Analysis โดยใช้วิธี Hierarchical Cluster Analysis 

และวธีิ K-Mean Cluster Analysis  

3.2) ใช้บุคลิกภาพ และ แรงจูงใจ ของกลุ่มตวัอย่าง เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด โดยใช้ One-Way 

ANOVA เพ่ือคน้หาตวัแปรท่ีสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม จากค่า Significance Level น้อยกว่า 0.05 และ

พิจารณาลาํดับความสําคญัของตวัแปรท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มจากค่า F Statistic ของตัวแปรท่ีใช้ในการ

แบ่งกลุ่ม 

3.3) วิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มยอ่ยดว้ยตวัแปรเชิงลกัษณะท่ีเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล และพฤติกรรม
การท่องเท่ียว ดว้ย Chi-Square Test ท่ี Significance Level นอ้ยกวา่ 0.05 

3.4) การอธิบายลกัษณะเฉพาะของกลุ่มดว้ยวธีิ Multiple Correspondence  
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4. ผลการวจิยั 

จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง ในงานวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้บ่งผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ด้านขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเท่ียว พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มี
จาํนวนเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 62.5 และ 37.5 ตามลาํดบั โดยมีสถานภาพ โสดคิดเป็นร้อยละ 64.5 

สมรส คิดเป็นร้อยละ 33.8 และ หมา้ย/หยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 1.8  ช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 3 อนัดบัแรกคือ  

คือ 15-25ปี 25-35ปี และ 35-44ปี คิดเป็นร้อยละ 27.3 45 และ 17 ตามลาํดบั การศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม           3 

อนัดบัแรกคือ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 48.8  มธัยมปลาย/ปวช. หรือตํ่ากวา่ คิดเป็นร้อยละ 30.5 และ สูงกวา่ปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 11.5 อาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม 3 อนัดบัแรก คือ พนกังานเอกร้อยละ 50.3 นกัเรียนนกัศึกษา
ร้อยละ 16.5 อาชีพอิสระร้อยละ 12.3 รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือนช่วง 3 อนัดบัแรกคือ ช่วง 10,001-20,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 42 ช่วง ตํ่ากวา่ 10,000 บาท และช่วง 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21 เท่ากนั 

ขอ้มูลพฤติกรรมการท่องเท่ียวจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีตลาดนํ้ าดอนหวาย 200 คนและวดัไร่ขิง 200 คน 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมาเท่ียวตลาดนํ้ าดอนหวายร้อยละ 27.3 มาเท่ียววดัไร่ขิงร้อยละ 39 และมาเท่ียวทั้งตลาดนํ้ า
ดอนหวายและวดัไร่ขิงร้อยละ 33.8 โดยวตัถุประสงคห์ลกั 3 อนัดบัแรก คือ ทาํบุญ/ขอพร ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ คิดเป็นร้อยละ 
47.5 พกัผ่อนหยอ่นใจ คิดเป็นร้อยละ 20.5 และซ้ืออาหาร/ขนม คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 18.8 ผูร่้วมเดินทางของ
ผูต้อบแบบสอบถามคือ เดินทางคนเดียวคิดเป็นร้อยละ 9.3 เดินทางมากบัญาติหรือคนในครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 43.3 

และ เดินทางมากบัเพ่ือนหรือแฟน คิดเป็นร้อยละ 47.5 ส่วนจาํนวนผูร่้วมเดินทางของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมากท่ีสุด
คือ 2-5 คน คิดเป็นร้อยละ 79  ความถ่ีในการท่องเท่ียวของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ อนัดบัแรกคือ 1-2 คร้ัง คิดเป็น
ร้อยละ 33 อนัดบัสอง มากกวา่ 9 คร้ัง ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 22.8 อนัดบัสาม 3-4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 22 ส่วนความถ่ี  
5-6 คร้ังและ 7-8 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 15.8 และ 6.5 ตามลาํดบั ค่าใชจ่้ายโดยประมาณของผูต้อบแบบสอบถาม 3 อนัดบั
แรกคือ ตํ่ ากว่า 1,000 บาท 1,001-2,000 บาท และ 2,001-3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.8 32 และ10.5 ตามลําดับ 
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีผูต้อบแบบสอบถามชอบไป อนัดบัแรก คือ แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 43.3  ส่วน
อนัดบัท่ีสอง แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์/โบราณสถาน/ศาสนา และแหล่งจบัจ่ายซ้ือสินคา้และของท่ีระลึก     
คิดเป็นร้อยละ 15.3 เท่ากนั  กิจกรรมเชิงเกษตรท่ีผูต้อบแบบสอบถามสนใจสามอนัดบัแรก คือ ถ่ายรูป/ชมวิวในสวน
เกษตร ชิมผลไม้นานาชนิด และนั่งรถเท่ียวชมสวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 42.5 26.3 และ 19.3 ตามลาํดับ และ
ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรท่ีผูต้อบแบบสอบถามสนใจอนัดับแรกคือ ผลไมส้ด คิดเป็นร้อยละ 67.5 ผลไมแ้ปรรูป        

คิดเป็นร้อยละ 17.5 และพืชพนัธ์ุเพาะปลูกคิดเป็นร้อยละ 15 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและแรงจูงใจโดยใช้ระดับความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถาม ในส่วนของดา้นบุคลิกภาพ  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม มีค่าเฉล่ียในดา้นบุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึกมาก
ท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 3.94 อนัดบัท่ีสองคือ บุคลิกภาพแบบประนีประนอม มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 3.84 อนัดบั
สามคือ บุคลิกภาพแบบเปิดเผย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 3.68 และ อนัดบัส่ีคือบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์   มี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 3.50 และอนัดบัสุดทา้ยคือ บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 2.90 ในส่วนของแรงจูงใจ 
ไดแ้ก่แรงจูงใจแบบผลกัในการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติเช่นการท่องเท่ียวเชิงเกษตร พบวา่  มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 
3.9  แรงจูงใจแบบผลกัในส่วนของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม พบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ท่ีระดบั 4.11 และแรงจูงใจแบบ
ดึงดูด พบวา่มีค่าเฉล่ียอยูที่ระดบั 3.9 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม พบว่า สามารถแบ่งกลุ่มตวัอย่างได ้3 กลุ่ม คือ กลุ่ม A คิดเป็นร้อยละ 
32.75 กลุ่ม B คิดเป็นร้อยละ 52 และกลุ่ม C คิดเป็นร้อยละ 15.25 โดยเม่ือพิจารณาเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มไดผ้ลดงัน้ี 

 การวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มดว้ย One-Way ANOVA พบว่า สามารถใช้เกณฑ์ดา้นบุคลิกภาพห้า
องคป์ระกอบและแรงจูงใจเป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มไดเ้น่ืองจากมีขอ้คาํถามท่ีไดค้่า Significance Level นอ้ยกวา่ 0.05  

 การวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มดว้ย Chi-Square Test พบว่า ไม่สามารถแบ่งกลุ่มโดยใช้ ปัจจัยส่วน
บุคคล และ พฤติกรรมการท่องเท่ียวของผูต้อบแบบสอบถามได ้เน่ืองจากการวิเคราะห์ให้ค่า Significance Level 

มากกวา่ 0.05 ดงันั้นปัจจยัส่วนบุคคลและ พฤติกรรมการท่องเท่ียว จึงไม่มีความแตกต่างกนัในระหวา่งกลุ่ม เม่ือทาํการ
วเิคราะห์ลกัษณะของกลุ่มดว้ย Multiple Correspondence พบวา่  

กลุ่ม A  โดยจะใชช่ื้อ กลุ่ม Nervous  มีบุคลิกภาพแบบหวัน่ไหวสูง คือมกัจะกงัวลกบัเร่ืองเลก็ๆนอ้ย 
โดยมีค่าเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียโดยรวมของกลุ่ม  มีแรงจูงใจแบบผลกัในการท่องเท่ียวธรรมชาติในพ้ืนท่ีเชิงเกษตร 
แรงจูงใจแบบผลกั   ในการท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรม และแรงจูงใจแบบดึงในสถานท่ีท่องเท่ียว ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียของ
กลุ่ม ซ่ึงระดบัของแรงจูงใจเม่ือเปรียบเทียบทั้ง 3 กลุ่ม พบวา่ กลุ่ม Nervous มีระดบัแรงจูงใจทั้งแบบผลกัและแบบดึง
อยูร่ะหวา่ง 2 กลุ่ม   ท่ีแบ่งได ้คือ มีระดบัแรงจูงใจนอ้ยกวา่กลุ่ม Open The World แต่มากกวา่กลุ่ม Loner  

กลุ่ม B โดยจะใชช่ื้อ กลุ่ม Open The World มีทั้งบุคลิกภาพแบบเปิดเผยสูง บุคลิกภาพแบบเปิดรับ
ประสบการณ์สูง บุคลิกภาพแบบประนีประนอมสูง บุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึกสูง ในส่วนของแรงจูงใจ มีแรงจูงใจ
แบบผลกัในการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีธรรมชาติเชิงเกษตร การท่องเท่ียวในเชิงศิลปวฒันธรรม และแรงจูงใจแบบดึงใน
สถานท่ีท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัสูง เน่ืองจากมีค่าเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียโดยรวมของกลุ่ม และเม่ือเปรียบเทียบทั้ง 3 กลุ่ม 
พบวา่มีระดบัของแรงจูงใจทั้งแบบผลกัและแบบดึงสูงท่ีสุด 

กลุ่ม C โดยจะใชช่ื้อ กลุ่ม Loner มีทั้งบุคลิกภาพแบบเปิดเผยตํ่า บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์
ตํ่า บุคลิกภาพแบบประนีประนอมตํ่า และบุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึกตํ่า โดยมีแรงจูงใจแบบผลกัในการท่องเท่ียวใน
พ้ืนท่ีธรรมชาติเชิงเกษตร การท่องเท่ียวในเชิงศิลปวฒันธรรม และแรงจูงใจแบบดึงในสถานท่ีท่องเท่ียวอยูร่ะดบัตํ่า
เม่ือเม่ือเทียบกบัทั้ง 3 กลุ่ม ซ่ึงมีค่าเฉล่ียตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียโดยรวมของกลุ่ม 

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการแบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวบริเวณรอบเกาะลดัอีแท่นในงานวิจยัน้ี สามารถแยกความ
แตกต่างระหวา่งกลุ่มโดยใชบุ้คลิกภาพห้าองคป์ระกอบและแรงจูงใจแบบผลกัและแบบดึง โดยสอดคลอ้งกบั  ศุภร 
เสรีรัตน์ (2544) ท่ีกล่าวว่า บุคลิกภาพเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความแตกต่างของบุคคลแต่ละคน ซ่ึงมีประโยชน์
อยา่งมากในการจาํแนกผูบ้ริโภคออกเป็นกลุ่มๆการเขา้ใจในบุคลิกภาพของผูบ้ริโภคสามารถทาํนายถึงพฤติกรรม การ
แบ่งส่วนตลาดและการวางแผนกลยุทธ์ในการทาํตลาดท่ีเหมาะสมกับผูบ้ริโภคได  ้  โดยจากผลการวิเคราะห์ได้
แบ่งกลุ่มนักท่องเท่ียวออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม Nervous บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหวสูง  กลุ่ม Open The World มีทั้ ง
บุคลิกภาพแบบเปิดเผยสูง บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์สูง บุคลิกภาพแบบประนีประนอมสูง และบุคลิกภาพ
แบบมีจิตสาํนึกสูง และกลุ่ม Loner มีทั้งบุคลิกภาพแบบเปิดเผยตํ่า บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ตํ่า บุคลิกภาพ
แบบประนีประนอมตํ่า และบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกตํ่า ทั้ งน้ีจากผลการวิเคราะห์ยงัสามารถแยกความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มโดยใชแ้รงจูงใจทั้งแบบผลกั และแบบดึง สอดคลอ้งกบั เลิศพร ภาระกุล (2556) ท่ีกล่าวว่า ในการเกิด
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พฤติกรรมการท่องเท่ียวนั้นทั้งแรงจูงใจแบบผลกัและแรงจูงใจแบบดึงของแต่ละบุคคลตอ้งสอดคลอ้งและประกอบ
กนัเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมการท่องเท่ียว โดยแรงจูงใจแบบผลกั ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติในรูปแบบการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีใช้ในการแบ่งกลุ่มในการศึกษาในงานวิจยัน้ี ได้แก่ ตอ้งการพาครอบครัวมาเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ตอ้งการมาเท่ียวกบัเพ่ือนในพ้ืนท่ีทางเกษตร ตอ้งการท่องเท่ียวเพ่ือสัมผสัความเป็นธรรมชาติใน
พ้ืนท่ีเกษตร ตอ้งการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ือพบปะแลกเปล่ียนความรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow 

ในลาํดบัท่ี 2 คือ ความตอ้งการดา้นสงัคม (Social need) คือ ตอ้งการมาเท่ียวกบัครอบครัว หรือ เท่ียวกบัเพ่ือน เป็นการ
กระชบัความสัมพนัธ์ และ คงมิตรภาพท่ีดีไว ้ และสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีขั้นบนัไดแห่งการเดินทางของ Pearce และ
คณะ ในส่วนความตอ้งการสร้างสัมพนัธภาพ ท่ีตวัเองกาํหนด คือความตอ้งการท่ีจะใหค้วามเป็นมิตร ความตอ้งการท่ี
จะมีเพ่ือน และในส่วนของตอ้งการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ือพบปะแลกเปล่ียนความรู้ ก็สอดคลอ้งกบั Pearce และคณะ 
ในความตอ้งการความภาคภูมิใจในการพฒันาตวัเองคือความตอ้งการท่ีเรียนรู้ นอกจากน้ีความตอ้งการท่องเท่ียวเพ่ือ
สมัผสัความเป็นธรรมชาติในพ้ืนท่ีเกษตรก็สอดคลอ้งกบั เกษตร ใจดี (2556) ท่ีกล่าววา่ การท่องเท่ียวเชิงการเกษตรก็
นบัไดว้า่เป็นการท่องเท่ียวท่ีแปลกใหม่ท่ีสามารถดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวได ้เน่ืองจากเป็นการท่องเท่ียวท่ีดึงดูดรากเหงา้
ของตวัเอง  เกณฑด์า้นแรงจูงใจแบบผลกัในการมาท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีใชใ้นแบ่งกลุ่มในงานวิจยัน้ีคือ ตอ้งการ
พาครอบครัวหรือญาติมาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ตอ้งการท่องเท่ียวไหวพ้ระเพ่ือทาํใจให้สบายจาก
ความเครียด ตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมท่ีแตกต่างและตอ้งการท่องเท่ียวในท่ีท่านไม่เคยไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ นรพต เกตุทศั (2557) แรงจูงใจแบบผลกัท่ีนกัท่องเท่ียวชาวยโุรปให้ความสาํคญัมากท่ีสุด คือ แรงจูงใจเพ่ือไป
สัมผสัวฒันธรรมท่ีแตกต่าง รองลงมาคือ แรงจูงใจเพ่ือไปในท่ีท่ีฉันไม่เคยไป และส่วนเกณฑด์า้นแรงจูงใจแบบดึงท่ี
ใชใ้นการแบ่งกลุ่ม ไดแ้ก่ สถานท่ีท่ีมีความสะดวกในการเขา้ถึง สถานท่ีท่ีมีการประชาสัมพนัธ์ของแหล่งท่องเท่ียว 
สถานท่ีท่ีมาของท่ีระลึกขาย และสถานท่ีท่ีมีความหลากหลายของกิจกรรมภายใน สอดคลอ้งกบั นรพต เกตุทศั (2557) 

ท่ีกล่าวว่า ปัจจัยดึงดูดเกิดข้ึนจากตัวกระตุน้ภายนอก เช่น ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีรองรับนักท่องเท่ียว หรือท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั หรือมีความโดดเด่น  เม่ือพิจาณาการแบ่งกลุ่มท่ีไดจ้ากเกณฑ์ดา้นบุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบและแรงจูงใจแบบผลกัและแบบดึง ซ่ึงแบ่งกลุ่มได ้3 กลุ่มดังท่ีกล่าวขา้งตน้ ได้แก่ กลุ่ม Nervous  มี
บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหวสูง มีแรงจูงใจแบบผลกัและแบบดึงในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีแนวโนม้ในการเกิดพฤติกรรม
การท่องเท่ียว จึงไม่สอดคล้องกับ การศึกษาของก่ิงแก้ว และคณะ (2558) ท่ีพบว่าบุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว มี
ความสัมพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์   กลุ่ม Open The World มีทั้งบุคลิกภาพแบบเปิดเผยสูง 
บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์สูง บุคลิกภาพแบบประนีประนอมสูง และบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกสูง มี
แรงจูงใจแบบผลกัและแบบดึงในระดบัสูง ซ่ึงก็มีแนวโน้มในการเกิดพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีศึกษาใน
งานวิจัยน้ีสูง สอดคล้องกับการศึกษาของก่ิงแก้ว และคณะ (2558) ท่ีพบว่า บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบในด้าน 

บุคลิกภาพแบบเปิดเผย บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์  บุคลิกภาพแบบประนีประนอม และ บุคลิกภาพแบบมี
จิตสํานึก มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และสอดคล้องกับ กลุ่ม Loner มีทั้ ง
บุคลิกภาพแบบเปิดเผยตํ่า บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ตํ่า บุคลิกภาพแบบประนีประนอมตํ่า และบุคลิกภาพ
แบบมีจิตสํานึกตํ่า มีแรงจูงใจแบบผลกัและแบบดึงในระดบัตํ่า จึงมีแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ีศึกษาในงานวจิยัน้ีตํ่า 
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1. จากการศึกษาบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีบุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึกมากท่ีสุด 
รองลงมาคือบุคลิกภาพแบบประนีประนอม บุคลิกภาพแบบเปิดเผยและบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์และ
บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว ตามลาํดบั 

2.จากการศึกษาแรงจูงใจทั้งแรงจูงใจแบบผลกัและแรงจูงใจแบบดึง พบวา่ แรงจูงใจแบบผลกัในส่วนของ
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมมีระดบัค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ แรงจูงผลกัในการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติแบบเชิง
เกษตรซ่ึงมีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบัแรงจูงใจแบบดึง  

3.จากการศึกษาการแบ่งกลุ่มพบวา่สามารถแบ่งกลุ่มไดเ้ป็น 3 กลุ่ม โดยใชบุ้คลิกภาพห้าองคป์ระกอบและ
แรงจูงใจเป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่ม ดงัน้ี 

1) กลุ่ม Nervous มีลกัษณะ วิตกกงัวลกบัเร่ืองเล็กๆนอ้ยๆ  มีแรงจูงใจแบบผลกัในความตอ้งการพา
ครอบครัวและเพ่ือน มาเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรและแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ตอ้งการความเป็น
ธรรมชาติในพ้ืนท่ีทางการเกษตร ตอ้งการพบปะแลกเปล่ียนความรู้ ทั้งในเชิงเกษตรและการศึกษาเรียนรู้วฒันธรรม 
ซ่ึงโดยแรงจูงใจในกลุ่มน้ีอยู่ในระดบัปานกลางเม่ือเทียบกบัทั้ง 3 กลุ่ม ซ่ึงอาจมีแนวโน้มในการเกิดพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการศึกษาในงานวิจยัน้ีในระดบักลาง แนวทางการทาํการตลาดสําหรับกลุ่มน้ี คือ 
สร้างความมัน่ใจในสถานท่ีท่องเท่ียวให้กบัผูม้าท่องเท่ียว เช่นการประชาสัมพนัธ์ แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพและการ
เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว  เพ่ือลดความวิตกกงัวลของนกัท่องเท่ียว นอกจากน้ีเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจควรมีการทาํเป็น Story 

เร่ืองเล่า ประวติั ความเป็นมาท่ีน่าสนใจของสถานท่ีท่องเท่ียวภายในเกาะลดัอีแท่น 

2) กลุ่ม Open The World มีลกัษณะ เป็นมิตรกบัทุกคน มีความคิดใหม่ๆ ยอมรับความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น และสามารถบงัคบัตวัเองใหเ้สร็จไดใ้นเวลาท่ีกาํหนด กลุ่มน้ีมีแรงจูงใจดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ในระดบัสูง ดงันั้นจึง
มีแนวโน้มในการเกิดพฤติกรรมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการศึกษาในงานวิจัยน้ีในระดับสูง แนวทางการทาํ
การตลาดสาํหรับกลุ่มน้ีคือ จดักิจกรรมเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแรงจูงใจของนักท่องเท่ียว เช่น กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ของนักท่องเท่ียวท่ีมีกับครอบครัวหรือเพ่ือนภายในแหล่งท่องเท่ียว สร้างประสบการณ์ให้กับ
นักท่องเท่ียวด้วยการให้สัมผสักับพ้ืนท่ีทางการเกษตรโดยตรง  การให้ความรู้และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ
เกษตรกรหรือผูมี้ความรู้โดยตรง ให้ความรู้ดา้นประวติัความเป็นมาเก่ียวกบัวิถีชีวิตคนในชุมชนและแหล่งท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม  

3) กลุ่ม Loner มีลกัษณะ ความเป็นมิตรความคิดใหม่ๆ ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น และสามารถ
บังคบัตวัเองให้เสร็จได้ในเวลาท่ีกําหนดตํ่ากว่ากลุ่ม open the world และแรงจูงใจในการมาท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีท่ี
ตอ้งการศึกษาตํ่าท่ีสุดเม่ือเทียบทั้ง 3 กลุ่ม ซ่ึงอาจเป็นไปไดว้า่ ไม่สนใจในแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรเท่าไรนกั หรืออาจ
ยงัไม่พบแรงจูงใจภายในของคนกลุ่มน้ีอยา่งแทจ้ริง โดยแนวทางการทาํการตลาดคือ ทาํการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้
ทราบความตอ้งการและแรงจูงใจภายในของคนกลุ่มน้ี และเน่ืองจากคนกลุ่มน้ีมีจาํนวนนอ้ย อาจให้ความสาํคญักบั2 

กลุ่มขา้งตน้ก่อน 

ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มนกัท่องเท่ียวบริเวณรอบเกาะ เพ่ือใหท้ราบถึง บุคลิกภาพ และแรงจูงใจ 
ทาํให้สามารถนาํไปทาํนายการเกิดพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร กรณีศึกษา เกาะลดัอีแท่น   ซ่ึงในการศึกษาคร้ัง



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 676 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ต่อไป ควรศึกษา กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในเกาะลดัอีแท่น และศึกษาถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว รวมถึงทาํ
การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพเช่น การทาํสนทนากลุ่ม (focus group) ของนักท่องเท่ียว เพ่ือให้ทราบถึงขอ้มูลเชิงลึกเพ่ือ
ความสมบูรณ์ของงานวจิยัยิง่ข้ึน 
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การประเมินนํา้หนักความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการกบั 

ความภักดีของลูกค้าสถานีบริการนํา้มันเช้ือเพลงิ ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

AN EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN SATISFACTION ON SERVICE MARKETING MIX 

FACTOR AND CUSTOMER LOYALTY OF PTT GAS STATIONS IN BANGKOK METROPOLITAN 

หทยัพร นิ่มละออ1 และธนธร วชิรขจร2
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ศึกษาความภกัดี
ของลูกคา้สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือคน้หาสมการเสน้ตรงท่ีสามารถประเมิน
นํ้ าหนักความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัความภกัดีของลูกคา้สถานี
บริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร จากลูกคา้ท่ีเคยเติมนํ้ ามนักบัสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงบริษทั 
ปตท. จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน และวิเคราะห์ผลโดยใชค้่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การประเมินนํ้ าหนักความสัมพันธ์ (Regression) โดยใช้ Multiple linear 

regression analysis ท่ีระดบันยัยะสาํคญัทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา พบวา่ ทศันคติต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบุคคล และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีผลต่อความ
ภกัดีของลูกคา้สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพนัธ์แบบไปในทิศทาง
เดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

คาํสําคญั:  ความพึงพอใจ, ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, ความภกัดีของลูกคา้ 

 

ABSTRACT 

This study aimed to investigate satisfaction on service marketing mix factor and customer loyalty of PTT 

gas stations of PTT Public Company Limited in Bangkok Metropolitan and to examine an equation of a straight line 

to evaluate the relationship between satisfaction on service marketing mix factor and customer loyalty of PTT gas 

stations in Bangkok Metropolitan.  The samples consisted of 400 customers who used services at PTT gas stations of 

PTT Public Company Limited in Bangkok Metropolitan.  The data were analyzed using frequency, percentage, mean, 

and standard deviation.  Then the relationship was assessed applying multiple linear regression analysis with a 

statistical significance level of 0.05.  The results found that attitude towards marketing mix factor including physical 

evidence/environment, process, people, and channel of distribution had an effect on customer loyalty of PTT gas 

stations in Bangkok Metropolitan.  The relationship was in the same direction with a statistical significance level of 

0.05 which was concordant with a hypothesis. 

Keywords: Satisfaction, Service Marketing Mix, Customer Loyalty 
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1. บทนํา 

สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงเป็นช่องทางการกระจายนํ้ ามนัเช้ือเพลิงไปยงัผูบ้ริโภคท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในปี 
พ.ศ. 2558  ประเทศไทยมีจาํนวนสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีจดทะเบียนกบัสํานักบริการธุรกิจ และการสํารอง
นํ้ ามนัเช้ือเพลิง จาํนวน 25,343 สถานี โดยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีการจาํหน่ายนํ้ ามนัเช้ือเพลิง
รวมกนัทั้งหมด 21,641.47 ลา้นลิตร ซ่ึงบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดจาํนวน 8,317.38 ลา้น
ลิตร คิดเป็นร้อยละ 38.4 รองลงมาอนัดบัสอง ไดแ้ก่ บริษทัเอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 2,379.64 

ลา้นลิตร คิดเป็นร้อยละ 11.0 และอนัดบัสาม ไดแ้ก่ บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 2,072.399 ลา้น
ลิตร คิดเป็นร้อยละ 9.6 ตามลาํดบั (กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน, 2559)       ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัองคก์รและ
ความสําคญัของปัญหา  แมว้่าในปัจจุบนัสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. จะยงัคงความเป็นผูน้ําในตลาดผูค้า้นํ้ ามนัใน
ประเทศไทย แต่สถานการณ์การแข่งขนัในตลาดคู่แข่งขนัก็ยงัคงมีการพฒันารูปแบบของการใหบ้ริการ ภายในสถานี
บริการนํ้ ามนั เช่น มีร้านสะดวกซ้ือ และเนน้การบริการท่ีสะอาด ปลอดภยั และการส่งเสริมการขายผ่านบตัรสมาชิก 
สะสมแตม้แลกของรางวลั เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุด และการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าของผูบ้ริโภค บริษทั ปตท. 
จาํกดั (มหาชน) ไดแ้บ่งส่วนการจาํหน่ายนํ้ ามนัออกเป็น 8 ส่วน ดงัน้ี 1)ส่วนขายภาคนครหลวง (กทม.) 2) ส่วนขาย
ภาคกลาง 3) ส่วนขายภาคตะวนัตก 4) ส่วนขายภาคตะวนัออก 5) ส่วนขายภาคเหนือ 6) ส่วนขายภาคใต ้7) ส่วนขาย
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8) ส่วนขายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

 

 
 

รูปท่ี 1 แสดงยอดจาํหน่ายนํ้ ามนัเช้ือเพลิงของ ปตท. ประจาํเดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม 2559  

(ฝ่ายขาย บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน), 2559) 

 

จากรูปท่ี 1 แสดงยอดจาํหน่ายนํ้ ามนัเช้ือเพลิงของ ปตท. ประจาํเดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม 2559 พบวา่ 
ยอดขายของส่วนขายภาคนครหลวงหรือกรุงเทพมหานครมียอดจาํหน่ายนอ้ยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัภาคอ่ืน ๆ จาก
ปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการประเมินนํ้ าหนกัความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการกบัความภกัดีของลูกคา้สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือใหท้ราบถึงลาํดบัความพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลกบัความภกัดีของลูกคา้สถานี
บริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของลูกคา้สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาความภกัดีของลูกคา้สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือคน้หาสมการเส้นตรงท่ีสามารถประเมินนํ้ าหนักความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการกบัความภกัดีของลูกคา้สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3. ระเบียบวธีิวจิยั 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีเคยเติมนํ้ ามนักบัสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงบริษทั ปตท. 
จาํกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจาํนวนเฉล่ีย 1,977,287 คน  ซ่ึงมาจากการประมาณการประชากรจาก
ยอดขาย (ฝ่ายขายบริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน): ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559)  ในการกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งจากลูกคา้ท่ีเคยเติมนํ้ ามนักบัสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีจาํนวนเฉล่ีย 1,977,287 คน สามารถกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามา
เน่ (Taro Yamane, 1973: 125) กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชร้ะดบัค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% ภายใตร้ะดบัความ
คาดเคล่ือน ±5% ซ่ึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย 1) สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2) สถิติเชิงอนุมานใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติใน
การวิเคราะห์การประเมินนํ้ าหนกัความสัมพนัธ์ (Regression) เพ่ือตรวจสอบหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ คือ 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) และตวัแปรตาม คือ ความภกัดีของลูกคา้สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. 
ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาการประเมินนํ้ าหนักความสัมพันธ์ ตลอดจนวิเคราะห์ตรวจสอบค่า 
Significance Level ท่ีระดบันยัยะสาํคญัทางสถิติ 0.05 โดยใช ้Multiple linear regression analysis 
 

4. ผลการวจิยั 

ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ประเภทรถท่ีใชเ้ป็นประจาํ จาํนวนเงินท่ีใชใ้นการเติมนํ้ ามนัต่อคร้ัง ความถ่ีในการเติมนํ้ ามนัเช้ือเพลิงต่อเดือน 

และประเภทนํ้ ามนัท่ีเติมเป็นประจาํ โดยใชก้ารวเิคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 มีอาย ุ21 – 30 ปี 
จาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 

ระดบัการศึกษา ปริญญาตรีจาํนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 มีรายไดต้่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 130 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.5 โดยส่วนใหญ่ใชร้ถประเภทรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล จาํนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0 เติมนํ้ ามนั
ต่อคร้ังท่ี 501 – 1,000 บาท จาํนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 มีความถ่ีในการเติมนํ้ ามนัเช้ือเพลิง มากกว่า 4 คร้ัง/
เดือน จาํนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 และส่วนใหญ่เติมนํ้ ามนัประเภท แก๊สโซฮอล ์95 จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.8 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ของลูกค้าสถานีบริการ

นํา้มนัเช้ือเพลงิ ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัพอใจ มีค่าเฉล่ีย 3.80 ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจต่อสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. มีหอ้งนํ้ าไวบ้ริการท่ีเพียงพอต่อลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 4.05 

รองลงมา คือ ภายในบริเวณสถานีบริการ ปตท. มีร้านอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความนิยม มีค่าเฉล่ีย 4.03 และ 
ความหลากหลายของนํ้ ามนัท่ีใหบ้ริการท่ีสถานีนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. มีค่าเฉล่ีย 3.92 ตามลาํดบั 

ด้านราคา พบวา่ ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัพอใจ มีค่าเฉล่ีย 4.04 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อสามารถเลือกวิธีชาํระเงินไดต้ามความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 4.13 รองลงมา คือ สถานีนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 
ปตท. มีป้ายแสดงราคา ท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน มีค่าเฉล่ีย 4.09 และ ประสิทธิภาพของรถยนตท่ี์ไดรั้บเม่ือเติมนํ้ ามนั ปตท. 
มีความคุม้ค่ากบัราคา มีค่าเฉล่ีย 3.71 ตามลาํดบั 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจ มีค่าเฉล่ีย 3.71 ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อไดแ้ก่ มีสถานีนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. ไวบ้ริการในระยะห่างระหวา่งสถานี 
10 กิโลเมตร มีค่าเฉล่ีย 3.96 รองลงมา คือ มีสถานีนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. อยูภ่ายในรัศมี 5 กิโลเมตร จากท่ีทาํงานของ
ท่าน มีค่าเฉล่ีย 3.81  และสถานีบริการนํ้ ามนัของ ปตท. มีตูจ่้ายนํ้ ามนัท่ีเพียงพอสาํหรับลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 

3.71 ตามลาํดบั 

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับเฉยๆ มีค่าเฉล่ีย 3.23 ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสามารถสะสมแตม้ เพ่ือใชแ้ลกเป็นบตัรส่วนลดเงินสดสูงสุด 100 บาท เพ่ือ
ใชซ้ื้อสินคา้ของร้านคา้ภายในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. มีค่าเฉล่ีย 3.52 และ มีการแจง้โปรโมชัน่ผ่านแอพพลิเคชัน่
สาํหรับโทรศพัทมื์อถือ มีค่าเฉล่ีย 3.11ตามลาํดบั 

ด้านบุคคล พบวา่ ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัพอใจ มีค่าเฉล่ีย 3.52 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อพนักงานของสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท.ให้บริการดว้ยความถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ีย 3.69 รองลงมา คือ 
พนกังานของสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. แต่งกายเรียบร้อย มีค่าเฉล่ีย 3.56 และ พนกังานของสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท.
ส่ือสารกบัลูกคา้ดว้ยวาจาท่ีสุภาพ มีค่าเฉล่ีย 3.54 ตามลาํดบั 

ด้านกระบวนการ พบวา่ ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัพอใจ มีค่าเฉล่ีย 3.61 ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจต่อสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. มีขั้นตอนการชาํระเงินท่ีถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ีย 3.70 รองลงมา ท่าน
สามารถร้องเรียนการบริการผ่านคอลเซ็นเตอร์ไดต้ลอด 24 ชม. และท่านสามารถร้องเรียนการบริการ ณ สถานีบริการ
นํ้ ามนั ปตท. ท่ีท่านรับบริการไดท้นัที มีค่าเฉล่ีย 3.64 ตามลาํดบั 

ด้านลักษณะทางกายภาพ  พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจ มีค่าเฉล่ีย 3.67 ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. มีป้ายท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน มีค่าเฉล่ีย 
4.10 รองลงมา คือ ภายในบริเวณสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. มีแสงสวา่งท่ีเพียงพอในเวลากลางคืน มีค่าเฉล่ีย 4.00 และ
ความสะอาดของพ้ืนท่ีสาํหรับนัง่พกัผอ่นภายในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. มีค่าเฉล่ีย 3.37ตามลาํดบั 
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 ส่วนที่  3 ผลการวิเคราะห์ความภักดีของลูกค้าที่มี ต่อสถานีบริการนํ้ามันเ ช้ือเพลิง ปตท. ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 ด้านการรับรู้ พบวา่ ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ีย 3.98 คาํถามท่ีมีผูต้อบเฉล่ียมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ ปตท. เป็นสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีสถานีบริการมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.10 รองลงมา คือ ท่านสามารถนึกถึง
มาสคอต (ตุก๊ตา) ของ ปตท. ไดท้นัที มีค่าเฉล่ีย 4.05 และ ปตท. เป็นสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีครบวงจร มีค่าเฉล่ีย 
4.04 ตามลาํดบั 

ด้านความรู้สึก พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ีย 3.54คาํถามท่ีมีผูต้อบเฉล่ียมาก
ท่ีสุด ได้แก่ ท่านรู้สึกปลอดภยัเม่ือใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. ในเวลากลางคืน มีค่าเฉล่ีย 3.69 

รองลงมา คือ ท่านรู้สึกมีความเช่ือมัน่ในนํ้ ามนัเช้ือเพลิงของ ปตท. มีค่าเฉล่ีย 3.62 และ ปตท. ท่านรู้สึกคุม้ค่าเม่ือใช้
บริการ ปตท. มีค่าเฉล่ีย 3.59ตามลาํดบั 

ด้านความตั้งใจที่จะซ้ือ พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ีย 3.83 คาํถามท่ีมีผูต้อบ
เฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ท่านจะเลือกใชบ้ริการร้านคา้อ่ืนๆ ในสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. แมว้า่ท่านจะยงัไม่มี
ความจาํเป็นในการเติมนํ้ ามนั มีค่าเฉล่ีย 3.93 รองลงมา คือ ท่านจะเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. 
เป็นจุดพกัรถในระหว่างการเดินทาง มีค่าเฉล่ีย 3.91 และ ท่านจะใชบ้ริการสถานีนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. อีกคร้ังใน
อนาคต มีค่าเฉล่ีย 3.83 ตามลาํดบั 

ส่วนที ่4 การวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 

สมมตฐิานข้อที ่1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นสินคา้ และการบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
จดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

H0: ส่วนประสมทางการตลาดบริการไม่มีความสัมพนัธ์แบบเชิงเส้นกบัความภกัดีของลูกคา้สถานีบริการ
นํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1: ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพนัธ์แบบเชิงเส้นกับความภกัดีของลูกคา้สถานีบริการ
นํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษา พบวา่ ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวน
การ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านบุคคล และด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย มีผลต่อความภกัดีของลูกคา้สถานีบริการนํ้ ามนั
เช้ือเพลิง ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพนัธ์แบบไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

   

5. การอภิปรายผล 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสินคา้ และการบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดั
จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อความภกัดีของ
ลูกคา้สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษา พบวา่ ความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบุคคล และดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย มีผลต่อความภกัดีของลูกคา้สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพนัธ์
แบบไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 ซ่ึง Oliver (1999) และ Dick and Basu (1994) as cited 

in Chaudhuri and Holbrook, (2001) ไดก้ล่าววา่ ความภกัดีต่อตราสินคา้ หมายถึง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
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สินคา้และบริการ และผูบ้ริโภคท่ีมีความรู้สึกผูกพนัอย่างลึกซ้ึงต่อตราสินคา้และบริการนั้น จึงเป็นสาเหตุให้เกิด
พฤติกรรมการซ้ือซํ้ า ดังนั้นการสร้างความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบุคคล และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย จะทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ อนัจะ
นาํสู่ความภกัดีต่อสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านลักษณะทางกายภาพ ซ่ึงเป็นดา้นท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. ใน
เขตกรุงเทพมหานครสูงสุด โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. มีป้ายท่ีสามารถมองเห็นได้
ชดัเจน ปตท. มีแสงสวา่งท่ีเพียงพอในเวลากลางคืน และความสะอาดของพ้ืนท่ีสาํหรับนัง่พกัผอ่นภายในสถานีบริการ
นํ้ ามนั ปตท. ซ่ึงสอดคลอ้งกบัฉัตยาพร เสมอใจ. 2550 ท่ีกล่าววา่ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพเป็นส่วนช่วยในการทาํให้
ลูกคา้รู้สึกว่าการบริการนั้นมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและความเหมาะสม และเป็นส่ิงท่ีแสดงให้ลูกคา้เห็นถึงการ
บริการท่ีดี และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนนัทวรรณ บุญช่วย (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ การท่ีสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงมี
บริเวณท่ีนัง่พกัผ่อนท่ีสะอาด และมีจาํนวนเพียงพอต่อผูท่ี้มาใชบ้ริการในช่วงเวลาพิเศษ ไดแ้ก่ ช่วงเลิกงาน วนัหยดุ
เทศกาลต่างๆ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านกระบวนการ  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. มี
ขั้นตอนการชาํระเงินท่ีถูกตอ้ง และสามารถร้องเรียนการบริการผ่านคอลเซ็นเตอร์ไดต้ลอด 24 ชม. ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2550) กล่าวว่า กระบวนการในการบริการเป็นการส่งมอบการบริการท่ีมีคุณภาพ ตาม
ขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง และรวดเร็วแลว้จะสร้างความประทบัใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการ นอกจากน้ีฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ยงั
กล่าววา่ ปัจจยัท่ีสาํคญัสาํหรับการบริการคือ ประสิทธิภาพในการบริการและเวลา เพราะฉะนั้นกระบวนการบริการท่ีดี
ควรใชเ้วลาให้นอ้ยท่ีสุด และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการส่งมอบการบริการ ดงันั้นกระบวนการบริการท่ีสถานี
บริการนํ้ ามนั ปตท. มอบให้แก่ลูกคา้ทั้งความรวดเร็ว จึงเป็นการสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูท่ี้มาใชบ้ริการ และยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของทรงศกัด์ิ ชยัวฒันาโรจน์ (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชส้ถานีบริการนํ้ ามนัของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ ขั้นตอน
ในการใชบ้ริการมีความถูกตอ้ง รวดเร็ว มีผลต่อการเลือกใชส้ถานีบริการนํ้ ามนัของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองจงัหวดั
เชียงใหม่ 

ด้านผลิตภัณฑ์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. มีห้องนํ้ า
ไวบ้ริการท่ีเพียงพอต่อลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ  และภายในบริเวณสถานีบริการ ปตท. มีร้านอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บ
ความนิยม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรากร เผื่อนทอง (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงของผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตส่์วนบุคคลบนทางหลวงแผน่ดิน
หมายเลข 4 เพชรเกษม พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานี
บริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงของผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต์ส่วนบุคคลบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เพชรเกษม ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามสูงสุด ไดแ้ก่ การท่ีสถานีบริการนํ้ ามนัมีหอ้งนํ้ าสะอาด และมีร้านอาหารไวบ้ริการภายในสถานีบริการ
นํ้ ามนั 

ด้านบุคคล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อพนกังานของสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท.
ใหบ้ริการดว้ยความถูกตอ้ง และพนกังานของสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. แต่งกายเรียบร้อย ส่ือสารกบัลูกคา้ดว้ยวาจาท่ี
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สุภาพ โดยฉัตรยาพร เสมอใจ (2550) กล่าววา่ บุคคลในองคก์รคือทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีมีส่วนช่วยในการบริการท่ี
รวดเร็วและทนัใจกบัลูกคา้ โดยเฉพาะในส่วนท่ีจะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ จากจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของผ่องเพญ็ พ่ึงสุข (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชส้ถานีบริการนํ้ ามนัของนกัเดินทางสาย
ตะวนัออก พบวา่ นกัเดินทางมีปัจจยัการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนัสายตะวนัออกดา้นบุคคล
ในเร่ืองของ พนกังานมีคามชาํนาญในการใหบ้ริการ เช่น เติมนํ้ ามนัไดถู้กตอ้งตะรางตามความตอ้งการของลูกคา้ และ
พนกังานมีการแต่งกายท่ีสะอาดเรียบร้อยใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ และมีความเตม็ใจในการบริการ 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อไดแ้ก่ มีสถานีนํ้ ามนั
เช้ือเพลิง ปตท. ไวบ้ริการในระยะห่างระหวา่งสถานี 10 กิโลเมตร และมีสถานีนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. อยูภ่ายในรัศมี 5 

กิโลเมตร จากท่ีทาํงานของท่าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพชัราวดี สุทธิภูล (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสถานี บริการนํ้ ามนั ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด คือ การท่ีมีสถานีบริการนํ้ ามนัตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีหาง่าย 
อยูใ่กลบ้า้นและท่ีทาํงาน นอกจากน้ียพุาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2551) ไดก้ล่าวไวว้า่ ในการบริการควรจะตอ้งพิจารณา
ในความสะดวกและสบาย การส่งมอบบริการในกบัลูกคา้ เวลาในการส่งมอบ สถานท่ี กล่าวคือ การเขา้ถึงลูกคา้ไดง่้าย 
และสถานท่ีท่ีลูกคา้สะดวก เป็นปัจจยัหลกัในการบริการ 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การประเมินนํ้ าหนกัความสัมพนัธ์ดา้นความพึงพอใจปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความภกัดี
ของลูกคา้สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีอิทธิต่อความภกัดีของลูกคา้สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู ่5 ดา้น อยา่งมี
นัยสําคญั ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลกัษณะทาง
กายภาพ  โดยสามารถแสดงสมการถดถอยท่ีใชใ้นการพยากรณ์คาถามตวัแปรตามท่ีตีความอิทธิพลของตวัแปรตน้ท่ีมี
นยัสาํคญัทางสถิติไดด้งัน้ี 

 

𝑌𝑌′ =  .056 +  .451𝑥𝑥1 +  .208𝑥𝑥2 + .191𝑥𝑥3 +  .158𝑥𝑥4 + .061𝑥𝑥5 

 

จากกสมการถดถอยท่ีใชใ้นการพยากรณ์ขา้งตน้ สามารถอธิบายไดว้่า ทศันคติต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบุคคล และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มี
อิทธิพลทางบวกต่อความภกัดีของลูกคา้สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร ถา้ทศันคติต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคคล และดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนจะทาํให้ความภกัดีของลูกคา้สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. ในเขต
กรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในคร้ังนี ้

ดา้นผลิตภณัฑ ์นอกเหนือจากการให้บริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีคุณภาพแลว้ การให้ความสําคญัต่อการบริการ
ประเภทอ่ืนๆภายในสถานีบริการก็มีความสําคญั เช่น การท่ีทางสถานีบริการมีจาํนวนห้องนํ้ าท่ีเพียงพอไวค้อยบริการ
ลูกคา้ เน่ืองจากสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. ส่วนใหญ่จะมีบริเวณท่ีใหบ้ริการกวา้งขวาง ทาํให้มีจาํนวนรถท่ีเขา้มา
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ใชบ้ริการเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะรถทวัร์โดยสารนาํเท่ียว ทาํให้มีจาํนวนผูใ้ชบ้ริการเป็นจาํนวนมาก การจดัเตรียม
สถานท่ีไม่วา่จะเป็นหอ้งนํ้ า ท่ีนัง่พกัผอ่น และร้านคา้ต่างๆ ไวค้อยบริการท่ีเพียงพอถือเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ เพราะเป็น
การอาํนวยความสะดวกให้กบัผูท่ี้มาใชบ้ริการไดอ้ย่างทัว่ถึง อนัจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและกลบัมาใชบ้ริการอีก
คร้ัง 

ดา้นราคา จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นราคาไม่มีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการสถานีบริการ
นํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. ดงันั้นควรการพฒันาดา้นการบริการเสริมอ่ืนๆ เช่น การนาํเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาใชเ้พ่ืออาํนวย
ความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกคา้ เน่ืองจากเวลาเติมนํ้ ามนัส่วนใหญ่ลูกคา้มกัจะมองไม่เห็นตวัเลขของจาํนวนเงินท่ี
เติม และปริมาณนํ้ ามนัท่ีไดรั้บ ดงันั้นเพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บความมัน่ใจวา่พนกังานเติมนํ้ ามนัใหค้รบตามตอ้งการ ควรมีการ
พฒันาโปรแกรมท่ีสามารถแสดงผลใหลู้กคา้ดูในขณะท่ีอยูใ่นรถ จะทาํใหลู้กคา้เกิดความเช่ือมัน่ในการบริการมากข้ึน 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ทาํเลท่ีตั้งถือไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอยา่งยิ่งของธุรกิจการให้บริการสถานีนํ้ ามนั
เช้ือเพลิง เน่ืองจากประเทศไทยมีปริมาณการใชร้ถส่วนบุคคลสูง การอาํนวยความสะดวกดว้ยการหาทาํเลท่ีตั้งท่ีมีความ
เหมาะสม เช่น มีสถานีนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. ไวบ้ริการในระยะห่างระหว่างสถานี 10 กิโลเมตร หรือมีสถานีนํ้ ามัน
เช้ือเพลิง ปตท.ในจุดข้ึนลงทางด่วน ก็จะช่วยเพ่ิมโอกาสในการขายมากข้ึน นอกจากน้ีการสร้างแอพพลิเคชัน่สําหรับ
โทรศพัท์มือถือท่ีใหลู้กคา้สามารถเช็คท่ีตั้งของแต่ละสถานีท่ีอยูใ่นระยะทาง 10 กิโลเมตรจากท่ีอยูข่องลูกคา้ ก็จะช่วยให้
ลูกคา้เกิดความสะดวกสบาย และเกิดความสบายใจไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองของนํ้ ามนัหมด หรือจุดแวะพกัในขณะเดินทางได ้

ดา้นการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อความภกัดีของ
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. เน่ืองจากการทาํการตลาดของสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงในแต่ละ
แบรนด์ไม่มีความแตกต่างกนั ส่วนใหญ่มกัจะเป็นการสะสมแลกของรางวลั หรือแจกนํ้ าด่ืม ซ่ึงทาํให้ผูบ้ริโภครู้สึกไดว้า่
ไม่ไดมี้ความแตกต่างกนั ดงันั้นการนาํเสนอโปรโมชัน่ใหม่ๆ ท่ีแตกต่างจะช่วยดึงดูดความสนใจของลูกคา้ได ้โดยการให้
สะสมแตม้เพ่ือใชเ้ป็นส่วนลดในการเติมนํ้ ามนัของ ปตท. ก็จะทาํใหลู้กคา้เกิดความรู้สึกคุม้ค่าในการใชบ้ริการได ้

ด้านบุคคล บุคลากรขององค์กรถือได้ว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจ เน่ืองจากสถานีบริการนํ้ ามัน
เช้ือเพลิงมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งใชพ้นกังานในการให้บริการ ดงันั้น การท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้มาทาํงานดา้นการ
บริการจาํเป็นตอ้งมีการคดัเลือกจากลกัษณะนิสัยท่ีมีใจรักในการบริการ สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ และควบคุมอารมณ์
ได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากตอ้งให้บริการลูกคา้ท่ีมีความหลากหลาย นอกจากนั้นพนักงานตอ้งเป็นคนท่ีมีความละเอียด 
รอบคอบ ใส่ใจในการบริการ สามารถใหบ้ริการดว้ยความถูกตอ้งแม่นยาํ และมีการส่ือสารกบัลูกคา้ดว้ยวาจาท่ีสุภาพ เพ่ือ
เป็นการสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 

นอกเหนือจากการสร้างโปรแกรมท่ีใหลู้กคา้สามารถตรวจสอบยอดเงิน และปริมาณการเติมนํ้ ามนัไดใ้นขณะท่ี
รับการบริการแลว้ ควรมีการเพ่ิมช่องทางการติดต่อกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองของการร้องเรียนการบริการโดยตรง 
เช่นผ่านแอพพลิเคชัน่สําหรับโทรศพัท์มือถือ ซ่ึงลูกคา้สามารถร้องเรียนไดท้นัทีขณะท่ีเกิดปัญหา และควรมีเจา้หนา้ท่ี
ติดต่อกลบัไปยงัลูกคา้ภายใน 24 ชม. เพ่ือตรวจสอบและหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน แลว้นาํมาปรับปรุงการ
ให้บริการของสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปตท. เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ และความประทบัใจให้กบัลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการ  

ด้านลกัษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพถือเป็นหัวใจสําคญัท่ีสุดของสถานีบริการนํ้ ามัน
เช้ือเพลิง เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีช่วยสร้างใหแ้ต่ละแบรนดมี์ความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน โดยส่วนใหญ่ลูกคา้มกัจะเลือกใช้
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บริการสถานีท่ีมีขนาดใหญ่ มีท่ีจอดรถจาํนวนมาก ห้องนํ้ าสะอาด รวมถึงมีร้านคา้ต่างๆ ไวบ้ริการ เช่น ร้านอาหาร ร้าน
สะดวกซ้ือ ซ่ึงลูกคา้สามารถใชบ้ริการไดห้ลากหลายตามความตอ้งการ และมกัจะเลือกใชส้ถานีบริการของแบรนด์เดิม
เพราะมีการตกแต่งท่ีไม่แตกต่างกนั 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีทาํการศึกษากลยทุธ์การลงทุนในหลกัทรัพยคุ์ณค่าตามแนวทางของ Piotroski ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ
สร้างเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเรียกว่าคะแนน F-Score เพ่ือนํามาใช้จาํแนกหลกัทรัพยคุ์ณค่าท่ีมีผลการดาํเนินงานดี       
(มีคะแนน F-Score สูง) ออกจากหลกัทรัพยคุ์ณค่าท่ีมีผลการดาํเนินงานท่ีไม่ดี (มีคะแนน F-Score ตํ่า) โดยอาศยัขอ้มูล
จากงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินในอดีตจาํนวน 9 ตวัของแต่ละบริษทั ซ่ึงเป็นขอ้มูลสาธารณะท่ีบุคคลทัว่ไป
สามารถเขา้ถึงได ้โดยทาํการศึกษาจากหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตลาด
หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ระหวา่งปี พ.ศ. 2550 - 2559 ดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน 
ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย และ
วเิคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ โดยผลการวจิยัพบวา่หลกัทรัพยคุ์ณค่าท่ีแขง็แกร่ง (มีคะแนน F-Score ระหวา่ง 5 
- 9) มีอตัราผลตอบแทนปรับตามตลาดสูงกวา่หลกัทรัพยคุ์ณค่าท่ีอ่อนแอ (มีคะแนน F-Score ระหวา่ง 0 - 4) จากกล
ยทุธ์การซ้ือและถือ 1 ปี อยูท่ี่ 10.09% ต่อปี และสูงกวา่อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉล่ียในตลาดฯ 11.06% ต่อปี 
และในส่วนของการพิจารณาวา่มีปัจจยัแฝงอ่ืนใดอีกท่ีช่วยใหก้ลยทุธ์การลงทุนประสบความสาํเร็จนั้น พบวา่นอกจาก
คะแนน F-Score แลว้ มูลค่าตลาดของบริษทั และอตัราส่วนมูลค่าทางบญัชีต่อมูลค่าตลาด ยงัสามารถใช้สามารถ
พยากรณ์อตัราผลตอบแทน 1 ปีปรับตามตลาดในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 
ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 90% 

คาํสําคญั:  การลงทุนในหลกัทรัพยคุ์ณค่า, การวเิคราะห์เชิงปริมาณ, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to investigate the value investing strategy according to Piotroski F-score 

approach to be applied for classifying value securities into those with good performance  (high F-Score) and those 

with poor performance (low F-Score). This study used historical financial statements and 9  financial ratios of each 

company. This data is publicly accessible. The researcher explored all securities listed on the Stock Exchange of 

Thailand and the MAI between 2 0 0 7  and 2 0 1 6 .  Data was analyzed through descriptive and inferential statistics 

including mean, standard deviation, correlation analysis, t-test, and correlation coefficient analysis.  The results of 
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this study showed that strong value securities (F-Score between 5- 9) had a higher market-adjusted return than weak 

value securities (F-Score between 0 - 4) by 10.09% annually when employing a buy-and-hold strategy. Moreover, 

their return was higher than an average return on investment (ROI) by 1 1 . 0 6 % annually.  When other factors 

influencing the successful investing strategy were considered, it was found that in addition to F-Score approach, 

market capitalization and book value to market value ratio still could be the predictors of 1 - year market-adjusted 

return for securities listed on SET and MAI with the confidence level of 90%. 

Keywords:  Value Investing, Quantitative Analysis, The Stock Exchange of Thailand 

 

1. บทนํา 

การลงทุนในตลาดตราสารทุนเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีเหมาะสาํหรับผูมี้เงินออมท่ีตอ้งการผลตอบแทนท่ีสูง
กวา่ดอกเบ้ียเงินฝาก งานวจิยัน้ีจึงพยายามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของกลยทุธ์การลงทุนในตลาดตราสาร
ทุนประเภทหน่ึงท่ีใหผ้ลตอบแทนเกินปกติอยา่งสมํ่าเสมอ และเป็นกลยทุธ์ท่ีไดรั้บความสนใจมาตลอดหลายปีในแวด
วงวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง นัน่คือกลยทุธ์การลงทุนแบบเนน้คุณค่า (Value investment)  โดยไดรั้บแนวคิดมาจากวิจยัของ 
Joseph D. Piotroski (2000) ซ่ึงเช่ือวา่การลงทุนในหลกัทรัพยคุ์ณค่านั้นถึงแมจ้ะทาํใหน้กัลงทุนไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูง
กวา่ตลาด แต่ก็มีหลกัทรัพยคุ์ณค่าบางส่วนท่ีมีราคาถูกเน่ืองจากหลกัทรัพยน์ั้นกาํลงัประสบปัญหาทางการเงินหรือมี
ผลการดาํเนินงานท่ีไม่ดีจึงทาํใหน้กัลงทุนไม่ใหค้วามสนใจและมีผลทาํใหร้าคาท่ีถูกอยูแ่ลว้สามารถถูกมากข้ึนไปอีก 
เขาจึงนาํเสนอเคร่ืองมือท่ีช่วยให้นกัลงทุนสามารถจาํแนกหลกัทรัพยท่ี์มีผลการดาํเนินงานท่ีดีออกจากหลกัทรัพยท่ี์มี
ผลการดาํเนินงานไม่ดีและจะทาํใหน้ักลงทุนไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูงข้ึนได ้โดยเรียกเคร่ืองมือนั้นวา่ 
คะแนน F-Score  งานวิจยัของ Piotroski (2000) จึงเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเรียกว่าคะแนน F-

Score เพ่ือท่ีจะนาํมาใชจ้าํแนกหลกัทรัพยคุ์ณค่าท่ีมีผลการดาํเนินงานดี (ผูช้นะ) ออกจากหลกัทรัพยคุ์ณค่าท่ีมีผลการ
ดาํเนินงานท่ีไม่ดี (ผูแ้พ)้ โดยอาศยัขอ้มูลจากงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินในอดีตของบริษทัซ่ึงเป็นขอ้มูล
สาธารณะท่ีบุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได ้โดยเคร่ืองมือดงักล่าวจะนาํขอ้มูลทางการเงินหรืออตัราส่วนทางการเงิน
นาํมาสร้างเป็นตวัแปร 9 ตวั ท่ี Piotroski เห็นวา่เหมาะสมท่ีจะนาํมาใชเ้ป็นตวัแทนท่ีสามารถแสดงสัญญาณในการวดั
ความสามารถในการทาํกาํไร, การก่อหน้ีและสภาพคล่อง และประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของบริษทั โดยหากตวั
แปรใดท่ีส่งสัญญาณท่ีดี ตามหลกัเกณฑข์อง Piotroski จะไดรั้บ 1 คะแนน ดงันั้นจึงมีคะแนนตั้งแต่ 0-9 คะแนน หาก
หลกัทรัพยข์องบริษทัใดมีคะแนนสูง (8-9) จะถือวา่เป็นหลกัทรัพยท่ี์เป็นผูช้นะ ในทางตรงกนัขา้มหากหลกัทรัพยใ์ดมี
คะแนนตํ่า (0-1) จะถือว่าเป็นหลักทรัพย์ผูแ้พ  ้โดยนําเคร่ืองมือดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์การลงทุนใน
หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราส่วนมูลค่าบัญชีต่อมูลค่าตลาดสูงซ่ึงเป็นตัวแทนของหลักทรัพยคุ์ณค่า นํามาสร้างเป็นกลุ่ม
หลกัทรัพยคุ์ณค่าท่ีมีผลการดาํเนินงานท่ีดี(ผูช้นะ) ท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีเหนือกว่าตลาดไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ 
ความน่าสนใจอยูท่ี่งานวิจยัของเขาอา้งถึงผลตอบแทนโดยเฉล่ียต่อปีท่ีระดบั 23% ในช่วงปี ค.ศ. 1976-1996 ในตลาด
หลกัทรัพยข์องสหรัฐอเมริกา สูงกว่าค่าเฉล่ียของตลาด 7.5% ต่อปี จากจุดยืนทางวิชาการน้ีการลงทุนในหลกัทรัพย์
คุณค่าของ Piotroski ถือเป็นหัวขอ้ท่ีควรค่าต่อการศึกษา  คาํถามท่ีเกิดข้ึนคือกลยทุธ์ของลงทุนของ Piotroski นั้นจะ
สามารถสร้างกาํไรเกินปกติในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศอ่ืนๆไดเ้หมือนกบัตลาดหลกัทรัพยข์องสหรัฐอเมริกาหรือไม่ 
และมีปัจจยัอะไรท่ีจะช่วยอธิบายถึงกาํไรเกินปกติท่ีไดจ้ากกลยทุธ์ของเขา ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงตั้งคาํถามข้ึนมาวา่ กล
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ยทุธ์ของ Piotroski จะช่วยสร้างผลตอบแทนเพ่ิมอยา่งมีนยัสาํคญั ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาด เอม็ 
เอ ไอ หรือไม่ และยงัพิจารณาวา่มีปัจจยัแฝงอ่ืนใดท่ีช่วยให้กลยทุธ์น้ีประสบความสาํเร็จ  เช่น ผลกระทบจากขนาด
ของบริษทั ความถูกและแพงของหลกัทรัพย,์ โอกาสในการลม้ละลายบริษทั  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. ศึกษากลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์คุณค่าโดยใช้แนวทางของ Piotroski F-Score ว่าการจําแนก
หลักทรัพย์คุณค่าท่ีมีผลการดําเนินงานดี ออกจากหลักทรัพย์คุณค่าท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีไม่ดี จะทําให้กลุ่ม
หลกัทรัพยท์ั้งสองกลุ่มไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนต่างกนัหรือไม่ 

2. การเลือกลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีคะแนน F-Score สูงจะสามารถเอาชนะอตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนเฉล่ียในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ไดห้รือไม่ 

3. พร้อมทั้งพิจารณาวา่มีปัจจยัแฝงอ่ืนใดอีกท่ีช่วยใหก้ลยทุธ์น้ีประสบความสาํเร็จ  เช่น ผลกระทบจาก
ขนาดของบริษทั, ความถูกแพงของหลกัทรัพย ์โอกาสในการลม้ละลายบริษทั 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การเลือกหลกัทรัพย์ทีใ่ช้ในการศึกษา 

 กลยทุธ์การลงทุนดว้ย F-Score ตามแนวคิดของ Piotroski (2000) คือการลงทุนในหลกัทรัพยคุ์ณค่า โดยการ
เรียงลาํดบัหลกัทรัพยท์ั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยข์องสหรัฐอเมริกา ดว้ยอตัราส่วนมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น (Book to 

Market Value : B/M Ratio) แลว้เลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มี B/M Ratio สูงท่ีสุดจาํนวน 20% แรกของทุกปี นบัตั้งแต่
ปี ค.ศ 1976 - 1996  ซ่ึงไดว้ธีิการดงักล่าวมาจากการศึกษาของ Fama และ French (1995) จากนั้นจะใชค้ะแนน F-Score 

เป็นเคร่ืองมือในการจาํแนกหลกัทรัพยท่ี์เป็นผูช้นะออกจากหลกัทรัพยท่ี์เป็นผูแ้พเ้พ่ือใหไ้ดรั้บอตัราผลตอบแทนท่ีมาก
ข้ึน โดยงานวิจยัน้ีไดน้าํแนวทางกลยุทธ์การลงลงทุนในหลกัทรัพยคุ์ณค่าด้วยคะแนน F-SCORE ตามแนวคิดของ 
Piotroski มาประยกุตใ์ชก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตลาด MAI ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

งานวจิยัน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพ่ือสร้างฐานขอ้มูลในการวเิคราะห์และการสรุปผล ซ่ึงบ่งช้ีวา่
ผูว้จิยัไม่ไดเ้ป็นผูเ้ก็บและจดัเตรียมขอ้มูลเอง โดยมีแหล่งท่ีมาดงัน้ี 

1) ขอ้มูลรายปี แบ่งเป็น งบการเงิน, อตัราส่วนทางการเงิน และราคาปิดซ่ึงเป็นราคาท่ีปรับตามราคา
พาร์ปัจจุบนัแลว้ จาก Morningstar (เวปไซต ์www.morningstar.com) 

2) รายช่ือบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์รายช่ือหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีถูกเพิกถอน และ 
รายช่ือบริษัทจดทะเบียนท่ีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน  ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เวปไซต์ 
www.set.or.th) 

ขอ้มูลงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินเป็นขอ้มูลรายปีของหลกัทรัพยต์ามปีปฏิทิน(Calendar Year) ใน
ส่วนของขอ้มูลงบการเงิน, อตัราส่วนทางการเงิน และราคาปิดรายปีจะใชข้อ้มูล  ณ วนัสุดทา้ย ของเดือน กุมภาพนัธ์
ในปีปฏิทินถดัไป ตามเกณฑข์องตลาดทรัพยท่ี์ใหแ้ต่ละบริษทัส่งงบการเงินฉบบัเต็มภายใน 2 เดือนนบัตั้งแต่ส้ินไตร

http://www.morningstar.com/
https://www.set.or.th/dat/eod/listedcompany/static/listedCompanies_th_TH.xls
https://www.set.or.th/dat/eod/listedcompany/static/delistedSecurities_th_TH.xls
https://www.set.or.th/th/company/files/PossibleDelistingCompanies270317th.xls
http://www.set.or.th/
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มาส เพ่ือเป็นการแสดงว่าในแต่ละปีนั้นนักลงทุนจะไดรั้บขอ้มูล งบการเงิน, อตัราส่วนทางการเงิน และราคาปิด 

ครบถว้นทุกบริษทัก่อนท่ีจะนาํกลยทุธ์การลงทุนไปประยกุตใ์ชใ้นการเลือกกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุนในแต่ละปี 

จาํนวนของหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาด MAI ในช่วงปี 
พ.ศ. 2550 - 2559 ท่ีเก็บรวมรวมจากแหล่งท่ีมาจาก Morningstar และ จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีจาํนวน 
606 บริษทั โดยมีเกณฑใ์นการตดัหลกัทรัพยท่ี์จะไม่ทาํการศึกษา ดงัน้ี 

1) เป็นหลักทรัพย์ท่ีเข้าเร่ิมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาด MAI 

ภายหลงัจากปี พ.ศ. 2559 ซ่ึงจะทาํใหไ้ม่สามารถลงทุนแบบซ้ือแลว้ถือไดค้รบ 1 ปี 

2) เป็นหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในประเภทกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย ์

 

การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 จัดเรียงกลุ่มตวัอย่างทั้ งหมดด้วยอตัราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อมูลค่าตลาด (Book to Market Value : B/M 

Ratio) นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559 โดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย แลว้เลือกเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอตัราส่วน
มูลค่าทางบญัชีต่อมูลค่าตลาดสูงท่ีสุด 20% แรก ตามแนวทางการศึกษาของ Piotroski (2000) จากนั้นจึงทาํการศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนผลตอบแทนกบัคะแนน F-Score ของหลกัทรัพยก์ลุ่มตวัอยา่ง  

 

การคาํนวณคะแนน F-Score 

กระบวนการเก็บขอ้มูลค่า F-Score โดยตอ้งคาํนวณตวัแปรผลการดาํเนินงานทางการเงินทั้ง 9 ท่ีใชเ้ป็นฐาน
ให้กบักลยทุธ์การลงทุน ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชเ้พ่ือคาํนวณเหล่าน้ีไดจ้ากการนาํขอ้มูลงบการเงินจาก Morningstar นาํมาแปล
ผลโดยแปลงขอ้มูลสญัญาณใหเ้ป็นตวัเลขแบบไบนาร่ี กล่าวคือ แปลงเป็นค่า 0 หรือ 1 จากสูตร  

 

F_SCORE =  F_ROA + F_ ΔROA + F_CFO + F_ EQ_OFFER + F_ ΔLEVER + F_ ΔLIQUID + 

F_ EQ_OFFER + F_ ΔMARGIN + F_ ΔTURN 

 

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA: Return on Assets) 

สําหรับผลตอบแทนต่อสินทรัพยไ์ดจ้ากฐานขอ้มูล Morningstar และไดค้่าจากงบการเงินล่าสุดของบริษทั 
โดยถา้ค่า ROA เป็นบวกแสดงว่ามีสัญญาณท่ีดีจะกาํหนดค่าเท่ากับ 1 และถา้ค่า ROA เป็นลบหรือเท่ากับศูนยจ์ะ
กาํหนดค่าเท่ากบั 0 

การเปลีย่นแปลงของอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ΔROA: Change in Return on Assets) 

การคาํนวณเพ่ือหา ΔROA ทาํไดโ้ดยนาํค่า ROA ของปีปัจจุบนัของบริษทัลบดว้ยค่า ROA ของปีก่อน ใน
ทาํนองเดียวกนักบัคาํนิยามของ ROA ถา้ค่า ROA ปีปัจจุบนัเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จะถือวา่เป็นสญัญาณบวกหรือสัญญาณ
ท่ีดี กาํหนดค่าเท่ากบั 1 และถา้การเปล่ียนแปลงของค่า ROA ลดลงหรือเท่าเดิมจะกาํหนดค่าเท่ากบั 0 

  

https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%94
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%94
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%94
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กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน (CFO: Cash flow from operation) 

สําหรับกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน ไม่จาํเป็นตอ้งคาํนวณเพราะเพราะค่าเหล่าน้ีไดจ้ากฐานขอ้มูล 
Morningstar และไดค้่าจากงบการเงินล่าสุดของบริษทั โดยถา้บริษทัมีกระแสเงินสดเป็นบวก จะกาํหนดค่าเท่ากบั 1 

และถา้ตรงกนัขา้มจะกาํหนดค่าเท่ากบั 0 

ยอดคงค้าง (ACCRUAL)  

Piotroski คาํนวณสัญญาณของคุณภาพของกาํไร โดยใชสู้ตรท่ีคาํนวณกาํไรสุทธิ หักลบดว้ยกระแสเงินสด
จากการดาํเนินงาน ถา้มีค่าเป็นลบจะถือวา่เป็นสญัญาณท่ีดีจะกาํหนดค่า เท่ากบั 1 และถา้มีค่าเป็นบวกหรือเท่ากบัศูนย์
จะกาํหนดค่า เท่ากบั 0    

การเปลีย่นแปลงของโครงสร้างการก่อหนี ้(ΔLEVER: Change in Leverage) 

คาํนวณ ΔLEVER โดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี: หน้ีสินระยะยาวของปีปัจจุบนัไปหารดว้ยสินทรัพยโ์ดยรวมเฉล่ีย 
(สินทรัพยข์องปีปัจจุบนั บวก สินทรัพยข์องปีล่าสุดนําไปหารดว้ย 2) หักลบหน้ีสินระยะยาว ก่อนนาํไปหารด้วย
สินทรัพย์โดยรวมเฉล่ีย ถ้าค่าท่ีได้เป็นลบหรือเท่ากับศูนย์ จะกําหนดค่าเท่ากับ 1 ในขณะท่ีถ้าค่าท่ีได้เป็นบวก 
กาํหนดค่า เท่ากบั 0 

การเปลีย่นแปลงของสภาพคล่อง (ΔLIQUID: Change in Liquidity) 

สาํหรับ ΔLIQUID คาํนวณไดจ้ากการนาํสภาพคล่องของปีปัจจุบนัไปหกัลบดว้ยสภาพคล่องปีก่อนหนา้ ถา้
การเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนสภาพคล่องจากปีก่อนลบปีน้ี ถา้ค่าท่ีไดเ้ป็นลบหรือเท่ากบัศูนย ์จะกาํหนดค่าเท่ากบั 1 

ในขณะท่ีถา้ค่าท่ีไดเ้ป็นบวก กาํหนดค่า เท่ากบั 0 

การเพิม่ส่วนของผู้ถือหุ้น (EQ_OFFER: Equity Offer) 

EQ_OFFER หาได้จาก การนําจํานวนหลักทรัพย์ท่ีชําระแล้ว ณ ปลายปีของปีปัจจุบันไปลบจํานวน
หลกัทรัพยท่ี์ชาํระแลว้ ณ ปลายปีของปีก่อน Piotroski พิจารณาวา การเสนอขายหลกัทรัพยเ์พ่ิมคือสัญญาณท่ีแยแ่ละ
จะกาํหนดค่าเท่ากบั 0 และกาํหนดค่าเท่ากบั 1 ถา้บริษทัไม่เสนอขายหลกัทรัพยเ์พ่ิมเติม 

การเปลีย่นแปลงของอตัรากาํไรขั้นต้น (ΔMARGIN: Change in Gross Margin Ratio) 

คาํนวณไดโ้ดยนาํยอดขายสุทธิในปีปัจจุบนั (t) ไปลบ ตน้ทุนขาย (t) หารดว้ยยอดขายสุทธิปีปัจจุบนั ลบ 
ดว้ย ยอดขายสุทธิปีก่อน (t-1) ลบ ตน้ทุนขาย (t-1) หารดว้ยยอดขายสุทธิปีก่อน การเปล่ียนแปลงค่า Δ MARGIN ท่ี
เป็นบวกแสดงสญัญาณท่ีดีและกาํหนดค่าเท่ากบั 1 และถา้การเปล่ียนแปลงเป็นลบหรือเท่าเดิมจะกาํหนดค่า เท่ากบั 0 

การเปลีย่นแปลงของอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย์ (ΔTURN: Change in Asset Turnover Ratio) 

การเปล่ียนแปลงของอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยค์าํนวณไดจ้ากการนาํยอดขายสุทธิของปีปัจจุบนัไป
หารด้วยสินทรัพยร์วมเฉล่ียปีปัจจุบนั ลบ ด้วยยอดขายสุทธิปีก่อน หารด้วยสินทรัพยร์วมเฉล่ียปีก่อน ถา้พบการ
เปล่ียนแปลงท่ี ท่ีเป็นบวกจะแสดงสัญญาณท่ีดีและกาํหนดค่าเท่ากบั 1 และถา้การเปล่ียนแปลงเป็นลบหรือเท่าเดิมจะ
กาํหนดค่า เท่ากบั 0  

การสร้างกลุ่มหลกัทรัพย์ลงทุน 

หลงัจากกาํหนดคะแนน F-Score ให้แต่ละหลกัทรัพยใ์นแต่ละปีไดแ้ลว้  หลกัทรัพยก์ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดใน
ระหวา่งปี พ.ศ. 2550- พ.ศ. 2559 จะถูกจดัอนัดบัร่วมกนัดว้ยคะแนน F-Scoreโดยเรียงตามลาํดบัตั้งแต่ 0 จนถึง 9 เพ่ือ
ตรวจสอบวา่ผลตอบแทนท่ีปรับตามตลาดต่อปีท่ีไดรั้บในแต่ละช่วงคะแนนจะมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัหรือไม่ 

https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%94
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%94
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%94
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%94
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%94
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%94
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%94
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โดยในการเตรียมการทดสอบดงักล่าวไดส้ร้างกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนท่ีมีคะแนน F-Score สูง(8, 9) และ F-Score ตํ่า (0, 1) 

ตามลาํดบั ตามวิธีการของ Piotroski (2000) นอกจากน้ียงัมีการสร้างกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์แข็งแกร่ง (คะแนน 5-9) และ
กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์อ่อนแอ (คะแนน 0-4) เพ่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีไดรั้บเพ่ิมเติม  

การทดสอบเชิงสถิต ิ

หน่ึงในเป้าหมายหลักของการศึกษาคร้ังน้ีมีเพ่ือทดสอบว่ามีความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีมีคะแนน F-Score สูงกบัหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีมีคะแนน F-Score ตํ่าหรือไม่ โดยเป้าหมายน้ี
กาํหนดวา่ความแตกต่างดงักล่าวตอ้งมีนยัสาํคญัทางสถิติถึงจะทาํให้เกิดกลยทุธ์การลงทุนได ้จากความตั้งใจดงักล่าว
จึงส่งผลไปถึงการทดสอบว่ากลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีการเลือกหลกัทรัพยต์่างกนัดว้ยเกณฑ์การคดัเลือกของคะแนน F-

Score สูงและตํ่าจะทาํใหผ้ลตอบแทนท่ีไดรั้บจากกลุ่มหลกัทรัพยแ์ต่ละกลุ่มต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัเช่นกนั 

โดยใช ้t-Test เป็นกระบวนการทางสถิติท่ีจะใชท้ดสอบว่าผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากกลุ่มหลกัทรัพยแ์ต่ละ
กลุ่มต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติหรือไม่ ซ่ึง t-test เป็นการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มโดยสามารถ
ใชโ้ปรแกรม SPSS เพ่ือประมวลผลเพ่ือหาค่าสถิติ t-test  

โดยผลการศึกษาท่ีไดอ้าจมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีกวา้งหรือแคบต่างกนั เช่น จึงมีการคาํนวณผลตอบแทน
ท่ีเปอร์เซ็นตไ์ทล ์ลาํดบัท่ี 25, 75 และผลตอบแทนท่ีมธัยฐานเพ่ิมเติมเน่ืองจากค่าอตัราผลตอบแทนเฉล่ียอาจมีความ
ผิดปกติได ้ทาํใหผ้ลลพัธ์ท่ีไดอ้าจจะไม่ไดเ้ป็นตวัแทนท่ีดีของขอ้มูล ดงันั้นการทดสอบทางสถิติส่วนใหญ่ในการศึกษา
คร้ังน้ี จึงมีสาํรวจเปอร์เซ็นตไ์ทลเ์พ่ือแสดงภาพรวมความถูกตอ้งของขอ้มูล 

การศึกษาน้ีจะใช้โปรแกรม SPSS เ พ่ือหาสมการถดถอย  (Multiple Regression) ท่ีทําการทดสอบกับ
สมมติฐานและกาํหนดว่ามีนัยสําคญัทางสถิติหรือไม่ การทดสอบสมมติฐานประกอบไปดว้ยสมมติฐานหลกัและ
สมมติฐานรอง สมมติฐานหลกัจะกาํหนดวา่ไม่มีความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ส่วนสมติฐานรองกาํหนดใหต้รงกนัขา้ม 

การประเมนิแหล่งอ้างองิ 

ผูว้ิจยัเห็นว่างานวิจยัน้ีมีค่าความเช่ือมัน่สูง เก็บขอ้มูลโดยใชฐ้านขอ้มูล Morningstar และขอ้มูลจากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เน่ืองจากแหล่งขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นอิสระจากกนั จึงทาํใหผู้ว้จิยัอ่ืนสามารถทาํซํ้ าการศึกษาน้ี
ได ้ซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงสาํคญัต่อการศึกษา นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัทาํการสุ่มทดสอบความถูกตอ้งขอ้มูลท่ีไดจ้าก Morningstar 

กบัขอ้มูลของ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไม่พบวา่มีขอ้มูลตวัใดไม่สอดคลอ้งกนั 

งานวิจัยน้ีพยายามหลีกเล่ียงขั้นตอนการประมวลผลด้วยตัวเอง ในขณะท่ีวดัขอ้มูลและทบทวนข้อมูล
ทั้งหมดหลายคร้ัง ทั้งน้ีเพ่ือลดความคลาดเคล่ือนจากความผิดพลาดของคนและเพ่ิมความเช่ือมัน่ของผลลพัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.morningstar.com/
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4. ผลการวจิยั   

ตารางท่ี 1  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนปรับตามตลาด 1 ปี จากการลงทุนในหลกัทรัพยคุ์ณค่า กบั
คะแนน F-Score  

  
ค่าเฉล่ีย เปอร์เซน

ไทลท่ี์ 25 

มธัยฐาน เปอร์เซน
ไทลท่ี์ 75 

ร้อยละท่ี
เป็นบวก 

จาํนวน 

หลกัทรัพยท์ั้งหมด 6.96% -30.73% -5.94% 24.62% 40.92% 895 

F-Score       

0 -47.49% -106.12% -60.37% 24.03% 33.33% 3 

1 1.88% -45.79% -14.29% 14.12% 36.00% 25 

2 14.67% -38.47% -4.25% 37.22% 46.03% 63 

3 -1.00% -32.70% -11.84% 17.14% 40.17% 117 

4 -2.28% -35.45% -14.22% 11.14% 37.82% 156 

5 12.01% -24.23% -.17% 27.52% 50.00% 196 

6 12.64% -29.73% -5.25% 28.16% 47.50% 161 

7 8.21% -24.98% -5.34% 28.61% 45.45% 100 

8 4.48% -32.63% -8.67% 23.98% 45.16% 62 

9 32.30% 2.20% 19.03% 40.58% 83.33% 12 

คะแนนสูง (8,9) 8.99% -30.92% .75% 26.63% 52.78% 74 

คะแนนตํ่า (0,1) -3.41% -62.52% -14.39% 15.16% 35.71% 28 

คะแนนแขง็แกร่ง (5-9) 11.06% -26.79% -2.09% 28.00% 48.40% 531 

คะแนนอ่อนแอ (0-4) .97% -35.65% -12.83% 17.19% 39.84% 364 

สูง - ทั้งหมด 2.03% -.19% 6.69% 2.02% 11.86%  

P(T<=t) two-tail 0.8200      

t Critical two tail 0.2276      

สูง - ตํ่า 12.40% 31.61% 15.14% 11.47% 17.06%   

P(T<=t) two-tail 0.5018      

t Critical two tail 0.6741           

แขง็แกร่ง - ทั้งหมด 4.10% 3.93% 3.84% 3.39% 7.48%   

P(T<=t) two-tail 0.3103      

t Critical two tail 1.0149      

แขง็แกร่ง - อ่อนแอ 10.09% 8.85% 10.73% 10.81% 8.56%   

P(T<=t) two-tail 0.0425      

t Critical two tail 2.0319           
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ตารางท่ี 1 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนปรับตามตลาด 1 ปี จากการลงทุนในหลกัทรัพย์
คุณค่ากบัคะแนน F-Score พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงคะแนน F- Score ท่ี 3-6 คะแนน สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ Piotroski (2000) โดย F-Score ท่ีมีจํานวนกลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุดคือท่ี F-Score 5 มีจํานวน 196 กลุ่ม
ตัวอย่าง และ F-Score ท่ีมีกลุ่มตัวอย่างน้อยท่ีสุดคือท่ี F-Score 0 มีจํานวน 3 กลุ่มตัวอย่าง โดย F-Score ท่ีมีอัตรา
ผลตอบแทนสูงท่ีสุดคือท่ี F-Score 9 มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียเท่ากบั 32.30% และ F-Score ท่ีมีอตัราผลตอบแทนฯตํ่า
ท่ีสุดคือท่ี F-Score 0 มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียเท่ากบั -47.49% โดยท่ีกลยทุธ์การลงทุนในหลกัทรัพยคุ์ณค่าท่ีมีคะแนน 
F-Score สูง(8,9) จะไดอ้ตัราผลตอบแทนปรับตามตลาด 1 ปี อยูท่ี่ 8.99% สูงกวา่อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
หลกัทรัพยคุ์ณค่าทั้งหมด 2.03% และสูงกวา่การลงทุนในหลกัทรัพยคุ์ณค่าท่ีมี F-Score ตํ่า (0,1) อยูท่ี่ 12.40% ถึงแมจ้ะ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Piotroski (2000) แต่ก็เป็นการมากกวา่อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ และอตัราผลตอบแทนท่ี
สูงกวา่นั้นไม่ไดสู้งกวา่ในทุกช่วงระดบัของขอ้มูล เม่ือมาพิจารณาส่วนของกลยทุธ์การลงทุนในหลกัทรัพยคุ์ณค่าท่ีมี
คะแนน F-Score แข็งแกร่ง (5-9) เพ่ิมเติมพบว่าจะไดรั้บอตัราผลตอบแทนปรับตามตลาด 1 ปีสูงท่ีสุด คือ 11.06% 
มากกว่าการลงทุนในหลกัทรัพยคุ์ณค่าท่ีมีคะแนน F-Score อ่อนแอ(0-4) ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทนอยู่ท่ี 0.97% อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และมีอตัราผลตอบแทนฯท่ีสูงกวา่ในทุกช่วงระดบัของขอ้มูล และกล
ยุทธ์การลงทุนท่ีมีอตัราผลตอบแทนตํ่าท่ีสุดคือการลงทุนในหลกัทรัพยคุ์ณค่าท่ีมีคะแนนตํ่า (0,1) โดยไดรั้บอตัรา
ผลตอบแทนฯอยูท่ี่ -3.41% 

 

ตารางที่ 2   แสดงผลจากการสร้างสมการ Multiple Linear Regression โดยวิธีเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน 
(Stepwise Regression) 

  (Constant) log(MVE) BM Ratio F-Score Adjusted R2 

ค่าสมัประสิทธ์ิ 9.350 -3.307 3.697 2.765 .01463 

P(T<=t) two-tail .146 .000 .001 .000  

t Critical two tail 1.456 -5.073 3.375 4.488   

 

จากตารางท่ี 2 แสดงผลจากการสร้างสมการ Multiple Linear Regression โดยวิธีเพ่ิมตวัแปรอิสระแบบ
ขั้นตอน (Stepwise Regression) พบวา่มีตวัแปรอิสระ 3 ตวัท่ีสามารถใชพ้ยากรณ์อตัราผลตอบแทน1ปีปรับตามตลาด 
(MA Reti) ไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% นั่นคือมูลค่าขนาดของกิจการ (MVE), อตัราส่วน
มูลค่าทางบญัชีต่อมูลค่าตลาด (BM Ratio) และ คะแนน F-Score ขณะท่ีตวัแปรโอกาสในการลม้ละลายของบริษทัได้
ถูกตดัออกไปแสดงว่าไม่มีผลต่ออตัราผลตอบแทน1ปีปรับตามตลาดอย่างมีนัยสําคญั โดยมูลค่าขนาดของกิจการ 
(MVE) มีค่าสัมประสิทธ์ิอยู่ท่ี -3.307 ซ่ึงแปรผกผนักบั อตัราผลตอบแทน1ปีปรับตามตลาด  (MA Ret) แสดงว่ายิ่ง
หลกัทรัพยข์องบริษทัมีมูลค่าตลาดสูงข้ึนจะส่งผลทาํใหอ้ตัราผลตอบแทน1ปีปรับตามตลาดลดลง ในขณะท่ีอตัราส่วน
มูลค่าทางบญัชีต่อมูลค่าตลาด (BM Ratio) มีค่าสัมประสิทธ์ิอยูท่ี่ 3.697 และ F-Score  มีค่าสัมประสิทธ์ิอยูท่ี่ 2.765 ซ่ึง
ทั้งสองค่าแปรผนัตรงกบัอตัราผลตอบแทน1ปีปรับตามตลาด  (MA Ret) แสดงวา่หลกัทรัพยท่ี์มีค่า BM Ratio หรือ มี
คะแนน F-Score สูงจะส่งผลทาํให้อตัราผลตอบแทน1ปีปรับตามตลาดเพ่ิมข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Piotroski 
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(2000) ซ่ึงพบวา่ปัจจยัทั้ง 3 ส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทน1ปีปรับตามตลาดอยา่งมีนยัสาํคญัเช่นกนั จึงแสดงให้
เห็นว่า ตวัแปรอิสระทั้ง 3 ตวัสามารถใช้พยากรณ์อตัราผลตอบแทน1ปีปรับตามตลาดทั้งในตลาดหลกัทรัพยข์อง
อเมริกา และในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาด เอม็ เอ ไอ 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษากลยุทธ์การลงทุนในหลกัทรัพยคุ์ณค่าด้วยคะแนน F-Score จากตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาด เอ็ม เอ ไอ ในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2559 จํานวน 606 หลักทรัพย์ และเม่ือแยกข้อมูลของ
หลกัทรัพยอ์อกเป็นรายปีจะคิดเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 4,453 กลุ่มตวัอยา่ง นาํมาคดัเลือกหลกัทรัพยท่ี์มีมีอตัราส่วนมูลค่า
ทางบญัชีต่อมูลค่าตลาดสูงท่ีสุด 20% แรก ซ่ึงเป็นตวัแทนของหลกัทรัพยคุ์ณค่าตามงานวิจยัของ Fama และ French 

(1995)  จาํนวน 895 กลุ่มตวัอย่าง พบว่าหลงัจากท่ีไดน้าํคะแนน F-Score มาประยุกต์ใชก้บัการลงทุนในหลกัทรัพย์
คุณค่าหลกัทรัพยคุ์ณค่าท่ีแข็งแกร่ง (มีคะแนน F-Score ระหว่าง 5 - 9) มีอตัราผลตอบแทนปรับตามตลาด (Market 

Adjusted Return) สูงกวา่หลกัทรัพยคุ์ณค่าท่ีอ่อนแอ (มีคะแนน F-Score ระหวา่ง 0 - 4) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติจาก
กลยทุธ์การซ้ือและถือ 1 ปี และแสดงให้เห็นวา่การประยกุตใ์ชค้ะแนน F-Score กบัหลกัทรัพยคุ์ณค่าสามารถจาํแนก
บริษทัท่ีมีผลการดาํเนินงานในภาพรวมท่ีดีออกจากบริษทัท่ีมีผลการดาํเนินงานในภาพรวมท่ีแยแ่ละสามารถคาดหวงั
ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนจากการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยคุ์ณค่าท่ีแขง็แกร่ง (มีคะแนน F-Score ระหวา่ง 5 - 9) ได ้

 ในขณะท่ีผลตอบแทนจากการลงทุนพบว่าหากลงทุนในหลกัทรัพยคุ์ณค่าตามวิธีของ  Fama และ French 

(1995) ซ่ึงไม่นาํคะแนน F-Score มาประยกุตใ์ชก้บัการลงทุนจะให้อตัราผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ตลาด 6.96% ต่อปี แต่
หากนาํคะแนน F-Score มาประยกุตใ์ชโ้ดยเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แขง็แกร่ง (มีคะแนน F-Score ระหวา่ง 5 - 9) จะ
ให้ไดรั้บอตัราผลตอบแทนสูงข้ึนอีก 4.10% ต่อปี รวมเป็นอตัราผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ตลาดเท่ากบั 11.06% ต่อปี ซ่ึง
นอกจากจะแสดงใหเ้ห็นวา่คะแนน F-Score สามารถสร้างผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ตลาดและสูงกวา่กลยทุธ์การลงทุนใน
หลักทรัพย์คุณค่าแบบเดิมได้นั้ น ยงัสะท้อนให้เห็นว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาด MAI ไม่มี

ประสิทธิภาพของตลาดในระดบัปานกลาง (semi-strong efficient market) ทาํใหก้ารวเิคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูล
สาธารณะสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีเหนือกวา่ตลาด 

 สุดทา้ยในส่วนของการพิจารณาวา่มีปัจจยัแฝงอ่ืนใดอีกท่ีช่วยให้กลยทุธ์การลงทุนประสบความสําเร็จนั้น 
พบวา่นอกจากคะแนน F-Score แลว้ มูลค่าตลาดของบริษทั และอตัราส่วนมูลค่าทางบญัชีต่อมูลค่าตลาด ยงัสามารถ
ใชส้ามารถพยากรณ์อตัราผลตอบแทน1ปีปรับตามตลาดในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาด เอม็ เอ ไอ ได้
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยพบวา่หลกัทรัพยข์องบริษทัขนาดเลก็ซ่ึงมีมูลค่าตลาดตํ่าจะให้อตัราผลตอบแทนท่ีสูง
กวา่หลกัทรัพยข์องบริษทัขนาดใหญ่ซ่ึงมีมูลค่าตลาดสูง ในขณะท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีมีตราส่วนมูลค่าทางบญัชีตอ่
มูลค่าตลาดสูงจะใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงกวา่หลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีมีตราส่วนมูลค่าทางบญัชีต่อมูลค่าตลาดตํ่า 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา   

งานวิจยัน้ีเหมาะสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการหากลยทุธ์การลงทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนท่ีมากกวา่ผลตอบแทนของ
ตลาด และเพ่ือเป็นการเผยแพร่ขอ้มูลและขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาด 
เอม็ เอ ไอ วา่จะมีเคร่ืองมือใดท่ีสามารถช่วยใหผู้ล้งทุนไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนได ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. จากผลการศึกษาพบวา่กลยทุธ์การลงทุนในหลกัทรัพยคุ์ณค่า (หลกัทรัพยท่ี์มีมีอตัราส่วนมูลค่าทาง
บัญชีต่อมูลค่าตลาดสูงท่ีสุด 20% แรก) ท่ีมีคะแนน F-Score แข็งแกร่ง (5-9 คะแนน) สามารถทาํให้ผูล้งทุนไดรั้บ
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ผลตอบแทนเฉล่ียท่ีสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัการลงทุนในหลกัทรัพยคุ์ณค่าและสูงกวา่ผลตอบแทนเฉล่ียท่ีไดรั้บจากตลาดใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาด เอม็ เอ ไอ ดงันั้นจากผูศึ้กษาสามารถนาํคะแนน F-Score ไปประกอบการ
ตดัสินใจลงทุนเพ่ือท่ีจะทาํใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาด เอม็ เอ ไอ 

2. จากผลการศึกษาพบวา่คะแนน F-Score, ขนาดของบริษทัและ อตัราส่วนมูลค่าทางบญัชีต่อมูลค่า
ตลาด ส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทน 1 ปีปรับตามตลาดในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาด เอม็ เอ ไอ 

โดยท่ีหลกัทรัพยท่ี์มีคะแนน F-Score สูง หรือหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราส่วนมูลค่าทางบญัชีต่อมูลค่าตลาดท่ีสูงจะมีโอกาส
ไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ ในขณะท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีเล็กมีโอกาสจะทาํใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ ดงันั้น
จากงานวจิยัน้ีสามารถนาํไปผลการศึกษาดงักล่าวประกอบการตดัสินใจลงทุนและทาํให้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาด เอม็ เอ ไอ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

งานวิจัยน้ีมีข้อจาํกัดในเร่ืองของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาซ่ึงไม่ได้ไดพิ้จารณาถึงผลกระทบจาก
หลกัทรัพยท่ี์มีการสร้างราคาหลกัทรัพย ์หรือการป่ันหุน้ (Market Manipulation) ซ่ึงทาํใหร้าคาของหลกัทรัพยด์งักล่าว
บิดเบือนไปจากสภาพปกติ จึงอาจจะมีผลทาํใหผ้ลตอบแทนท่ีไดมี้ความคาดเคล่ือน 

ดงันั้นผูท่ี้สนใจทาํการศึกษาในเร่ืองน้ีเพ่ิมเติมจึงอาจจะทาํการคดัเลือกหลกัทรัพยท่ี์มีการสร้างราคาออกจาก
กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ทาํการศึกษา ซ่ึงอาจจะทาํใหง้านวจิยัสามารถสะทอ้นผลจากการลงทุนท่ีแทจ้ริงไดดี้ข้ึน 

รวมไปถึงการนําคะแนน F-Score ไปประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์การลงทุนรูปแบบอ่ืนว่าคะแนน F-Score จะ
สามารถช่วยเพ่ิมผลตอบแทนจากการลงทุนในกลยทุธ์ดงักล่าวไดห้รือไม่ เช่นกลยทุธ์การลงทุนในหลกัทรัพยเ์ติบโต 
(Growth Investment), กลยุทธ์การลงทุนตามแรงเหวี่ยงของตลาด (Momentum Investment) และ การลงทุนใน
หลกัทรัพยปั์นผล (Dividend Stock) 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการเลือกลงทุนของ RMF LTF และประกนัชีวติ
ของผูมี้เงินไดป้ระจาํในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูล ทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก โดยใช ้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ทาํการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบวา่
กลุ่มตวัอย่างท่ีลงทุนใน RMF LTF และประกนัชีวิต มีจาํนวน 257 คนหรือร้อยละ 64.3 โดยมีวตัถุประสงค์ในการ
ลงทุนคือเพ่ือนาํไปลดหยอ่นภาษี แหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บในการลงทุน คือ การศึกษาหาขอ้มูลดว้ยตนเอง การตดัสินใจใน
การลงทุนปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ ตนเอง โดยกลุ่มตวัอยา่งใหล้าํดบัในการเลือกลงทุนท่ีมากท่ีสุด คือ ลงทุนใน RMF 

เป็นลาํดบัแรก รองลงมาคือ ประกนัชีวิต และลาํดบัสุดทา้ยคือ การลงทุนใน LTF ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ขอ้มูลทัว่ไปท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกลงทุนของ RMF LTF และประกนัชีวิตของผูมี้เงินไดป้ระจาํในเขตจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร คือ รายไดร้วมต่อปี  ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

คาํสําคญั:  RMF, LTF, ประกนัชีวติ, ความแปรปรวนทางเดียว, รายไดร้วมต่อปี 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the influences decision factor for choosing RMF, LTF and life 

insurance investment for the employee in Bangkok.  The data was collected by given questionnaire to 4 0 0  people 

using convenience sampling method.  Then, it was analyzed by percentage, average value, standard deviation and 

one-way ANOVA method. The result shows that 64.3% of samples choose to invest in RMF, LTF and life insurance 

for tax-reduction purpose. The decision was coming from their own decision, along with the self-study to find the 

information they require before decided. Moreover, the study shows that the preferable investment method is RMF, 

life insurance and LTF, respectively. The result of hypothesis testing also suggest that the sample choose investment 

option (RMF, LTF, Life insurance) based on their yearly income. At a confidence level of  95% 

Keywords: RMF, LTF , life insurance, one-way ANOVA method, yearly income 
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1. บทนํา 

รายไดห้ลกัของประเทศนั้นมาจากภาษีของประชาชน ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้ประชาชนเหล่านั้นจะเป็นพนกังาน
ประจาํ ท่ีมีรายไดเ้ป็นประจาํทุกเดือน โดยประชาชนแต่ละรายมีค่าใชจ่้ายต่อคนท่ีเพ่ิมสูงมาก ทั้งเร่ืองท่ีอยูอ่าศยั อาหาร 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัยานพาหนะและค่าเดินทางต่างๆ รวมถึงภาษีสงัคม ดว้ยปัญหาหลายๆดา้น ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจของ
ประเทศ อตัราเงินเฟ้อเพ่ิมสูงข้ึน ทาํให้ค่าครองชีพเพ่ิมมากข้ึน แต่รายไดป้ระจาํท่ีไดต้่อเดือนนั้น สัดส่วนไม่ไดเ้พ่ิม
เท่ากบัค่าใชจ่้าย ทาํใหป้ระชาชนท่ีตอ้งเสียภาษีเพ่ือพฒันาประเทศนั้น ก็เป็นค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัส่วนหน่ึงของประชาชน 
ซ่ึงหากค่าใชจ่้ายส่วนนั้นสามารถลดลงไดแ้ละสามารถเกิดประโยชน์กบัทุกๆฝ่ายได ้ก็ยอ่มดีกบัประชาชน การลงทุนท่ี
มีหลายช่องทางในปัจจุบนั ก็เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีประชาชนควรศึกษาการลงทุนใหดี้เพ่ือผลตอบแทนท่ีตอ้งการ เพ่ือจะ
ไดมี้รายไดอี้กทางหน่ึงในการนาํมาพฒันาความเป็นอยูข่องชีวติและครอบครัวใหดี้ข้ึน ซ่ึงการลงทุนนั้นก็ตอ้งประเมิน
ความเส่ียงท่ีแต่ละบุคคลยอมรับได ้แต่การลงทุนท่ีไดท้ั้งผลตอบแทน ความเส่ียงตํ่า และสามารถนาํมาลดหยอ่นภาษี
ได ้ก็เป็นทางเลือกท่ีดีอีกทางหน่ึง ท่ีประชาชนหลายๆคนยงัไม่ทราบผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง ไม่ไดมี้การศึกษาอยา่ง
จริงจงั ทาํใหเ้สียโอกาสตรงน้ีไป แต่ท่ีใหค้วามสาํคญัในท่ีน้ีจะเป็นส่วนของการเลือกลงทุนในกองทุน LTF RMF หรือ
จะเป็นการทาํประกันชีวิตแบบบาํนาญ ท่ีให้ความสําคญัในส่วนน้ีนั้นเน่ืองจากว่าการเลือกลงทุนต่างๆน้ีสามารถ
ออกแบบไดเ้องตามความตอ้งการของประชาชนเอง สามารถตดัสินใจเลือกลงทุนในแต่ละประเภทไดด้ว้ยตวัเอง ซ่ึง
ประชาชนนั้นก็จะได้ทั้ งผลตอบแทน และสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ แนวความคิดทฤษฎีการลงทุน (เพชรี  
ขุมทรัพย,์ 2544)  กล่าวว่าเป็นการลงทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนและผลประโยชน์มากกว่าตน้ทุนท่ีลงทุนไป โดยผู ้
ลงทุนจะมีเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนัไป โดยประกอบดว้ย ความปลอดภยัของเงินทุน  เสถียรภาพของ
รายได ้ความงอกเงยของเงินลงทุน ความคล่องตวัในการซ้ือขาย ความสามารถในการเปล่ียนเป็นเงินสดไดท้นัที การ
กระจายเงินลงทุน และความพอใจในดา้นภาษี (เรวดี  รักษาชล, 2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) และกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ(RMF) เพ่ือลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
โดยมีตวัแปรคือ วตัถุประสงค์ ความเส่ียง เงินปันผล ช่องทางการลงทุนและความต่อเน่ืองในการลงทุน โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งคือจาํนวนประชากรผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดว้ยเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของสาํนกังานสรรพากรภาค 1 – 3 โดยจะสุ่มตวัอยา่งภาคละ 50 ตวัอยา่ง รวมทั้งหมดเท่ากบั 150 ตวัอยา่ง 
จากการศึกษา สรุปไดว้า่ กองทุนรวม LTF 1. ปัจจยั 5 ขอ้ท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม LTF ไดแ้ก่ 
วตัถุประสงค ์ความเส่ียง เงินปันผล ช่องทางการลงทุนและความต่อเน่ืองในการลงทุน 2. เปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของผูเ้ลือกลงทุนใหก้บัปัจจยั 5 ขอ้ จากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่เงินปันผล ระดบัความเส่ียง ความต่อเน่ืองในการ
ลงทุน วตัถุประสงคใ์นการลงทุน และตวัแปรช่องทางการลงทุน 3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูล้งทุนท่ีให้กบั
ระดบัทางเลือกของแต่ละปัจจยัท่ีสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน พบวา่ ผูล้งทุนในกองทุนรวม LTF มีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือ
ลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และลงทุนในระดบัความเส่ียงสูง ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนสูงเช่นกนั และผู ้
ลงทุนตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมหรือเคาน์เตอร์สาขาในธนาคารดว้ยตวัเอง 
สอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีวางไว ้กองทุนรวม RMF 1. ปัจจยั 4 ขอ้ท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวม RMF 

ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ ความเส่ียง ค่าธรรมเนียมในการสับเปล่ียนกองทุน ช่องทางการลงทุน 2. เปรียบเทียบความพึง
พอใจของผูเ้ลือกลงทุนให้กบัปัจจยั 4 ขอ้จากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ความเส่ียง วตัถุประสงค ์ค่าธรรมเนียมใน
การลงทุน และตวัแปรช่องทางการลงทุน 3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูล้งทุนท่ีใหก้บัระดบัทางเลือกของแต่ละ
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คุณลกัษณะ ท่ีสอดคลอ้งกับสมมติฐาน พบว่า ผูล้งทุนในกองทุนรวม  RMF มีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือออมเงินยาม
เกษียณ และเลือกลงทุนในระดับความเส่ียงตํ่าเน่ืองจากตอ้งการความมั่นคงในอนาคตมากกว่า สอดคล้องตาม
สมมติฐานท่ีวางไว ้แต่ผูล้งทุนในกองทุนรวม RMF ไม่ตอ้งการเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีวางไว ้ 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการเลือกลงทุนของ RMF LTF และประกนัชีวติของผูมี้เงินไดป้ระจาํ
ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาโดยรูปแบบการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีมุ่งเนน้ศึกษาปัจจยั
ท่ีมีความสาํคญัต่อการเลือกลงทุนของ RMF LTF และประกนัชีวติของผูมี้เงินไดป้ระจาํในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํวิจยั คือการแจกแบบสอบถามทางอินเตอร์เน็ต ตามจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีสุ่ม คือจาํนวน 
400 คน โดยแทนค่าตวัแปรจากแบบสอบถามท่ีไดแ้ลว้นาํไปวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และทาํการ
วิเคราะห์โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 

ANOVA) เพ่ือนาํขอ้มูลมาแปรผลทั้งทางดา้นสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอา้งอิง โดยตั้งสมมติฐาน 2 สมมติฐาน คือ 
1) ความสมัพนัธ์ขอ้มูลทัว่ไป การเสียภาษีและพฤติกรรมการลงทุน ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการเลือกลงทุน กบัการ
เลือกลงทุนของ RMF LTF และประกนัชีวติของผูมี้เงินไดป้ระจาํในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร  
2) ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความสาํคญัของการเลือกลงทุนของ RMF LTF และประกนัชีวิตของผูมี้เงิน
ไดป้ระจาํในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

กรอบแนวคิด 

                                   ตวัแปรตน้                                                                          ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีลงทุนในหน่วยลงทุน
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) หน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) และประกนัชีวติ 

1) กลุ่มตวัอยา่งท่ีลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 

(RMF) เป็นอนัดบัแรก 

2) กลุ่มตวัอยา่งท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ระยะยาว (LTF) เป็นอนัดบัแรก 

3) กลุ่มตวัอยา่งท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนในประกนั
ชีวติอนัดบัแรก 

1) ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ , อาย ุ,
สถานภาพ , ระดบัการศึกษา , อาชีพ ,รายได ้

2) การเสียภาษีและพฤติกรรมการลงทุน 

3) ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการเลือกลงทุนของ 
RMF LTF และประกนัชีวติ 

- ขอ้มูลแหล่งท่ีมาประกอบการลงทุน 

- วตัถุประสงคใ์นการลงทุน 

- ปัจจยัต่างๆ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 699 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

4. ผลการวจิยั 

จากการทดสอบพบวา่ สมมุติฐานท่ี 1 ความสัมพนัธ์ขอ้มูลทัว่ไป การเสียภาษีและพฤติกรรมการลงทุนกบั
การเลือกลงทุนของ RMF LTF และประกนัชีวติของผูมี้เงินไดป้ระจาํในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

1.1) ขอ้มูลทัว่ไปมีความสมัพนัธ์กบัการเลือกลงทุนของ RMF LTF และประกนัชีวติของผูมี้เงินไดป้ระจาํใน
เขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

   

ตารางท่ี 1  ตารางขอ้มูลทัว่ไปมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกลงทุนของ RMF LTF และประกนัชีวติของผูมี้เงินไดป้ระจาํ
ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

  Sum of Squares d.f. Mean Square F Sig. 

เพศ 

Between Groups .286 1 .286 2.602 .108 

Within Groups 32.058 292 .110   

Total 32.344 293    

อาย ุ

Between Groups .314 6 .052 .468 .832 

Within Groups 32.030 287 .112   

Total 32.344 293    

สถานภาพ 

Between Groups .003 2 .001 .011 .989 

Within Groups 32.341 291 .111   

Total 32.344 293    

ระดบัการศึกษา 

Between Groups .126 3 .042 .378 .769 

Within Groups 32.218 290 .111   

Total 32.344 293    

อาชีพ 

Between Groups .615 4 .154 1.400 .234 

Within Groups 31.729 289 .110   

Total 32.344 293    

รายไดร้วมต่อปี 

(รวมโบนสัแลว้) 

Between Groups 1.774 5 .355 3.342 .006 

Within Groups 30.570 288 .106   

Total 32.344 293    

 

สรุปการวเิคราะห์ โดยขอ้มูลทัว่ไปท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการเลือกลงทุนของ RMF LTF และประกนัชีวติของ
ผูมี้เงินไดป้ระจาํในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ รายไดร้วมต่อปี (รวมโบนสัแลว้) อยา่งไรก็ตามพบวา่ขอ้มูล
ทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการเลือกลงทุนของ RMF LTF และ
ประกนัชีวติของผูมี้เงินไดป้ระจาํในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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1.2) การเสียภาษีและพฤติกรรมการลงทุนมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกลงทุนของ RMF LTF และประกนัชีวิตของผูมี้
เงินไดป้ระจาํในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ตารางท่ี 2 ตารางขอ้มูลการเสียภาษีและพฤติกรรมการลงทุนมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกลงทุนของ RMF LTF และ
ประกนัชีวติของผูมี้เงินไดป้ระจาํในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

Factor 
ANOVA (Sig) 

RMF LTF Life In 

A : การถูกเรียกเก็บภาษีเพ่ิมเติม .178 .021 .002 

B : สดัส่วนปริมาณเงินลงทุน .194 .568 .018 

C : ขอ้มูลท่ีไดรั้บในการลงทุน .399 .102 .008 

D : การตดัสินใจในการลงทุน .042 .579 .074 

E : วตัถุประสงคห์ลกั .479 .000 .050 
 

 สรุปการวิเคราะห์ สําหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกการลงทุนใน RMF ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์ ได้แก่ การ
ตดัสินใจในการลงทุน สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกการลงทุนใน LTF ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ การถูกเรียกเก็บ
ภาษีเพ่ิมเติมในปีภาษี 2558 และวตัถุประสงคห์ลกัของการลงทุน สําหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกการลงทุนใน ประกนั
ชีวิต ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ การถูกเรียกเก็บภาษีเพ่ิมเติมในปีภาษี 2558 สัดส่วนปริมาณเงินลงทุนต่อรายได้
ประจาํ ขอ้มูลท่ีไดรั้บในการลงทุน และวตัถุประสงคห์ลกัของการลงทุน  
 

1.3) ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการเลือกลงทุน กบัการเลือกลงทุนของ RMF LTF และประกนัชีวติของผูมี้เงินไดป้ระจาํ
ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ตารางท่ี 3 ตารางขอ้มูลปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อการเลือกลงทุน กบัการเลือกลงทุนของ RMF LTF และประกนัชีวิต
ของผูมี้เงินไดป้ระจาํในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

Factor 
ANOVA (Sig) 

RMF LTF Life In 

A : เป็นการลงทุนท่ีไม่ตอ้งดูแลดว้ยตนเอง 0.153 0.069 0.001 

B : สิทธิประโยชน์ทางภาษี ลดหยอ่นภาษี 0.674 0.158 0.546 

C : ผลตอบแทนจากการลงทุน 0.091 0.021 0.660 

D : การลงทุนเพ่ือใชใ้นการดาํเนินชีวติหลงัเกษียณ 0.279 0.133 0.043 

E : สร้างเสริมลกัษณะนิสยัการออม 0.574 0.375 0.830 

F : นโยบายของการจ่ายผลตอบแทน 0.349 0.341 0.500 

G : ค่าธรรมเนียมในการลงทุน 0.004 0.014 0.036 

H : ความเส่ียงตํ่ากวา่การลงทุนประเภทอ่ืน 0.000 0.056 0.300 

I : ผลงานในอดีตของบริษทั 0.062 0.098 0.680 

J : ผูแ้นะนาํการลงทุนไดรั้บใบอนุญาต 0.037 0.111 0.058 
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สรุปการวิเคราะห์ สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกการลงทุนใน RMF ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ความเส่ียง
ตํ่ากวา่การลงทุนประเภทอ่ืน ค่าธรรมเนียมในการลงทุน และผูแ้นะนาํการลงทุนไดรั้บใบอนุญาตจากกลต. สาํหรับ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกการลงทุนใน LTF ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมในการลงทุน และผลตอบแทนจาก
การลงทุน กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกการลงทุนใน ประกนัชีวิต ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ เป็นการลงทุนท่ีไม่ตอ้งดูแล
ดว้ยตวัเองอยา่งใกลชิ้ด มีผูดู้แลการลงทุนให ้ค่าธรรมเนียมในการลงทุน และเป็นการลงทุนเพ่ือใชใ้นการดาํเนินชีวติ
หลงัเกษียณอาย ุ 

สมมุติฐานท่ี 2  2.1) ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัความสําคญัของการเลือกลงทุนของ RMF LTF 

และประกนัชีวติของผูมี้เงินไดป้ระจาํในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี 4 ตารางขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความสาํคญัของการเลือกลงทุนของ RMF LTF และประกนั
ชีวติของผูมี้เงินไดป้ระจาํในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

Factor 
ANOVA (Sig) 

RMF LTF Life In 

A : เพศ 0.993 0.210 0.302 

B : อาย ุ 0.000 0.000 0.747 

C : สถานภาพ 0.119 0.004 0.675 

D : ระดบัการศึกษา 0.384 0.331 0.089 

E : อาชีพ 0.202 0.001 0.331 

F : รายไดร้วมต่อปี 0.006 0.018 0.900 

 

สรุปการวิเคราะห์ กลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกการลงทุนใน RMF ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ อายุ และรายได ้
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกการลงทุนใน LTF ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ สถานภาพ และรายได ้กลุ่มตวัอยา่งท่ี
เลือกการลงทุนใน ประกนัชีวติ ไม่มีปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการลงทุนในประกนัชีวติ  
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ข้อมูลทัว่ไป  

กลุ่มตวัอย่างเป็น เพศหญิง ร้อยละ 57.3 เป็นชายร้อยละ 42.8 โดยช่วงอายุ 26 – 30 ปีมีจาํนวนมากท่ีสุด มี
สถานภาพโสดมากท่ีสุด ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปริญญาโท ตํ่ากวา่ปริญญาตรี และ
ปริญญาเอก ตามลาํดบั โดยมีอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน มากท่ีสุด รองลงมาคือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ขา้ราชการ 
อ่ืนๆ และลูกจา้ง ตามลาํดบั ระดบัรายไดร้วมต่อปีมากท่ีสุด คือ 300,001 – 500,000 บาท  

การเสียภาษีและพฤตกิรรมการลงทุน 

กลุ่มตวัอยา่งไม่ถูกเรียกเก็บภาษีเพ่ิมเติมมากท่ีสุด อยูท่ี่ร้อยละ 78.0 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยลงทุน อยูท่ี่ร้อยละ 73.5 

โดยสัดส่วนในการลงทุนมากท่ีสุดคือ 10 – 20 % โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยลงทุนใน RMF LTF และประกนัชีวิต มาก
ท่ีสุด ท่ีร้อยละ 87.4 ของผูท่ี้เคยลงทุน แหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บในการลงทุน RMF LTF และประกนัชีวิต มากท่ีสุด คือ 
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ศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเอง ส่วนในการตัดสินใจในการลงทุน RMF LTF และประกันชีวิต มากท่ีสุด คือ ตนเอง 
วตัถุประสงคห์ลกัของการลงทุนมากท่ีสุด คือ เพ่ือนาํไปลดหย่อนภาษี กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยลงทุนใน RMF LTF และ
ประกนัชีวิตแบบบาํนาญ ลาํดบัความสาํคญัท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุด คือ การลงทุนใน RMF มีจาํนวน 
124 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 48.2 รองลงมาคือการลงทุนในประกันชีวิตแบบบาํนาญ มีจาํนวน 95 คนหรือคิดเป็น
จาํนวนร้อยละ 37.0 และอนัดบัสุดทา้ย คือ การลงทุนใน LTF มีจาํนวน 38 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 14.8 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อความสําคญัในการเลือกลงทุน RMF LTF และประกนัชีวติแบบบํานาญ 

ระดับความสําคญัของปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําคญัในการเลือกลงทุน RMF LTF และประกันชีวิตแบบ
บาํนาญอยู่ในระดบัสําคญัมากท่ีสุด ได้แก่ ลงทุนเพ่ือเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษี สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได ้
รองลงมาคือ การลงทุนเพ่ือใชใ้นการดาํเนินชีวติหลงัเกษียณอาย ุระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํคญัใน
การเลือกลงทุน RMF LTF และประกนัชีวิตแบบบาํนาญ อยู่ในระดบัสําคญัมาก ไดแ้ก่ เป็นการลงทุนท่ีไม่ตอ้งดูแล
ดว้ยตวัเองอยา่งใกลชิ้ด มีผูดู้แลการลงทุนให้ รองลงมาคือ ผลงานในอดีตของบริษทัหลกัทรัพย ์/ บริษทัประกนัภยั 
ผลตอบแทนจากการลงทุน ผูแ้นะนาํการลงทุนไดรั้บใบอนุญาตจากกลต. สร้างเสริมลกัษณะนิสัยการออม นโยบาย
ของการจ่ายผลตอบแทน ความเส่ียงตํ่ากวา่การลงทุนประเภทอ่ืน และค่าธรรมเนียมในการลงทุนตามลาํดบั 

 

สมมุติฐานที่ 1 - ความสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไป การเสียภาษีและพฤติกรรมการลงทุนกับการเลือกลงทุนของ 

RMF LTF และประกนัชีวติของผู้มเีงนิได้ประจาํในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

1.1) ขอ้มูลทัว่ไปท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกลงทุนของ RMF LTF และประกนัชีวิตของผูมี้เงินไดป้ระจาํ
ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ รายไดร้วมต่อปี (รวมโบนสัแลว้)  

1.2) ความสัมพนัธ์ระหว่างการเสียภาษีและพฤติกรรมการลงทุน กบัการเลือกลงทุนของ RMF LTF และ
ประกนัชีวติของผูมี้เงินไดป้ระจาํในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกการลงทุนใน RMF ปัจจยั
ท่ีมีความสัมพันธ์ ได้แก่ การตัดสินใจในการลงทุน สําหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกการลงทุนใน LTF ปัจจัยท่ีมี
ความสมัพนัธ์ ไดแ้ก่ การถูกเรียกเก็บภาษีเพ่ิมเติมในปีภาษี 2558 วตัถุประสงคห์ลกัของการลงทุน สาํหรับกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีเลือกการลงทุนใน ประกนัชีวิต ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ การถูกเรียกเก็บภาษีเพ่ิมเติมในปีภาษี 2558 สัดส่วน
ปริมาณเงินลงทุนต่อรายไดป้ระจาํ ขอ้มูลท่ีไดรั้บในการลงทุน และวตัถุประสงคห์ลกัของการลงทุน  

1.3) ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการเลือกลงทุน กบัการเลือกลงทุนของ RMF LTF และ
ประกนัชีวติของผูมี้เงินไดป้ระจาํในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกการลงทุนใน RMF ปัจจยั
ท่ีมีความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ความเส่ียงตํ่ากวา่การลงทุนประเภทอ่ืน ค่าธรรมเนียมในการลงทุน และผูแ้นะนาํการลงทุน
ไดรั้บใบอนุญาตจากกลต. สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกการลงทุนใน LTF ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียม
ในการลงทุน และผลตอบแทนจากการลงทุน สําหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกการลงทุนใน ประกันชีวิต ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ เป็นการลงทุนท่ีไม่ตอ้งดูแลดว้ยตวัเองอย่างใกลชิ้ด มีผูดู้แลการลงทุนให้ ค่าธรรมเนียมในการ
ลงทุน และเป็นการลงทุนเพ่ือใชใ้นการดาํเนินชีวติหลงัเกษียณอาย ุ
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สมมุตฐิานที ่2 - ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความสําคญัของการเลือกลงทุนของ RMF LTF และ

ประกนัชีวติของผู้มเีงนิได้ประจาํในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกการลงทุนใน RMF ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ อายแุละรายได ้สาํหรับกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเลือกการลงทุนใน LTF ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ สถานภาพ และรายได ้สาํหรับกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีเลือกการลงทุนใน ประกนัชีวติ ไม่มีปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการลงทุนในประกนัชีวติ  

น้ีอาจมีหรืออาจรวมอยูใ่นหวัขอ้ท่ี 4. ผลการวจิยั หรือรวมในหวัขอ้ต่อไปคือ บทสรุป ก็ได ้ หวัขอ้น้ีเป็นการ
อภิปรายหรือวิจารณ์ผลท่ีไดจ้ากการวิจยั โดยอาจมีการเปรียบเทียบกบัทฤษฎีหรืองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดอ้า้งอิงถึง
ก่อนหน้าน้ีว่าสอดคลอ้งหรือขดัแยง้กันอย่างไร  และ/หรือมีขอ้เสนอแนะโดยย่อเก่ียวกับการวิจัยคร้ังต่อไปและ
ประโยชน์ท่ีอาจจะไดรั้บจากการประยกุตผ์ลการวจิยัท่ีได ้

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1) ประชากรท่ีมีเงินได้ประจําควรศึกษาการลงทุนท่ีได้รับผลประโยชน์หลากหลายทางทั้ งทางด้าน
ผลตอบแทน ทางดา้นช่วยในการลดหยอ่นภาษี เพ่ือเป็นการวางแผนทางการเงินท่ีดีต่อไปได ้

2) จากผลสาํรวจถึงขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการลงทุนมากท่ีสุดนั้นคือ การศึกษาหาขอ้มูลดว้ยตนเอง ประชากรควร
ศึกษาหาขอ้มูลกบัผูท่ี้รอบรู้ดา้นการลงทุนอยา่งแทจ้ริงเพ่ือประโยชน์สูงสุดทั้งทางดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีจะไดรั้บ และ
ประหยดัเวลาในการสืบหาไปในแนวทางท่ีไม่ถูกตอ้งอีกดว้ย 

3) จากผลทดสอบสามารถนาํไปพฒันาไดต่้อไป นาํไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากข้ึน ทั้งในส่วนของการลูกคา้ใน
องคก์รต่างๆ นาํไปพฒันาต่อยอดได ้ เช่น ธนาคาร บริษทัหลกัทรัพย ์บริษทัสินเช่ือต่างๆ 
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บทคัดย่อ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกลุ่มนกัลงทุนแต่ละประเภท และดชันีราคาหุน้ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นขอ้มูลอนุกรมเวลาแบบทุติยภูมิรายวนัจาํนวน 
1222 วนั ตั้ งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึงธันวาคม 2559 รวมระยะเวลาทั้งหมด 5 ปี สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
ปริมาณ ด้วยการใช้โปรแกรม R Studio  แสดงขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ค่าเฉล่ีย 

ค่ามธัยฐาน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบดว้ย การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ดว้ยการใชว้ิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ 0.05 ตามแบบจาํลองท่ีใชใ้นการศึกษา สัดส่วนมูลค่าการซ้ือขายสุทธิของสถาบนัในประเทศ สัดส่วนมูลค่าการ
ซ้ือขายสุทธิของบญัชีบริษทัหลกัทรัพย ์สดัส่วนมูลค่าการซ้ือขายสุทธิของนกัลงทุนต่างประเทศ สดัส่วนมูลค่าการซ้ือ
ขายสุทธิของนกัลงทุนทัว่ไปในประเทศ มีความสมัพนัธ์ต่อร้อยละการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย นอกจากน้ี ความสัมพนัธ์ดังกล่าว มีทิศทางความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงไปตามร้อยละการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนของสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ร้อยละการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอาย ุ10 ปี และร้อยละการเปล่ียนแปลงของราคานํ้ ามนัดิบเบรนด ์

คาํสําคญั: สถาบนัในประเทศ, บญัชีบริษทัหลกัทรัพย,์ นกัลงทุนตา่งประเทศ, นกัลงทุนทัว่ไป, ดชันีราคาหุน้ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ABSTRACT 

The Relationship between Trading Values of Investor Types and SET Index on the Stock Exchange of 

Thailand. This is a daily time series of 1222 days, from January 2012 to December 2016, for a total of 5 years. For 

quantitative data analysis using the R Studio program, the descriptive statistics were include maximum, minimum, 

mean, median, standard deviation and the inferential statistics include correlation analysis, multiple regression 

analysis using the least squares method at the confidence level of 95% was statistically significant at 0.05. According 

to the model used in the study, the proportion of Net Local Institution Trading Value, the proportion of Net Proprietary 
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Trading Value, the proportion of Net Foreign Investors Trading Value, the proportion of Net Local Investors Trading 

Value have a relationship to the percentage change of SET Index. In addition, the relationship is moving in terms of 

the percentage change of Exchange Rates of US Dollar, the percentage change of Government Bond Yield 1 0  Year 

and the percentage change of Brent Crude Oil Spot Price. 

Keywords: Local Institutions, Proprietary Trading, Foreign Investors, Local Investors, SET Index 

 

1. บทนํา 

ตลอดช่วงระยะเวลาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand: SET) ท่ี
เติบโตตามสภาวะเศรษฐกิจ ความเคล่ือนไหวของดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) มีการ
พฒันาไปตามปัจจยัทั้งภายใน และภายนอกประเทศ อยา่งต่อเน่ือง หรืออาจกล่าวไดว้า่การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
นั้นให้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกวา่การลงทุนในสินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ ดว้ยเช่นกนั ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกลุ่มนกัลงทุนแต่ละประเภท และดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงความสัมพนัธ์ระหว่างมูลค่าการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องกลุ่มนกัลงทุนแต่ละประเภท ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในการสร้างความเขา้ใจดา้นความหมาย และทิศทางการเคล่ือนไหว รวมถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกลุ่มนกัลงทุนแต่ละประเภท ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีราคาหุน้
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใตทิ้ศทางการเคล่ือนไหวของขอ้มูลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง สําหรับประกอบการ
ตดัสินใจอยา่งสมเหตุสมผล ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงความสัมพนัธ์ระหว่างมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกลุ่มนักลงทุน     

แต่ละประเภท ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกลุ่มนกัลงทุนแต่ละประเภท และดชันีราคาหุน้ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative 

Data Analysis) โดยรวบรวมขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand: SET) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand: BOT) สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (The Thai Bond Market 

Association: ThaiBMA) สมาคมตลาดทองคาํแห่งลอนดอน (The London Bullion Market Association: LBMA) และ
บริษทั อินโฟเควสท์ จาํกดั (InfoQuest Limited) ประกอบดว้ย ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET 

Index) มูลค่าการซ้ือขายของกลุ่มนักลงทุนแต่ละประเภท (Investor Types) อตัราแลกเปล่ียนของสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา (Exchange Rates of US Dollar) อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ 3 เดือน (BIBOR Reference 

3 Month) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (Government Bond Yield 10 Year) อัตราผลตอบแทน
พนัธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ 10 ปี (US Treasury Yield 10 Year) ราคาทองคาํของสมาคมตลาดทองคาํแห่ง
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ลอนดอน (LBMA Gold Price AM) และราคานํ้ ามนัดิบเบรนด์ (Brent Crude Oil Spot Price) เป็นขอ้มูลอนุกรมเวลา
แบบทุติยภูมิ (Secondary Data) รายวนัจาํนวน 1222 วนั ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึงธันวาคม 2559 รวมระยะเวลา
ทั้ งหมด 5 ปี โดยการใช้โปรแกรม R Studio แสดงข้อมูลทางสถิติ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ประกอบดว้ย ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตํ่าสุด (Minimum) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่ามธัยฐาน (Median) ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) ประกอบดว้ย การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient Analysis) สําหรับการทดสอบความสัมพันธ์เ ชิงเส้นต่อกันของตัวแปร 
(Multicollinearity) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดว้ยการใชว้ิธีกาํลงัสองนอ้ย
ท่ีสุด (Ordinary Least Square: OLS) ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parameter) สาํหรับการทดสอบความไม่คงท่ีของ
ความแปรปรวนในตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือน (Heteroscedasticity Test) ดว้ย White Test และการทดสอบความสัมพนัธ์
กันเองของตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) ด้วย Breusch - Godfrey Test โดยใช้ค่าความผิดพลาด (Error 

Term หรือ Residual Term) และสาํหรับการแกไ้ขปัญหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัประมาณค่าดว้ย Newey - West 

Standard Error หรือ Heteroscedasticity and Autocorrelation Consistent (HAC) Standard Error ณ ระดบัความเช่ือมัน่
ท่ีร้อยละ 95 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ตามแบบจาํลองท่ีใชใ้นการศึกษา 

  

R_SET = b0 + b1INSTI.VAL + b2R_USTB + b3BB03M.BP   (1) 
 + b4TGB10.BP + b5UST10.BP + b6R_GOLD + b7R_OIL  

 

สมการท่ี (1) แสดงแบบจาํลองท่ี 1 ความสัมพนัธ์ระหว่างสัดส่วนมูลค่าการซ้ือขายสุทธิของสถาบนัใน
ประเทศ (INSTI.VAL) และร้อยละการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (R_SET) 
 

  R_SET = b0 + b1BROKER.VAL + b2R_USTB + b3BB03M.BP   (2) 
 + b4TGB10.BP + b5UST10.BP + b6R_GOLD + b7R_OIL  
 

สมการท่ี (2) แสดงแบบจาํลองท่ี 2 ความสัมพนัธ์ระหว่างสัดส่วนมูลค่าการซ้ือขายสุทธิของบัญชีบริษทั
หลักทรัพย์ (BROKER.VAL) และร้อยละการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(R_SET) 
R_SET = b0 + b1FOREI.VAL + b2R_USTB + b3BB03M.BP   (3) 

 + b4TGB10.BP + b5UST10.BP + b6R_GOLD + b7R_OIL  
 

 สมการท่ี (3) แบบจาํลองท่ี 3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนมูลค่าการซ้ือขายสุทธิของนกัลงทุนต่างประเทศ 

(FOREI.VAL) และร้อยละการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (R_SET) 
 

R_SET = b0 + b1LOCAL.VAL + b2R_USTB + b3BB03M.BP   (4) 
 + b4TGB10.BP + b5UST10.BP + b6R_GOLD + b7R_OIL  

 

 สมการท่ี (4) แบบจาํลองท่ี 4 ความสัมพนัธ์ระหว่างสัดส่วนมูลค่าการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนทัว่ไปใน
ประเทศ (LOCAL.VAL) และร้อยละการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (R_SET) 
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4. ผลการวจิยั 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกลุ่มนกัลงทุนแต่ละประเภท และดชันีราคาหุน้ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ แสดงขอ้มูลทางสถิติ คือ สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) ณ ระดับความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ตามแบบจาํลองท่ีใชใ้นการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) แสดงขอ้มูลทางสถิติ คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่ามธัยฐาน (Median) 

ค่าตํ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของแต่ละตวัแปร 
ตามตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) 

 Maximum Minimum Mean Median Std. Deviation 

R_SET 4.4838 -5.3731 0.0326 0.0672 0.9618 

INSTI.VAL 0.3370 -0.2008 0.0045 0.0037 0.0387 

BROKER.VAL 0.0889 -0.1764 0.0004 0.0004 0.0232 

FOREI.VAL 0.3544 -0.2255 -0.0053 -0.0026 0.0489 

LOCAL.VAL 0.2259 -0.3570 0.0004 -0.0003 0.0572 

R_USTB 1.1614 -2.1172 0.0106 0.0171 0.2998 

BB03M.BP 0.3186 -11.8221 -0.0588 0.0000 0.6698 

TGB10.BP 7.6629 -8.2894 -0.0183 -0.0212 1.2908 

UST10.BP 9.6277 -10.2809 0.0166 0.0000 2.2997 

R_GOLD 5.0705 -11.5605 -0.0266 0.0000 1.0221 

R_OIL 9.5467 -8.6650 -0.0566 -0.0373 1.9996 

 

จากการวิ เคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  (Correlation Coefficient Analysis) สําหรับการทดสอบ
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นต่อกนัของตวัแปร (Multicollinearity) ระหว่างตวัแปร (Variable) ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) 

ของตวัแปรมีค่าไม่เกินกว่า 0.80 จึงไม่ก่อให้เกิดความสัมพนัธ์เชิงเส้นต่อกันของตวัแปร (Multicollinearity)  ตาม
ตารางท่ี 2 
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จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยการใช้วิธีกําลังสองน้อยท่ีสุด 
(Ordinary Least Square: OLS) ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parameter) สาํหรับการทดสอบความไม่คงท่ีของความ
แปรปรวนในตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือน (Heteroscedasticity Test) ดว้ย White Test และการทดสอบความสมัพนัธ์กนัเอง
ของตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) ดว้ย Breusch - Godfrey Test โดยใชค้่าความผิดพลาด (Error Term หรือ 
Residual Term) ดว้ยการแกไ้ขปัญหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัประมาณค่าดว้ย Newey - West Standard Error 

หรือ Heteroscedasticity and Autocorrelation Consistent (HAC) Standard Error ณ ระดับความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ตามตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 แบบจาํลองท่ี 1 แบบจาํลองท่ี 2 แบบจาํลองท่ี 3 แบบจาํลองท่ี 4 

(Intercept) 0.0046)** 

(0.1861)** 

0.0360)** 

(1.4747)** 

0.0609)** 

(2.5224)** 

0.0472)** 

(2.3961)** 

INSTI.VAL 9.1811)** 

(12.0815)** 

-)** 

 

-)** 

 

-)** 

 

BROKER.VAL -)** 

 

13.4560)** 

(10.4700)** 

-)** 

 

-)** 

 

FOREI.VAL -)** 

 

-)** 

 

3.5104)** 

(5.8704)** 

-)** 

 

LOCAL.VAL -)** 

 

-)** 

 

-)** 

 

-9.5276)** 

(-15.3107)** 

R_USTB -0.8335)** 

(-7.2204)** 

-0.8838)** 

(-7.1071)** 

-0.8555)** 

(-6.6412)** 

-0.4543)** 

(-4.1500)** 

BB03M.BP 0.0460)** 

(0.8488)** 

-0.0258)** 

(-1.0840)** 

-0.0249)** 

(-0.9004)** 

0.0604)** 

(1.4014)** 

TGB10.BP -0.0172)** 

(-0.7446)** 

-0.0267)** 

(-1.1938)** 

-0.0217)** 

(-0.9692)** 

-0.0159)** 

(-0.8318)** 

UST10.BP 0.0247)** 

(2.3472)** 

0.0146)** 

(1.3067)** 

0.0294)** 

(2.6023)** 

0.0174)** 

(1.8836)** 

R_GOLD -0.0160)** 

(-0.5040)** 

-0.0559)** 

(-1.6924)** 

-0.0195)** 

(-0.5266)** 

0.0061)** 

(0.1911)** 

R_OIL 0.0547)** 

(4.1390)** 

0.0503)** 

(3.4700)** 

0.0588)** 

(3.8460)** 

0.0427)** 

(3.6588)** 

Adjusted R-Squared 0.2442)** 0.2132)** 0.1423)** 0.4054)** 

Residual Std. Error 0.8361)** 0.8531)** 0.8907)** 0.7416)** 

F-Statistic 57.3233)** 48.2339)** 29.9058)** 119.8440)** 

หมายเหตุ: ** = ณ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01, * = ณ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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5. การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ตามตารางท่ี 3 สาํหรับแบบจาํลองท่ี 1 สามารถอธิบายไดร้้อยละ 24.42 ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัร้อยละการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (R_SET) ประกอบด้วย สัดส่วนมูลค่าการซ้ือขายสุทธิของสถาบันในประเทศ (INSTI.VAL) ร้อยละการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (R_USTB) ร้อยละการเปล่ียนแปลงของอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอาย ุ10 ปี (UST10.BP) และร้อยละการเปล่ียนแปลงของราคานํ้ ามนัดิบเบ
รนด์ (R_OIL) ทั้งน้ี ในส่วนของร้อยละ 75.58 สามารถอธิบายไดด้ว้ยตวัแปรอ่ืนๆ สําหรับแบบจาํลองท่ี 2 สามารถ
อธิบายไดร้้อยละ 21.32 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อร้อยละ
การเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (R_SET) ประกอบดว้ย สดัส่วนมูลค่าการซ้ือขาย
สุทธิของบญัชีบริษทัหลกัทรัพย ์(BROKER.VAL) ร้อยละการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนของสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา (R_USTB) และร้อยละการเปล่ียนแปลงของราคานํ้ ามนัดิบเบรนด์ (R_OIL) ทั้งน้ี ในส่วนของร้อยละ 
78.68 สามารถอธิบายได้ดว้ยตวัแปรอ่ืนๆ สําหรับแบบจาํลองท่ี 3 สามารถอธิบายไดร้้อยละ 14.23 ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อร้อยละการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุน้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (R_SET) ประกอบด้วย สัดส่วนมูลค่าการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ 
(FOREI.VAL) ร้อยละการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนของสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (R_USTB) ร้อยละ
การเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ 10 ปี (UST10.BP) และร้อยละการ
เปล่ียนแปลงของราคานํ้ ามนัดิบเบรนด์ (R_OIL) ทั้งน้ี ในส่วนของร้อยละ 85.77 สามารถอธิบายไดด้ว้ยตวัแปรอ่ืนๆ 
สาํหรับแบบจาํลองท่ี 4 สามารถอธิบายไดร้้อยละ 40.54 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
0.05 ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อร้อยละการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (R_SET) 

ประกอบดว้ย สัดส่วนมูลค่าการซ้ือขายสุทธิของนกัลงทุนทัว่ไปในประเทศ (LOCAL.VAL) ร้อยละการเปล่ียนแปลง
ของอตัราแลกเปล่ียนของสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (R_USTB) และร้อยละการเปล่ียนแปลงของราคานํ้ ามนัดิบเบ
รนด ์(R_OIL) ทั้งน้ี ในส่วนของร้อยละ 59.46 สามารถอธิบายไดด้ว้ยตวัแปรอ่ืนๆ 

นอกจากน้ี ณ ระดับความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 กล่าวคือ ภายใต้ความ
เคล่ือนไหวของร้อยละการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ 3 เดือน (BB03M.BP) ร้อยละ
การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี (TGB10.BP) และร้อยละการเปล่ียนแปลงของราคา
ทองคาํของสมาคมตลาดทองคาํแห่งลอนดอน (R_GOLD) มิไดมี้ความสัมพนัธ์ท่ีสอดคลอ้ง ตามแบบจาํลองท่ีใชใ้น
การศึกษา สาํหรับขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

 

6. บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยก์ลุ่มของนกัลงทุนแต่ละประเภท และดชันีราคาหุน้ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยขอ้มูลอนุกรมเวลาแบบทุติยภูมิ (Secondary 

Data) รายวนัจาํนวน 1222 วนัตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึงธนัวาคม 2559 รวมระยะเวลาทั้งหมด 5 ปี เพ่ือศึกษาขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงความสัมพนัธ์ระหว่างมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกลุ่มนักลงทุนแต่ละประเภท ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการสร้างความเขา้ใจด้าน
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ความหมาย และทิศทางการเคล่ือนไหว รวมถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกลุ่มนกัลงทุนแต่
ละประเภท ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใตทิ้ศทาง
ความเคล่ือนไหวของขอ้มูลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง สาํหรับประกอบการตดัสินใจอยา่งสมเหตุสมผล ณ ระดบัความเช่ือมัน่
ท่ีร้อยละ 95 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ตามแบบจาํลองท่ีใชใ้นการศึกษา กล่าวคือ สัดส่วนมูลค่าการซ้ือขายสุทธิ
ของสถาบนัในประเทศ (INSTI.VAL) สัดส่วนมูลค่าการซ้ือขายสุทธิของบญัชีบริษทัหลกัทรัพย ์(BROKER.VAL) 

สัดส่วนมูลค่าการซ้ือขายสุทธิของนกัลงทุนต่างประเทศ (FOREI.VAL) สัดส่วนมูลค่าการซ้ือขายสุทธิของนกัลงทุน
ทัว่ไปในประเทศ (LOCAL.VAL) มีความสัมพนัธ์ต่อร้อยละการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (R_SET) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พรจิตรา จวบฤกษ์เย็น และธนโชติ บุญวรโชติ, 2556) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องนักลงทุนแต่ละประเภท และอตัราผลตอบแทนจากดัชนี
หลกัทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Relationship Between Trading Volumes of Investor Groups and 

Stock Index Returns on the Stock Exchange of Thailand) นักลงทุนแต่ละกลุ่มรับรู้ขอ้มูลไม่พร้อมกัน ทําให้มีการ
ตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นปริมาณท่ีแตกต่างกนั ตามอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ประเทศ
ไทย ท่ีมีความอ่อนไหวต่อความเส่ียงจากการซ้ือขายจากส่ิงรบกวน และงานวจิยัของ (ธนโชติ บุญวรโชติ และสณัหกิจ 
ปัญญาวฒันานนท,์ 2555) ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทน ปริมาณซ้ือขายหลกัทรัพยข์องนกัลงทุน และความ
ผนัผวนของอตัราผลตอบแทน ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Returns, Investor Trading Volumes and Price 

Volatility Relationships on the Stock Exchange of Thailand) ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอัตรา
ผลตอบแทน ปริมาณการซ้ือขาย และความผนัผวนของอตัราผลตอบแทน แสดงให้เห็นถึงการมี Noise Trading Risks 

เกิดข้ึนภายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากน้ี ความสัมพนัธ์ดังกล่าว มีทิศทางความเคล่ือนไหวท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามร้อยละการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนของสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (R_USTB) ร้อย
ละการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ 10 ปี (UST10.BP) และร้อยละการ
เปล่ียนแปลงของราคานํ้ ามนัดิบเบรนด ์(R_OIL) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (ธญัญน์รี เศรษฐาพฤทธ์ิ และวรรณรพี 
บานช่ืนวิจิตร, 2556) ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Factors that Affecting the 

Stock Price Index Sector in Stock Exchange of Thailand) ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหุ้นในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น 
และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่ส่งผลต่อดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดุล
บญัชีเดินสะพดั อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน และงานวิจยัของ (ปรียานุช เหมือนขาว และกฤษฎาภรณ์ รุจิ
ธํารงกุล, 2556) ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Factors Affecting the Stock 

Exchange of Thailand Index) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่ ค่า Sig. 0.00 และค่า R2 0.991 แสดงวา่ ตวัแปรอิสระ 3 ตวั
น้ี คือ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย ์อตัราดอกเบ้ีย และอตัราเงินปันผลตลาดหลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์กนั
สูงมาก สามารถส่งผลกระทบต่อดชันีตลาดหลกัทรัพย ์คิดเป็นร้อยละ 99.1 โดยสมมติใหปั้จจยัอ่ืนๆ คงท่ี ส่วนท่ีเหลือ
ร้อยละ 0.9 เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ 

นอกจากน้ี งานวิจยัของ (สุพิชชา ติรพฑัฒ์ และเจียมจิตร ชวากร, 2555) ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการ
เคล่ือนไหวของดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Impact of Economic 

Factors on Industry Group Index in the Stock Exchange of Thailand) ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุน้กลุ่ม
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อุตสาหกรรมในช่วงท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ปริมาณซ้ือหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนต่างชาติ ราคาขายทองคาํแท่ง อตัราแลกเปล่ียน
เงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ ราคานํ้ ามนัดิบ และอตัราเงินเฟ้อทัว่ไป ส่วนอตัราดอกเบ้ีย
การกูย้ืมเงินบาท 1 ปี เป็นเพียงปัจจยัเดียวท่ีไม่มีผลต่อดชันีราคาหุน้กลุ่มอุตสาหกรรม กล่าวคือ ตามแบบจาํลองท่ีใช้
ในการศึกษา สามารถนํามาใช้อ้างถึงดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรม (SET Industry Group Index) และหมวดธุรกิจ 
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หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํหรับขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 
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บทคัดย่อ 

ปัจจยัท่ีสาํคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจ คือ เงินทุน ซ่ึงผูป้ระกอบการธุรกิจจะตอ้งจดัหามาเพ่ือใชเ้ป็นทุนใน
การเร่ิมตน้กิจการ และระหว่างดาํเนินกิจการ เงินทุนทาํให้กิจการมีประสิทธิภาพและสามารถขยายกิจการไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ดงันั้น ธุรกิจจึงตอ้งหาแหล่งเงินทุนเพ่ือนาํมาใชใ้นการประกอบกิจการ ซ่ึงแหล่งเงินทุนท่ีใหบ้ริการดา้นการ
ใหสิ้นเช่ือธุรกิจ มีทั้งสถาบนัการเงินของรัฐบาลและเอกชน 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือธุรกิจ  โดยใชข้อ้มูล ประเภท
ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใชข้อ้มูลแบบรายเดือน ซ่ึงตวัแปรอิสระไดแ้ก่ ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI), 

ปริมาณเงินฝาก (DEP), อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR), จาํนวนธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ (NCOM) และเคร่ืองช้ี
การลงทุนภาคเอกชน (PII) โดยมีระยะเวลาศึกษา เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 
รวม 116 เดือน 

จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือธุรกิจ คือ ปริมาณเงินฝาก (DEP) มีความสัมพนัธ์
ไปในทิศทางเดียวกันกับสมมติฐานท่ีตั้ งไวท่ี้ระดับนัยสําคญัร้อยละ 99 และเคร่ืองช้ีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มี
ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัสมมติฐานท่ีตั้งไวท่ี้ระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95  

การศึกษาในคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือธุรกิจ ทั้งน้ีเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการกาํหนด
ทิศทางและแนวโนม้ของสินเช่ือในอนาคต ทาํให้บุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผน, การ
กาํหนดกลยทุธ์การอนุมติัวงเงินสินเช่ือภาคธุรกิจปรับปรุงการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ เพ่ือให้ผูเ้ก่ียวขอ้งองไดรั้ผลประ
โยชน์สูงสุด 

คาํสําคญั:  ปริมาณสินเช่ือธุรกิจ, การลงทุนในภาคเอกชน 

 

ABSTRACT 

The important factor in driving a business is the capital that the entrepreneur will need to fund as a start-up. 

And between operations Capital makes the business efficient and can expand rapidly, so businesses must find the 

source of capital to use in business. The source of funding for business lending services. There are both government 

and private financial institutions. 

The objective of this paper was to investigate factors influencing the quantity of credit. To guide the credit 

services to customers efficiently and effectively, have to Maximize Profit for Organization, Wealthy for Shareholders, 
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Perfect return and happiness to employees. In carrying out this investigation, the researcher collected relevant 

quarterly time series secondary data from the period from the January 2007 to the August 2016 a total of 116 months.  

Using the ordinary least squares (OLS) method in the form of multiple regression analysis. Finding showed 
that the factor directly affecting the quantity of total credit and which was in accordance with the set hypotheses 

posited for this inquiry was the quantity of total deposits (DEP) at the statistically significant reliability level of 99 

percent and private investment index (PII) at the statistically significant reliability level of 95 percent. 

This study makes note of the factors that affect the volume of business loans. This is used as a guide for 

future directions and trends. Employees involved can use the information to plan, formulate strategies, approve credit 

line, business sector, improve credit services. To get the most benefit. 

Keywords:  the quantity of credit, private investment index 

 

1. บทนํา 

ปัจจยัท่ีสาํคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจ คือ เงินทุน ซ่ึงผูป้ระกอบการธุรกิจจะตอ้งจดัหามาเพ่ือใชเ้ป็นทุนใน
การเร่ิมตน้กิจการ และระหว่างดาํเนินกิจการ เงินทุนทาํให้กิจการมีประสิทธิภาพและสามารถขยายกิจการไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ดงันั้น ธุรกิจจึงตอ้งหาแหล่งเงินทุนเพ่ือนาํมาใชใ้นการประกอบกิจการ ซ่ึงแหล่งเงินทุนท่ีใหบ้ริการดา้นการ
ให้สินเช่ือธุรกิจ มีทั้งสถาบนัการเงินของรัฐบาลและเอกชน โดยอตัราดอกเบ้ียและเง่ือนไขการใหสิ้นเช่ือยอ่มมีความ
แตกต่างกนัตาม นโยบายของรัฐบาลและการแข่งขนัทางการตลาดของธนาคารพาณิชย ์

อย่างไรก็ตามปริมาณความตอ้งการสินเช่ือเพ่ือประกอบธุรกิจอาจจะข้ึนอยู่กบัปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ดชันีความ
เช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI), ปริมาณเงินฝาก (DEP), อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR), จาํนวนธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ 
(NCOM) และเคร่ืองช้ีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงส่งผลใหป้ริมาณความ
ตอ้งการสินเช่ือเพ่ือประกอบธุรกิจเพ่ิมสูงข้ึน 

ดังนั้นการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือธุรกิจ สามารถเป็นแนวทางในการประกอบการ
วเิคราะห์ของบุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ในการวางแผนและการกาํหนดกลยทุธ์ในการปล่อยสินเช่ือภาคธุรกิจ 

แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการสินเช่ือระบบเศรษฐกิจของโลกมนุษยมี์ววิฒันาการการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
เพ่ือสนองความตอ้งการของตนเองและชุมชนโดยเร่ิมตั้งแต่การแลกเปล่ียนส่ิงของกนั (Barter System) มาเป็นการใช้
ส่ือกลางการแลกเปล่ียน จากแร่ธาตุท่ีคงทนมาเป็นเหรียญและธนบตัร จนในท่ีสุดถึงการนาํสินเช่ือเขา้มาช่วยอาํนวย
ความสะดวกซ่ึงก่อให้เกิดการขยายตวัทางการคา้และเศรษฐกิจ ตลอดถึงการพฒันาระบบธนาคารซ่ึงเป็นสถาบนั
การเงินท่ีสาํคญัทางเศรษฐกิจเพ่ือให้เป็นแหล่งกลางระหวา่งผูอ้อมและผูล้งทุนดว้ย สินเช่ือเร่ิมมีบทบาทมากข้ึนตั้งแต่ 
ค.ศ.1300 เป็นตน้มาเพราะมนุษยเ์ร่ิมมีการคิด ค่าตอบแทน เป็นดอกเบ้ียในระหวา่งการติดต่อซ้ือขายสินคา้หรือกูย้ืม
เงินระหวา่งกนั (ดารณี พทุธวบูิลย,์ 2558:1) 

ทฤษฎีผลกระทบแบบฟิชเชอร์ (The Fisher Effect) ไดรั้บการตั้งช่ือตามนักเศรษฐศาสตร์ Irving Fisher ได้
อธิบายวา่ อตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงิน (Nominal Interest Rate) ในตลาดเงินแต่ละประเทศ จะเท่ากบัผลรวมของอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Real Interest Rate) บวกอตัราเงินเฟ้อท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน สามารถกล่าวไดว้า่ ถา้อตัราดอกเบ้ียท่ีเป็น
ตวัเงินจะแปรผนัตามอตัราเงินเฟ้อท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในแต่ละประเทศ หากประเทศใดประเทศหน่ึงมีอตัราเงินเฟ้อสูง
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กว่าโดยเปรียบเทียบกับประเทศ ประเทศนั้นจึงควรมีอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงิน (Nominal Interest Rate) สูงกว่า
ประเทศท่ีมีอตัราเงินเฟ้อท่ีตํ่ากวา่ (วรรณรพี  บานช่ืนวจิิตร, 2558: 47) 

ทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียของสาํนกัคลาสสิก/ทฤษฎีการออมการลงทุน (The Saving Investment theory)  ซ่ึงกล่าว
ว่า อตัราดอกเบ้ียดุลยภาพถูกกาํหนดโดยอุปทานของเงินทุน ไดแ้ก่อุปทานของเงินออมในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงมี
ความสมัพนัธ์กบัอตัราดอกเบ้ียโดยตรง เม่ืออตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน อุปทานของเงินออมจะมากข้ึน และถา้อตัราดอกเบ้ีย
ลดลง อุปทานของเงินทุนก็จะลดลง ดงันั้น เสน้อุปทานของเงินทุนจะทอดข้ึนจากซา้ยไปขวา เช่นเดียวกบัอุปทานของ
สินคา้และบริการอ่ืนๆ และอุปสงค์ของเงินทุน ซ่ึงเป็นความตอ้งการลงทุนของภาคธุรกิจ อุปสงค์ของเงินลงทุนมี
ความสมัพนัธ์อยา่งผกผนักบัอตัราดอกเบ้ีย ถา้อตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน ปริมาณความตอ้งการลงทุนจะลดลง และเม่ืออตัรา
ดอกเบ้ียลดลง ปริมาณความต้องการลงทุนจะเพ่ิมข้ึน โดยมีข้อสมมุติฐานท่ีว่าไม่มีส่วนร่ัวไหลของเงินออม  
(Hoarding) และในขณะเดียวกนัไม่มีแหล่งเงินแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากเงินออมของผูอ้อม และไม่มีการสร้างเงินใหม่
ของธนาคาร (วเรศ อุปปาติก, 2544 : 96) 

ทฤษฎีปริมาณเงินให้กู ้มีการพฒันาแนวคิดมากจากทฤษฎีของสาํนกัคลาสสิค โดยแนวคิดน้ีเร่ิมคิดคน้โดย 
Knut Wicksell เม่ือปี ค.ศ.1936 โดยใชต้วัแปรทางเศรษฐกิจมาวเิคราะห์ และไดมี้ความเห็นวา่อตัราดอกเบ้ียโดยแทจ้ริง
แลว้ไม่ไดจ่้ายเพ่ือการออม แต่เป็นการจ่ายสาํหรับใหกู้ด้งันั้น อตัราดอกเบ้ียจึงถูกกาํหนดโดยอุปสงคต์่อเงินกู ้(demand 

for loanable funds)และอุปทานของเงินใหกู้ ้(supply of loanable funds) (เอกวทิย ์เจริญทรัพย,์2550) 

ทฤษฎีการออม อธิบายเร่ืองวา่ เม่ือครัวเรือนไดรั้บรายไดท่ี้ เกิดจากการใหบ้ริการของปัจจยัการผลิตต่าง ๆ ท่ี
มีส่วนร่วมในการผลิตสินคา้และบริการของระบบ เศรษฐกิจจะมีการจดัสรรรายไดข้องตนไปใชจ่้ายเพ่ือการบริโภค
เป็นจาํนวนหน่ึง และส่วนท่ีเหลือก็จะมี การเก็บออมไว ้ในการศึกษาท่ีน้ีการออม หมายถึง รายไดส่้วนท่ีเหลือจากการ
ใชจ่้ายเพ่ือการบริโภค ซ่ึง ถือวา่เป็นการออมของครัวเรือนทั้งหมด หรือการออมของระบบเศรษฐกิจ และจะเห็นไดว้า่
การออมมี ความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจ เน่ืองจากการออมเป็นรายไดส่้วนหน่ึงและเป็นแหล่งเงินทุนท่ีสําคญัเพ่ือ 
นาํไปใชใ้นการลงทุน (อนุสรณ์ สรพรหม 2538 : 83) 

วมิล จินดาเงิน (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลกระทบตอ่ปริมาณการใหสิ้นเช่ือของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) โดยใชข้อ้มูลแบบทุติยภูมิ 
(Secondary data) รายไตรมาส ตั้ งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ.2544 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยการสร้างสมการ
ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) และใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares - 

OLS)  จากการศึกษาจะพบวา่ปริมาณเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
และธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคาร
กสิกรไทยจาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

อคัวฒัน์ สิงห์หลง (2550) ศึกษาปัจจยัท่ีกาํหนดการให้สินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 
ระหว่างปี 2546 – 2549 โดยใชข้อ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) รายเดือนในช่วง ปี พ.ศ. 2546 – 2549 โดยการ
สร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) และใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares - OLS)  จากการศึกษาจะพบวา่ปริมาณเงินฝากรวมทั้งหมดของธนาคารพาณิชย ์และสินทรัพยส์ภาพคล่องท่ี
ตอ้งดาํรง มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณสินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 
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กิตติพงศ์ เกรียงพนัธ์ุ (2551) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการให้สินเช่ือของกลุ่มธนาคารพาณิชยไ์ทย และ
กลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นแต่ละขนาด ในช่วง ปี 2546 – 2550 โดยใช้ขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) รายเดือน
ในช่วง ปี พ.ศ. 2546 – 2550 โดยการสร้างสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression) และใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยวิธี
กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares - OLS)  จากการศึกษาจะพบวา่ปัจจยัปริมาณเงินฝาก ปริมาณสินทรัพย์
สภาพคล่อง และปริมาณเงินกูย้มื มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณเงินให้สินเช่ือของกลุ่มธนาคารพาณิชย์
ไทย 

อาภาพร ม่วงมณี (2552) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชยไ์ทย ในช่วง ปี 2542 – 

2552 โดยใชข้อ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) รายไตรมาสในช่วง ปี พ.ศ. 2542 - 2552 โดยการสร้างสมการถดถอย
เชิงซอ้น (Multiple Regression) และใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares - OLS)  จาก
การศึกษาจะพบวา่ปัจจยัปริมาณเงินฝาก มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชยไ์ทย 
ในช่วง ปี 2542 – 2552 

กิตติชยั กาทองทุ่ง (2555) การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน) โดยใชข้อ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) รายไตรมาสในช่วง ปี พ.ศ. 2548 – 2555 รวมทั้งส้ิน 31 ไตร
มาส โดยการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) และใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด 
(Ordinary Least Squares - OLS)  จากการศึกษาจะพบวา่ปัจจยัปริมาณเงินฝาก มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั
ปริมาณการใหสิ้นเช่ือของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) และมูลค่าสินเช่ือดอ้ยคุณภาพของธนาคารกสิกรไทย มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัปริมาณการใหสิ้นเช่ือของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

อนุสรณ์ สมทา (2553) การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยไ์ทย 
โดยใชข้อ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) รายไตรมาสจากรายงานประจาปีของธนาคารแห่งประเทศไทย ระหวา่งปี 
พ.ศ. 2547-2551 รูปแบบสมการ การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression) ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางดา้น
สังคมศาสตร์ จากการศึกษาจะพบวา่ปริมาณเงินกูย้มืภายในประเทศ และปริมาณตราสารอนุพนัธ์ มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนักบัปริมาณการใหสิ้นเช่ือของธนาคารพาณิชยไ์ทย อตัราดอกเบ้ียเงินกูมี้ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนั
ขา้มกบัปริมาณการใหสิ้นเช่ือของธนาคารพาณิชยไ์ทย 

วาทิต สุวรรณรังษี (2553) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยักาํหนดปริมาณสินเช่ือส่วนบุคคลของธนาคารไทย
พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ จาํนวน 24 ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2547 ถึงไตรมาสท่ี 4 พ.ศ. 
2552 โดยพบวา่ ปริมาณสินเช่ือรวม ปริมาณเงินฝากรวมไตรมาสก่อน และอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารฯ มีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามคือปริมาณสินเช่ือส่วนบุคคลไดถึ้งร้อยละ 99.75โดยตวัแปรทั้ง 3 มีความสัมพนัธ์กบั
สินเช่ือส่วนบุคคลในทิศทางเดียวกนั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนปริมาณเงินทุนมีความสัมพนัธ์กบัสินเช่ือ
ส่วนบุคคลในทิศทางตรงขา้มเน่ืองจากปริมาณเงินทุนเปล่ียนแปลงนอ้ย และการท่ีธนาคารฯ ปล่อยกูไ้ม่หมด เพราะ
ภาวะเศรษฐกิจท่ียงัไม่ดีข้ึน รวมถึงตอ้งตั้งเงินสดสํารองเผื่อหน้ีสูญท่ีสูงข้ึนและยงัข้ึนอยู่กบันโยบายการดาํเนินงาน
ของธนาคารฯ เป็นหลกัดว้ย 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือธุรกิจ 
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3. การดาํเนินการวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือธุรกิจ โดยใชข้อ้มูล ประเภทขอ้มูลทุติย
ภูมิ (Secondary Data) ใชข้อ้มูลแบบรายเดือน ซ่ึงตวัแปรอิสระไดแ้ก่ ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI), ปริมาณเงิน
ฝาก (DEP), อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ (MLR), จาํนวนธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ (NCOM) และเคร่ืองช้ีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) โดยมีระยะเวลาศึกษา เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 รวม 116 
เดือน 

เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการศึกษาในคร้ังน้ี จะทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1.วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสถิติเชิงพรรณนาเบ้ืองตน้ ซ่ึงจะเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเลือกเขา้มาใส่
แบบจาํลอง เพ่ือวิเคราะห์สมการเส้นตรงเชิงถดถอยเชิงเดียวทีละตวัแปรในการวิเคราะห์เพ่ือหาค่าสูงสุด (Maximum) 

ค่าตํ่าสุด (Minimum) และค่าเฉล่ีย (Mean) ของตวัแปรตาม 

2.ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิในแบบจาํลอง โดยอาศยัโปรแกรมสําเร็จรูปทางเศรษฐมิติ เพ่ือทาํการประเมิน
ค่าพารามิเตอร์ของสมการถดถอยพหุเชิงซอ้น มาวเิคราะห์และประมาณค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีตอ่ตวัแปร
ตาม เพ่ือคาํนวณหาค่าทางสถิติและความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนของแต่ละสมการได้
ดงัน้ี 

2.1 ตรวจสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรดว้ย Simple Correlation Coeffcients  

2.2 ค่าความแปรปรวนของตวัคาดเคล่ือน  

2.3 ค่าเฉล่ียของค่าคลาดเคล่ือน 

3.วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ และสร้างแบบจาํลองการพยากรณ์โดยใชส้มการท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นพหุ เพ่ือประมาณค่าสัมประสิทธ์ิในแบบจาํลองดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary 

Least Square : OLS) เพ่ือหาขนาดและทิศทางความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ ซ่ึงหากเคร่ืองหมาย
ของสมัประสิทธ์ิหนา้ตวัแปรอิสระเป็นบวกแสดงวา่ตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเด่ียวกนั แต่
ถา้เคร่ืองหมายของสัมประสิทธ์ิหน้าตวัแปรอิสระเป็นลบแสดงว่าตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกันขา้ม และแปลความหมายสัมประสิทธ์ิค่า R-squared โดยในการวิจัยช้ินน้ีจะวิเคราะห์ตามขั้นตอน
ดงักล่าวจนครบท่ีศึกษา 
 

4. ผลการวจิยั 

ผลการวิเคราะห์ท่ีจะนํา เสนอโดยการหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ โดยการ
ทดสอบปัญหา Multicollinearity ดว้ยการทาํ Correlation Matrix หลงัจากนั้นจึงทาํการประมาณค่าสมการถดถอย ดว้ย
วธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสด Ordinary Least Squares (OLS) เพ่ือหาค่าความสมัพนัธ์ และความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการ
ถดถอย เชิงซอ้น โดยการพิจารณาหาค่าต่างๆ เช่น ค่า R Square (R2), Adjusted Coefficient of Determination (Adj.R2)  
และค่า Significance (Sig) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการทดสอบปัญหา Heteroskedasticity ตวัคลาดเคล่ือนดว้ยวิธี 
White’s Heteroskedasitcity test และทดสอบปัญหา Autocorrelation ดว้ยวิธี Breusch-Godfrey Serial Correlation LM 

Test และตรวจสอบสมมติฐานความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

สมการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปร โดยการนาํตวัแปร 5 ตวัแปร ท่ีผ่านการทดสอบ
ปัญหา Multicollinearity มาสร้างเป็นสมการได ้ดงัน้ี 
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  nLOAN = α + β1  nBSI + β2  nDEP + β3  nMLR + β4  nNCOM + β5  nPII 

 

สมการถดถอยเชิงซ้อนของแบบจาํลอง หลงัจากการแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธี Newey-West correction standard 

error แสดงดงัสมการ 

  n LOAN = - 1.319170 + 0.221359  n BSI + 0.987239***  n DEP  

                         (-1.654616)     (1.506612)           (18.37042)           

                      - 0.267479  n MLR + 0.062144  n NCOM + 0.101687**  n PII 

                           (-1.014949)                 (1.501106)             (2.528862) 
โดยมีค่า R-Squared= 0.9181 Adjust R-Squared = 0.9144 

หมายเหตุ ค่าในวงเลบ็ หมายถึง ค่า T-statistic ** หมายถึงระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

             *** หมายถึงระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

 

การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  
ความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) กบัปริมาณสินเช่ือธุรกิจ พบวา่ค่าความน่าจะเป็น 

(Probability) เท่ากบั 0.1348 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 แสดงวา่ค่าสัมประสิทธ์หนา้ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ เท่ากบั 0 ซ่ึงจะ
อธิบายไดว้า่ดชันีความเช่ือมัน่ทางกบัปริมาณสินเช่ือธุรกิจ มีความสมัพนัธ์อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิต 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณเงินฝาก (DEP) กบัปริมาณสินเช่ือธุรกิจ พบวา่ค่าความน่าจะเป็น (Probability) 

เท่ากบั 0.0000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ค่าสัมประสิทธ์หนา้ปริมาณเงินฝาก ไม่เท่ากบั 0 ซ่ึงจะอธิบายไดว้า่เม่ือการ
เปล่ียนแปลงของปริมาณเงินฝากเปล่ียนไป 1 เปอร์เซ็นตจ์ะทาํให้ปริมาณสินเช่ือธุรกิจ เปล่ียนไป 0.9872 เปอร์เซ็นต ์
ในทิศทางเดียวกบัปริมาณสินเช่ือธุรกิจ เม่ือกาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนคงท่ี ซ่ึงมีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 และเป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ (MLR) กับปริมาณสินเช่ือธุรกิจ พบว่าค่าความน่าจะเป็น 
(Probability) เท่ากบั 0.3124 ซ่ึงมากกว่า 0.05 แสดงว่าค่าสัมประสิทธ์หนา้การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้
เท่ากบั 0 ซ่ึงจะอธิบายไดว้า่อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้กบัปริมาณสินเช่ือธุรกิจ มีความสมัพนัธ์อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิต 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งจาํนวนธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ (NCOM) กบั ปริมาณสินเช่ือธุรกิจ พบวา่ค่า
ความน่าจะเป็น (Probability) เท่ากบั 0.1362 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 แสดงวา่ค่าสัมประสิทธ์หนา้จาํนวนธุรกิจนิติบุคคลจด
ทะเบียนตั้งใหม่ เท่ากบั 0 ซ่ึงจะอธิบายไดว้่าจาํนวนธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ กบัปริมาณสินเช่ือธุรกิจ มี
ความสมัพนัธ์อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิต 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งเคร่ืองช้ีการลงทุนภาคเอกชน (PII) กบั ปริมาณสินเช่ือธุรกิจ พบวา่ค่าความน่าจะเป็น 
(Probability) เท่ากบั 0.0129 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าค่าสัมประสิทธ์หน้าเคร่ืองช้ีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ไม่
เท่ากบั 0 ซ่ึงจะอธิบายไดว้่าเม่ือเคร่ืองช้ีการลงทุนภาคเอกชน เปล่ียนไป 1 เปอร์เซ็นตจ์ะทาํให้ปริมาณสินเช่ือธุรกิจ 
เปล่ียนไป 0.1017 เปอร์เซ็นต ์ในทิศทางเดียวกบัปริมาณสินเช่ือธุรกิจ เม่ือกาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ี ซ่ึงมีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 และเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
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ตารางท่ี 1  ค่า Modified Model  

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี -21526.513 8408.577 -2.560 0.022     

ER 176.385 33.708 5.233 0.000 0.884 1.131 

IR 

Inter Price 

196.129 

13.859 

84.547 

2.089 

2.320 

6.633 

0.035 

0.000 

0.968 

0.862 

1.033 

1.161 

R = 0.901       R² = 0.811       SEE = 878.32643        F = 21.467       Sig = 0.000 

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือธุรกิจและมีทิศทางความสมัพนัธ์เป็นไปตามท่ีสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) จะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัปริมาณสินเช่ือธุรกิจ เม่ือดชันีความ
เช่ือมัน่ทางธุรกิจเพ่ิมข้ึน ปริมาณสินเช่ือธุรกิจก็จะเพ่ิมตามไปดว้ย ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ ดชันีความเช่ือมัน่ทาง
ธุรกิจ ไม่มีผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือธุรกิจ และไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับตวัแปรใดท่ี
ทาํการศึกษาในงานวจิยัช้ินน้ี 

ปริมาณเงินฝาก(DEP) จะมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัปริมาณสินเช่ือธุรกิจ เม่ือปริมาณเงินฝากเพ่ิมข้ึน 
ปริมาณสินเช่ือธุรกิจก็จะเพ่ิมตามไปดว้ย ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ ปริมาณเงินฝาก มีผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือ
ธุรกิจ และมีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 99 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษางานวิจยั
ดงัน้ี 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ (MLR) จะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันขา้มกับปริมาณสินเช่ือธุรกิจ เม่ืออตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูเ้พ่ิมข้ึน ปริมาณสินเช่ือธุรกิจก็จะลดลง ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ไม่มีผลกระทบ
ต่อปริมาณสินเช่ือธุรกิจ และไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัตวัแปรใดท่ีทาํการศึกษาในงานวจิยัช้ินน้ี 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วิมล จินดาเงิน (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณการให้สินเช่ือของ
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) โดยใช้
ขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) รายไตรมาส ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ.2544 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2550 โดย
การสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) และใช้การวิเคราะห์ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary 

Least Squares - OLS)  จากการศึกษาจะพบว่าอัตราดอกเบ้ีย ไม่มีผลกระทบต่อปริมาณการให้สินเช่ือ และมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคารกสิกรไทยจาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย 
จาํกดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวนธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ (NCOM) จะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัปริมาณสินเช่ือ
ธุรกิจ เม่ือจาํนวนธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่เพ่ิมข้ึน ปริมาณสินเช่ือธุรกิจก็จะเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย ซ่ึงใน
การศึกษาคร้ังน้ีพบว่า จาํนวนธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ ไม่มีผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือธุรกิจ และไม่มี
ความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัตวัแปรใดท่ีทาํการศึกษาในงานวจิยัช้ินน้ี  
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เคร่ืองช้ีการลงทุนภาคเอกชน (PII) จะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัปริมาณสินเช่ือธุรกิจ เม่ือเคร่ืองช้ี
การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน ปริมาณสินเช่ือธุรกิจก็จะเพ่ิมตามไปดว้ย ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ เคร่ืองช้ี
การลงทุนภาคเอกชน มีผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือธุรกิจ และมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั
นยัสาํคญัร้อยละ 95 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ  

สรุปผลการศึกษา  
ตารางท่ี 2 สรุปค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

ปัจจยั ค่าสมัประสิทธ์ิ ทิศทางความสมัพนัธ์ ผลการศึกษา สรุปผล 

BSI 0.2214 Positive Positive X 

DEP      0.9872*** Positive Positive  

MLR 0.2675 Negative Negative X 

NCOM 0.0621 Positive Positive X 

PII    0.1017** Positive Positive   
โดยมีค่า R-Squared = 0.9181  Adjust R-Squared  = 0.9144   

หมายเหตุ ** หมายถึง ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95       *** หมายถึง ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

     หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติ                      X   หมายถึง ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

จากตารางท่ี 12 สรุปผลการศึกษาโดยแบ่งเป็น รายละเอียดดงัน้ี 

1.ตัวแปรอิสระท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือธุรกิจและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไวท่ี้ระดบันยัสาํคญัร้อยละ 99 คือ ปริมาณเงินฝาก (DEP)  

2.ตวัแปรอิสระท่ีมีผลกระทบปริมาณสินเช่ือธุรกิจและมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไวท่ี้ระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 คือ เคร่ืองช้ีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 

3.ตวัแปรอิสระท่ีไม่มีผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือธุรกิจ ไดแ้ก่ ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI), อตัรา
ดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) และจาํนวนธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ (NCOM) 

ประโยชน์ของการศึกษา การศึกษาในคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือธุรกิจ ทั้งน้ีเพ่ือ
ใชเ้ป็นขอ้มูลในการกาํหนดทิศทางและแนวโนม้ของสินเช่ือในอนาคต ทาํให้บุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํขอ้มูล
ไปใชใ้นการวางแผน, การกาํหนดกลยทุธ์การอนุมติัวงเงินสินเช่ือภาคธุรกิจปรับปรุงการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ เพ่ือให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งองไดรั้ผลประโยชน์สูงสุด 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี  

จากการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือธุรกิจ” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการกาํหนด
ทิศทางและแนวโนม้ของสินเช่ือในอนาคต ทาํให้บุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผน, การ
กาํหนดกลยทุธ์การอนุมติัวงเงินสินเช่ือภาคธุรกิจปรับปรุงการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ เพ่ือให้ผูเ้ก่ียวขอ้งองไดรั้ผลประ
โยชน์สูงสุด เพราะหากทราบวา่ปัจจยัใดท่ีมีผลต่อการเพ่ิมปริมาณสินเช่ือแลว้ ยอ่มทาํใหธ้นาคารมีผลกาํไรมากข้ึนดว้ย  
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ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีมีปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือธุรกิจทั้งหมด 2 ตวั คือ ปัจจัยดา้นปริมาณเงินฝาก 
(DEP) มีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั ณ ระดบั ความเช่ือมัน่ ร้อยละ 99 และเคร่ืองช้ีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 

มีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั ณ ระดบั ความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ซ่ึงความสมัพนัธ์ดงักล่าวเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้สาํหรับตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ซ่ึงไดแ้ก่ ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI), อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) และจาํนวน
ธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ (NCOM) เป็นตวัแปรท่ีไม่มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 

ข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมในคร้ังน้ี ระหว่างปี 2550 - 2559 จะเห็นได้ว่า มีสถานการณ์ท่ีสําคญั เช่น 
การเมือง และ ปี 2554 ท่ีเกิดวกิฤตอุทกภยั ซ่ึงทั้ง 2 เหตุการณ์ส่งผลโดยตรงกบัปริมาณสินเช่ือ เน่ืองจากผูป้ระกอบการ
ไม่กลา้ท่ีจะลงทุน หรือขยายกิจการ ในช่วงเวลานั้น จากงานวิจัยน้ีทาํให้ทราบว่าธนาคารควรคาํนึงถึงปัจจัยดา้น
ปริมาณเงินฝากและเคร่ืองช้ีการลงทุนภาคเอกชน โดยพิจารณาจากแนวโน้มเคร่ืองช้ีการลงทุนภาคเอกชน ถา้มี
แนวโนม้การลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน ธนาคารควรระดมเงินฝาก เพ่ือเพียงพอสาํหรับปล่อยสินเช่ือใหก้บัผูป้ระกอบการในการ
ลงทุนหรือขยายธุรกิจเพ่ิม 

สาํหรับผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถนาํผลการวจิยัไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือประกอบการพิจารณาตดัสินใจในการกาํหนดกล
ยทุธ์และแนวทางการให้สินเช่ือ โดยเฉพาะความสัมพนัธ์ของปริมาณเงินฝาก และเคร่ืองช้ีการลงทุนภาคเอกชน ซ่ึง
จากงานวิจยัพบวา่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 และ 95 ตามลาํดบั แต่อยา่งไรก็
ตามในการพิจารณาว่าตวัแปรใดบ้างท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือไม่ได้ข้ึนอยู่กับตวัแปรใดตัวแปรเดียวจะตอ้งต้อง
พิจารณาหลายๆ ดา้นประกอบกนั 

ขอ้เสนอสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป   

การศึกษาคร้ังน้ี ไดน้าํเฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเงินมาทาํการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์กบัปริมาณ
สินเช่ือเท่านั้น ซ่ึงในสภาพของความเป็นจริงยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ปัจจยัเศรษฐกิจเชิงมหภาค ปัจจยัทางการเมือง ปัจจยั
จากต่างประเทศ เป็นต้น ท่ีอาจส่งผลต่อปริมาณสินเช่ือ ดังนั้ น ในการศึกษาคร้ังต่อๆ ไปควรนําปัจจัยอ่ืน เช่น 
ขอ้กาํหนดและนโยบายของรัฐบาล นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย และอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลต่อปริมาณสินเช่ือ
มาร่วมพิจารณาเพ่ิมเติมดว้ย เพ่ือใหค้รอบคลุมและลดความคลาดเคล่ือนใหน้อ้ยลง  

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจเช่นอตัราดอกเบ้ีย ไม่ส่งผลมากนกักบัปริมาณสินเช่ือ 
ดงันั้นอาจเป็นไปไดว้า่ผูเ้ก่ียวขอ้งควรเนน้ท่ีปริมาณเงินฝาก เพ่ือดูการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงินฝาก และปัจจยัอีก
ส่วนหน่ึงคือขอ้จาํกดัในการศึกษาคร้ังน้ีมีระยะเวลาศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2550 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 
เป็นระยะเวลา 116 เดือน ซ่ึงขอ้มูลอาจจะไม่เพียงพอ  ในการศึกษา คร้ังต่อไปจึงควรศึกษาเพ่ิมขอ้มูลในการศึกษา ซ่ึง
อาจจะแสดงความสมัพนัธ์ท่ีน่าสนใจมากกวา่งานศึกษาช้ินน้ีได ้

 

กติตกิรรมประกาศ    

สาํหรับการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุญเลิศ  จิตรมณี
โรจน์ อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ท่ีไดใ้หค้วามกรุณาช้ีแนะแนวทางในการศึกษา ตรวจตรา ให้ขอ้คิดเห็น และ
แกไ้ข ตลอดจนติดตามความคืบหนา้ของการศึกษาคร้ังน้ีดว้ยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณอาจารย ์ดร.ภูษิต  วงศห์ล่อสาย
ชล ประธานกรรมการการศึกษาคน้ควา้อิสระ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณรพี  บานช่ืนวิจิตร กรรมการการสอบ
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การศึกษาคน้ควา้อิสระ ท่ีไดใ้หข้อ้คิดเห็นและแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ ทาํใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีมีความเรียบร้อยสมบูรณ์
มากข้ึน 
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หอการคา้ไทย 
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ABSTRACT 

The aim of this research was two-fold. First of all, the researcher aimed to develop English speaking skills 

of Grade 6 students in Klongha School by utilizing role plays. Secondly, to compare learning achievement of Grade 

6 students in English speaking skills before and after utilizing role plays. This study consisted of one single group 

experimental research. The subjects of this study were a group of 30 grade 6 students, enrolled in the first semester 

of academic year 2016 in Klongha School. The research instruments were a pre-test before the treatment and a post-

test after the treatment. The additional research instruments were the speaking evaluation form the researcher used 

for observing the students’ behavior in speaking and the self-evaluation form for the students to use for evaluating 

themselves in their speaking ability before and after the experiment. In the quantitative analysis, after all the data was 

collected, they were analyzed and compared by using mean average x ̄, standard deviation (S.D.) and t-test.  

The results from the pre-test and post-test were obtained, analyzed, and compared. The effectiveness of the 

English speaking skills of the students utilizing role playing activities as a whole was at the highest level (x ̄ = 15.80, 

S.D. = 1.10) . And the post-test results were 15.80 significantly higher than those of the pre-test scores 5.23 at a p-

value = 0.05. The results of the observations of the students’ behavior in the speaking activities showed that the 

students developed much better in their speaking ability. The results of the self-evaluation of the students’ speaking 

ability after using the role play activities indicated that the students’ speaking ability was at a good level. 

Keywords: Developing, Speaking English Skill, Role Playing 

 

1. Introduction 

In the present era of globalization, English has become the language for international communication, such 

as in trade, tourism and education.  Therefore, English is an important intermediate of communication.  Speaking is 

one of the most important language skills frequently use in daily life but Thai students have very low proficiency in 

speaking skill.  Speaking Skill in English is the largest problem for Thai students because Thai students tend to lack 

of self-confidence in speaking English. One reason for the lack of self-confidence is that many Thai students lack of 

the pragmatic awareness needed to use English confidently and appropriately in most social contexts ( Sabua, 2006, 
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p. 1) . In Thai education, The Ministry of Education sets the basic education core curriculum for schools. In foreign 

languages the basic education core curriculum focus on language and relationship with community and the world, 

use of foreign languages with many situations inside classrooms, outside classrooms, in community and in the global 

society, forming a basic tool for further education, livelihood and exchange of knowledge with the global society 

(MOE, 2008, p. 267). Vithitkul (2005) also found similar problems why Thai students do not speak English fluently 

and accurately enough although they have studied English for many years. It is also found out if there are any hidden 

causes which influence Thai learners trying to master speaking competence.  The literature review on methodology 

used in developing English speaking skills by role playing to help their students improve their English speaking skills. 

Rayhan ( 2014)  supported that role play can improve learners’ speaking skills in any situation, and helps learners to 

interact. As for the shy learners, role play helps by providing a mask, where learners with difficulty in conversation 

are liberated. In addition, it is fun and most learners will agree that enjoyment leads to better learning. Ladousse 

( 2004)  indicated that role play is one of a whole gamut of communicative techniques which develops fluency in 

language students, which promotes interaction in the classroom, and which increases motivation.  Barkley ( 2005) 

supported that role play is an example of “learning by doing.” The word role indicates that the students must actively 

apply knowledge, skill and understanding to successfully speak and act from different, assigned perspectives. The 

term play indicates that the students use their imaginations and have fun, acting out their parts in a nonthreatening 

environment. Thus role play engages students in a participatory activity that requires them to apply course concepts 

as they assume factional identities or envision themselves in unfamiliar situation. From the above definition, the 

activities to develop speaking are important to the teaching process. The learners are interested in activities that 

communicate focus on content more than form. The learners are able to communicate on various ways and learners 

practice language follow real situations that it makes learners have communication skills.                                                                                                           
 

2. Objectives of the study 

               To develop English speaking skills of Grade 6 students in Klongha School by using role playing activities. 

 

3. Materials and methods 

Research Design 

In this study, the research was an experimental study of a single group which was pre-tested and post-tested 

for quantitative data collection. The scores from pre-tested and post-tested were analyzed in SPSS. The statistics were 

sorted out by finding the mean average (x ̄), standard deviation (S.D.) and t-test. The data was collected from various 

categories including pre-test, post-test, observations of speaking ability and self-evaluation of speaking ability. The 

researcher had the tests checked and approved by three professors who checked the appropriateness of the questions 

and the suitability of them according to the student grade level. 
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Population and Sample 

The population in this study was 60 Grade 6 students studying in the second semester of academic year 

2016 at Klongha School, Pathum Thani Province, Thailand that the subjects consisted of 30 students in Grade 6 at 

Klongha School, Pathum Thani Province, Thailand and were selected by using a simple random sampling method. 

 

Research Instruments 

                Lesson Plans                                                                                                                                                          

                The lesson plan is one of the research tools to which outlined the following 5 topics that the lesson plans 

using role plays were constructed by the researcher. The process of lesson plan construction included the following 

steps. 

1. The contents and the construction of the lesson plans were studied and analyzed according to the 

English curriculum. 

2.  The objectives of each lesson plan were set up, and the authentic materials were chosen by the researcher. 

3.  Five lesson plans were constructed by studying curricular documents that involved teaching spoken 

English and methods for implementing role plays in English class. 

4.  The lesson plans were submitted to the experts for checking its contents for reliability and validity. 

5.  The lesson plans were checked and improved.  Then, they were experimented with students who were 

not a part of the study and improved again. 

6.  The lesson plans were used for experimenting with the subjects. 

 

The Achievement Test 

               The achievement test contained 20 items with 4 multiple choices answer for testing the students’  learning 

achievement before and after they finished the study. 

 

Constructing the Achievement Test: Pre- and Post –Tests 

The achievement test was constructed by the researcher after studying how to construct it from the theory 

and documents involved.  The items of the achievement test with four multiple choice answers which had only one 

correct answer were constructed. Then, the achievement test was presented to the experts for checking its content for  

validity.The achievement test was later improved. 

 

Validity and Reliability 

In order to verify validity, the researcher’s pre-test and post-test question and answer items were given to 

three English teachers, by utilizing the index of item-objective congruence (IOC).  
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Data Collection 

  Students took a pre-test before using the role play activities. Then, the role play activities were used in 

teaching the speaking skill step-by-step depending on the constructed lesson plans.  

1. Approval                                              

The researcher was granted permission from the school's principal   (Mr. Terdsak Ngernyung), to be able 

to use role play activities with the students. 

2. Confidentiality 

The researcher ensured that all student information was to remain confidential pertaining to their 

participation in this study. 

 

Research Procedure 

The data collection was conducted in the academic year 2016, Term 1. It was composed of the following 

procedures: 

1. The researcher prepared 20 test items for assessing the students’ initial proficiency level of using the 

language functions in appropriate situations. 

2. The researcher went to the concerned school and built rapport with the concerned authority (Mr. Terdsak 

Ngernyung). 

3. The researcher met the school’s principal (Mr. Terdsak Ngernyung) and asked for his permission to carry 

out experiments on sixth grade students.  

4. In collaboration with the school’s principal, the researcher got a fixed period for carrying out the 

experimental teaching. 

5. After fixing the time, the researcher conducted some activities such as finding out references related to 

teaching spoken English and studying school-based curriculum consisting of learning English. The researcher made 

lesson plans based on solving problems. The aim was to enable students to improve their speaking skill. Five weekly 

lesson plans were used. Each weekly lesson plans consisted of two periods consuming 50 minutes per period each. 

6. The researcher consulted with the school to receive information regarding the participants of the study. 

7. The researcher greeted the students and informed them of the study requirements. 

8. The researcher gave the pre-test to the students. The test consisted of close-ended questions. A pre-test 

was conducted in the month of June 2016. 

9. Then the researcher taught the students through role playing that 

the researcher tried to create many dialogues that correlated with school-based curriculum. The actions which 

happened in this phase were: 

9.1 Step 1 : A situation for a role play:  The researcher gave the instruction to the students about  

the role play. 
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9.2 Step 2 : Role play Design : The students read the dialogues, selected actor and actress. After  

that,  the students presented in front of the class. 

 9.3 Step 3 : Linguistic Preparation: The researcher needed to introduce any new vocabularies and 

expressions before the role play to make more confident acting out a role play. 

 9.4 Step 4 : Assigning the Roles:  The researcher asked learners to act out a role play in front of 

the class. The researcher observed the in-class activities. The observation of the development of the  

students’ ability was done in the class. The data was analyzed descriptively. All role play situations were evaluated 

from the input based on the result of the data analysis. The researcher gave feedback on grammar or pronunciation 

problems that the researcher observed. Last, the researcher asked every students’ opinion about the role play. 

10. The researcher taught the students 10 classes through role play and at the end the researcher gave the 

post-test to the students. The test was similar to the pre-test. The post-test was given to the students in the month of 

July 2016 and the tests were conducted after using role playing activities. The scores obtained by the students from 

the tests were compared using a t-test by using standard deviation and mean to see the areas of improvement in the 

students after they have been learning spoken English in role playing activities. 

 

Data Analysis 

Statistics for Data Analysis 

The collected data was analyzed by using statistics such as an arithmetic mean, standard deviation, and t-

test for comparison of the scores in the pre-test and the post-test. 

The data was analyzed by mean, standard deviation and t-test. In order to evaluate the effectiveness 

of authentic texts, researcher used mean, standard deviation and t-test for comparing the scores of the pre-test and the 

post-test of the subjects who did the achievement test. 

T- test was used to compare the scores of the pre-test and the post-test of the subjects who did the 

achievement test. 

 

4. Results 

Analysis 

The researcher presented the analysis in three parts. In part 1, the statistical analysis from the pre-test and 

post-test was administered to find the speaking ability of the students before and after the usage of role playing 

activities. In part 2, the teachers analyzed the speaking evaluation of students by their role play. And in part 3, the 

students conducted self-assessments based on their performance in the role play activities. 

Steps of analysis 

1. The researcher compared the pre-test and post-test scores and concluded that the result showed 

improvement in the post-test. The researcher tested the speaking ability of the students which the pre-test and post-
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test which consisted of 20 items and 20 scores. After that, the researcher took the students’ scores to evaluate by using 

mean average and standard deviation. Lastly, the researcher analyzed the different scores from the pre-test and post-

test by the dependent samples t-test. 

2. Two independent teachers observed the research subjects speaking ability and evaluated them using mean 

average.  

4.51 – 5.00      Excellent 

3.51 – 4.50      Good 

2.51 – 3.50      Moderate 

1.51 – 2.50      Fair 

1.00 – 1.50      Poor 

3. Students completed self-assessment of their speaking ability during the role plays. The results were 

evaluated using the mean average. 

4.51 – 5.00      Excellent 

3.51 – 4.50      Good 

2.51 – 3.50      Moderate 

1.51 – 2.50      Fair 

1.00 – 1.50      Poor 

Analysis of pre-test and post-test results 

The comparison of the scores from the pre- test and the post- test were analyzed after finishing from the 

independent teachers utilizing the dependent samples t-test. 

Table 1 The Comparison of the Students’ Scores from the Pre-Test and Post-Test. 

Results 

Speaking ability 

   

X S.D t 

Pre - test 5.23 1.07 
47.33** 

Post - test 15.80 1.10 

** significant level of .05 

                 Table 1 shows the comparison of scores from the pre- test and post- test after using the role play activities 

to develop speaking ability of students in grade 6 at Klongha School.  

                 Table 1 shows the t-test for dependent samples with a significant level of .05 and degree of freedom = n-1 

that is n-1 = 29  t- test = 2.04 from the table 4.1 t-test = 47.33 that is higher than the t- test. It shows that the speaking 

ability of the students before and after the experiment were different from a significant level of .05  the pre-test before 

the experiment was 5.23 and the post-test after the experiment was 15.80 that is higher than 10.57 the results show 

that using role play activities help the students to develop speaking ability. 
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Analysis of Observation the students’ behavior in speaking results 

The result of observations the students’ behavior in the speaking activities during the experiment by using 

role play activities that are shown below in 5 different levels: 

Table 2 Observation of the Students’ Behavior in Speaking. 

Students’ 

Behavior 

Average (Times) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Students able to 

speak English is very 

well and fluency. 

1.2 1.3 1.50 1.80 2.21 2.80 3.56 4.15 4.32 4.46 

2. Students pay 

attention and active to 

join with activities. 

2.2 2.3 2.53 3.03 3.36 3.56 4.08 4.22 4.4 4.75 

3. Students are happy, 

enjoy and cooperate 

with activities. 

2.75 2.9 3.03 3.36 3.45 4.25 4.33 4.45 4.56 5 

4. Students have a lot of 

confident when they 

speak English. 

2.5 2.7 2.81 3.03 3.36 4.08 4.25 4.56 4.8 5 

5. Students do not shy 

and able to answer 

questions. 

2.8 2.66 2.80 3.12 3.30 3.36 4.08 4.25 4.8 4.8 

The total average 2.29 2.37 2.53 2.87 3.13 3.61 4.06 4.32 4.58 4.8 

Conclude Fair Fair Fair Fair Fair Good Good Good Excellent Excellent 

 

Table 2 These results can be summarized in the following figure1 that the students developed more speaking 

ability. In sections 1 to 5 the level was fair by the total average of 2.29, 2.37, 2.53, 2.87 and 3.13 consecutively. In 

sections 6 to 8 the level was good by the total average of 3.61, 4.06 and 4.32 consecutively. In sections 9 to 10 the 

level was excellent by the total average of 4.58 and 4.80 consecutively.  

                Observation of the students’ behavior in speaking results by using role play activities in 10 periods and 

comparison of the developing speaking ability are shown in Figure 1. 
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Figure 1 Graph to Compare the Students’ Behavior in Speaking Ability in 10 periods. 

 

Figure 1 shows the students’ behavior in speaking in the first period was 2.29 and the students’ speaking 

ability was fair. The second period was 2.37 that the students’ speaking ability was fair. The third period was  2.53 

and the students’ speaking ability was fair. The fourth period was  2.87  the students’ speaking ability was fair. The 

fifth period was 3.13 and the students’ speaking ability was fair. The sixth period was 3.61 and the students’ 

speaking ability was good. The seventh period was 4.06 and the students’ speaking ability was good. The eighth 

was 4.32 and the students’ speaking ability was good. The ninth period was 4.58 and the students’ speaking ability 

was excellent. The tenth period was 4.80 that the students’ speaking ability was excellent.  

 

Analysis of Self-evaluation of the Students’ Speaking Ability Results 

                 This part is an analysis of the self-evaluation of the students’ speaking ability that the students evaluated 

themselves in speaking ability before and after the experiment. The self-evaluation form had 10 items and the score 

had a 5-rating scale: 

5      Excellent 

4      Good 

3      Moderate 

2      Fair 

1      Poor 
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Table 3 Self-evaluation of the Students’ Speaking Ability Results. 

Students’ Behavior 

Rating scale of the students’ speaking ability 

Before the experiment After the experiment 

X S.D Result X S.D Result 

1.I can speak English and can cover the 

situation. 

2.70 0.60 Moderate 3.77 0.73 Good 

2.I have a lot of confidence to speak English. 2.87 0.51 Moderate 3.87 0.57 Good 

3.I use body language to communicate with 

my friends to understand about the situation. 

2.70 0.53 Moderate 4.00 0.74 Good 

4.I understand all situations. 2.73 0.52 Moderate 3.90 0.80 Good 

5.I am active in speaking English. 2.80 0.71 Moderate 3.83 0.57 Good 

6.I can speak English in many different 

situations.  

2.77 0.63 Moderate 3.93 0.78 Good 

7.I improve speaking English all the time. 2.90 0.66 Moderate 4.00 0.74 Good 

8.I use correct grammar in speaking English. 2.37 0.61 Moderate 3.17 0.53 Moderate 

9.I correct intonation and stress to speak 

English. 

2.63 0.49 Moderate 3.67 0.66 Good 

10.I learn new grammar, vocabulary and/or 

expressions. 

3.23 0.68 Moderate 3.73 0.87 Good 

The total average 2.77 0.20 Moderate 3.79 0.44 Good 

                 

  Table 3 shows self-evaluation of the students’ speaking ability before and after using the role play activities. 

The students’ speaking ability before using role play activities was moderate, as the total average was 2.77 and the 

standard deviation was 0.20. After using the role play activities it was found that the students’ speaking ability was 

good, as the total average was 3.79 and the standard deviation was 0.44 of the first to 9 student behaviors, ( 1)  The 

students can speak English and cover the situation; ( 2)  have a lot of confidence to speak English; ( 3)  use body 

language to communicate with their friends to understand about the situations; ( 4)  understand all the situations; ( 5) 

active in speaking English; (6)  can speak English in many different situations; (7)  improve speaking English all the 

time; (8) use correct grammar in speaking English; (9) correct intonation and stress to speak English after the students 

result were good only student behavior 10 was moderate. 
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5. Discussion 

The findings of this study revealed that students’  English speaking achievement after using the role play 

was statistically higher than before using the role play at the level of .05. The result of the finding confirmed that role 

play is a beneficial learning tool. The research consisted of various steps. They are actions, observation, self-

evaluations and reflections. By conducting this research, it was found that: 

1. The use of role playing activities to teach speaking improved the students’ confidence and made 

the students more active to speak. The students could learn to use language expressions in a delightful way. 
2. The use of role playing activities to teach speaking improved the students’ fluency. The students 

could learn how to use the language expressions effectively and communicatively. After using the role play activities 

the students improved their fluency. 
3. The use of role playing activities to teach speaking improved the students’ correctness. When they 

were acting, they learned how to use the language expressions and how to speak communicatively using the language 

expressions with correct grammar. After the students acting, they got feedback which also helped them to improve 

their correctness. 

 

6. Conclusion 

This study aimed to develop English speaking skills of Grade 6 students at  Klongha School, Pathum Thani 

province using role plays in English speaking abilities.  The population consisted of 60 Grade 6 students at Klongha 

School, Pathum Thani province enrolled in the second semester of 2016 academic year.  The subjects comprised 30 

students selected by using a sample random sampling method.  They did the activities both in pair and group work 

according to the teaching steps of the five lesson plans.  They practiced speaking skills in different role playing 

activities.  The research was conducted to solve the problems related to speak skills through the role play activities. 

The research consisted of various steps. They are actions, observation, self-evaluations and reflections. By conducting 

this research, it was found that: the use of role playing activities to teach speaking improved the students’ confidence 

and made the students more active to speak, after using the role play activities the students improved their fluency, 

when they were acting, they learned how to use the language expressions and how to speak communicatively using 

the language expressions with correct grammar and using role play activities to develop English speaking skills in 

the classroom increased students’ speaking ability as shown in the post-test with significant value at a level of .05.  

 Recommendations  

For English Teachers 

Teachers should try to use role plays to motivate students. If that happens, English class may not be boring. 

The students like to act and practice easy lessons before learning the difficult ones.  And the role play can be made 

easily or appropriate to the ability level of the learners. 
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For Students 

In English lessons, it is suggested that students should pay attention to the study of the learning methods 

in the classroom and give positive attempts, so they get more productive learning. To be a fluent speaker student 

should pay attention to speak English, get more confidence and do not to be shy and afraid of making mistakes.  

Recommendation for Future Research 

1. The role play situation which can be adapted to develop grammar accuracy in students’ writing skill.   

2. Appropriate teaching model or giving situations without conversation which can be useful for  

students who are poor at English and who need to create it by themselves. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to investigate the effectiveness of using Computer Assisted Language 

Learning (CALL), one of computer-assisted tools, for teaching English as foreign language learning on students' 

achievement in a  Bangkok government primary school. To achieve the purpose of the study, the research sample 

of sixth grade students were distributed into experimental and control groups. The research instruments consist of 

a pre-test, post –test series and a questionnaire to measure students' level in English listening skills, and their 

satisfaction on the learning technology used in class. The data collection was conducted during the second semester 

of the academic year 2016. The experimental group was taught by using computer-assisted program while the 

control group was taught by using the traditional way. In this quantitative method research, mean and standard 

deviation of descriptive statistics were used for analyzing data collected from the pre and post- tests of students' 

achievement in English learning, and data from the questionnaire. The findings of the study indicated that there 

were significant differences in the post-test between the two groups in favor of the experimental group by showing 

an outperformance and higher mean scores of the experimental group over the control group. The additional 

findings from the survey showed that the students’ learning satisfaction on class participation, learning interest, 

and learning inspiration were at the highest satisfaction level. 

Keywords: Computer Assisted Language Learning (CALL), English listening skills, Grade 6 students, English 

teaching, English teacher   

 

1. Introduction 

The twenty-first century is the age of globalization and Information Technology which is well known and 

now ubiquitous in the people’s lives across the globe. Moreover, English is an international medium of 

communication that has been use either as a native or second languages that understood and reorganized by everyone. 

People found that being knowledgeable in English is the key factor for better status in society and better 

communication in entire world. English has been playing a major role in many sectors including education, which is 

the most important area where English is needed, particularly, in a developing country like Thailand. With the support 
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of technology development over years, technology infused classrooms with digital learning tools, such as computers 

allow offers for improving the quality of classroom instruction.       

The importance of listening in language learning has been considered the least understood of all the 

language skills. But, in a study (Wilt, 1950) it has been found that when people communicate, 45% of this comes 

from listening, 30% from speaking, 16% from reading and 9% from writing. Listening is the first language mode that 

children acquire according to Hyslop & Tone (1988). With the highest percentage of involvement in the exchange of 

information, listening has to be considered an English language forerunner. As humans communicate at about 71% 

of their waking time (Rankin, 1928), it can be confirmed that listening is utilized in most parts of the day. Listening 

plays a vital role in learning (Noowongsri, 2004), in language classrooms, it should be emphasized that 

comprehension of messages conveyed from the teachers or learning tools  can be based on tone of voice, pitch and 

accent; and it is only possible when the learners listen.       

 Furthermore, a study by Chonprakay (2009) showed that listening comprehension was still a big problem 

for Thai students. Based on the study, one of the best English teaching approaches for Thai students who are English 

new comers is the eclectic approach. The eclectic approach is a flexible language–learning method. Its teaching style 

is a combination of all techniques used in all approaches. The teacher carefully considers and selects what he or she 

thinks, is suitable for his or her students. For English new learners, especially Thai students, the teaching techniques 

should start with the listening skill integrated with the other three skills: speaking, reading and writing skills 

respectively. It means that the listening skill must be the most important skill out of the four skills. Without listening 

skills, language learning is impossible. 

In Thailand, technology has become the key issue and has a significant influence on current education. 

Thailand has placed the issue of technology in education into its priority of concern (Ministry of ICT, 2009). 

Therefore, the use of technology has been shown in several studies to facilitate English as a foreign language (EFL) 

learning in a variety of ways. Technology can be used not only as a means of classroom facilities but also as an 

effective teaching tool for English language learners in integrated skills and areas such as listening and speaking, 

interaction, communication, reading and vocabulary, writing and vocabulary, reading and writing, and etc. The use 

of the computer can be a useful supplement to traditional EFL classroom (Deerajviset, 2014). In this study, the 

researcher focused on a learning tool for English language listening class known as Computer-Assisted Language 

Learning (CALL), which is defined as any process in which a learner uses a computer, and as a result, improves his 

or her language (Beatty, 2013). Thus, the researcher aimed to investigate the effectiveness of using one of computer-

assisted programs in enhancing the students' English listening skills.                                                           
 

2. Objectives of the study 

2.1 To investigate and compare students’ learning achievement in listening skills in English between 

experimental and control group after being taught through computer assisted teaching and traditional method.  
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2.2 To find out the learning satisfaction of students towards learning English through a computer-assisted 

language learning method.  

 

3. Materials and methods 

In this study, the researchers used a quantitative method in finding the effectiveness of using computer-

assisted language learning programs for sixth grade EFL students' English listening classroom. The population and 

sample are as follows: 

 

3.1 Population and Subjects 

 The population of this study was 169 students who were studying in grade six in one of the government 

primary schools in Bangkok in the academic year 2016. There were four sections of grade 6 students in this research 

school.  

 

3.2 The Subjects 

 A cluster random sampling was adopted to select two sections out of four sections of grade six students 

from the research school. The two selected sections were divided into two groups of an experimental and a control 

group. The experimental group consisted of 21 students and control group consisted of 24 students. Both groups were 

comprised of mixed ability students. 

  

3.3 Research Instruments  

3.3.1 Pretest and Posttest 

Each pretest and posttest contained ten questions in order to determine the effectiveness of the treatment 

enforced by the researcher in the experimental group and the traditional teaching in the control group. The pretest 

was conducted in both groups at the beginning of the class. The posttest was administered at the end of the experiment 

to find out the differences of the students’ learning achievement among the groups due to the use of different methods 

of teaching. The purpose of these two types of test is to compare the differences of level of learning ability between 

the two groups.  

 

3.3.2 Questionnaires on CALL Learning Satisfaction 

The other research instrument was a set of questionnaire. The questionnaire was created to measure the 

students’ satisfaction towards learning English through a computer-assisted language learning tool. The twenty-

itemed questionnaire was administered at the end of the treatment to the students in experimental group. The Likert’s 

five-rating scale questions requested the students to answer by checking (√) each statement based on their true 

experience gained after learning. The score of 5 means the highest and 1 means the least satisfaction.  
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3.3.3 Validity  

 Research instruments were validated by four experts. The researcher used index of item objective 

congruence (IOC) to validate the instruments. Researcher used those items that were actually accepted as per the set 

criteria of IOC. IOC result index ranges from -1 to +1. If the rating is 1, it means that the item clearly matches stated 

objectives. If rating is 0, it means that item is unclear or not sure whether the measures meet the objectives or not. If 

the rating is -1, it means that the item clearly doesn’t meet the objectives. If the value for any test item is between 

0.05 and 1.00, the item is considered to be accurate and acceptable and if the value is below 0.05 to -1, the item needs 

to be changed. The formula for calculating the IOC is 
∑𝑟𝑟
𝑛𝑛

 where ‘r’ is the sum of the scores of individual experts and 

‘n’ is the number of experts (the criteria of IOC was used). 

3.3.4 Reliability 

The learning achievement test consisted of 30 multiple choice questions prepared from the chapter and did 

a try-out test with 30 grade six students at a Governmental Primary School who were neither control nor experimental 

group prior to the experiment.  The tryout test was done with the grade six students of that school as the very topic 

was already taught. It was computed to find out the reliability coefficient of the test items. The coefficient was 0.76 

which was greater than 0.70, this revealed that the learning achievement test was reliable. From the 30 questions, 25 

questions were selected for the pre-test and post-test.  

The description of internal consistency using Cornbach’s alpha as followings: 1) α≥0.9 that meant the 

internal consistency is excellent; 2) 0.7≤α˃0.9 that meant the internal consistency is good; 3) 0.6≤ α ≤0.7 that 

meant the internal consistency is acceptable; 4) 0.5≤ α ≤0.6 that meant the internal consistency is poor; 5) α˃0.5 

that meant the internal consistency is unacceptable. 

 

3.4   Data Collection 

 The data collection process was conducted in the English listening class. The totals of eight lesson plans of 

60 minutes for the class, including the six sub-topics under each major topic, were used during the experiment. The 

researcher taught two lessons for each class to both groups in one week. The experimental group was taught by using 

CALL in the audio and video formats for listening and the control group was taught through the traditional method 

by using chalk, chalkboard, textbook, and lecture. 

 The researcher analyzed the data assembled from pretest and posttest using paired and independent t-test. 

A comparative statistical analysis using paired sample t-test was done within the group. The comparison between 

pretest and posttest scores of the two groups was done by conducting independent t-test to assess and compare the 

learning achievement between control and experimental group. The inferential statistics t-test with p < 0.05 level of 

significance, mean (x̅) and standard deviation (SD) were used to conclude the results. To analyze the data collected 

from the questionnaire, mean and standard deviation were used to analyze the satisfaction level.    
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4. Results 

This research attempted to find the effectiveness of the effectiveness of using computer-assisted language 

learning programs for sixth grade EFL students' English listening classroom through a comparison with the traditional 

approach teaching. The comparisons of pretest and posttest scores results (at p-value < 0.05) of both groups are as 

follows. The pretest mean scores of the experimental group (x̅ = 33.19, SD = 5.05) is lower than the control group (x̅ 

= 35.00, SD = 5.04). The posttest mean scores of the experimental group (x̅ = 52.19, SD = 5.01) is much higher than 

the control group (x̅ = 35.66, SD = 4.69). 

The other result illustrates the level of students’ satisfaction towards learning English through computer-

assisted language teaching method. The three categories of the satisfaction included class participation, learning 

interest, and learning inspiration. The findings showed that the students had the highest satisfaction levels in Learning 

Interest (x̅ = 4.95, SD = 0.16); Learning Inspiration (x̅ = 4.74, SD = 0.42); and Class Participation (x̅ = 4.70, SD = 

0.39). The results indicated that the students had highest level of satisfaction in every category and the average x̅ was 

at 4.79 (SD = 0.97). 
 

5. Discussion 

According to the result, the students had the highest level of satisfaction on “Learning Interest” to learn 

English due to the integration of computer-assisted language learning tool into teaching. It showed that the use of 

computer-assisted language teaching method in teaching English has motivated students to love English, developed 

interest and curiosity to learn more. The results also supported the findings of Cracker (2006) and Normah & Salleh 

(2006), in their studies; they stated that the inclusion of computer-assisted teaching into the process of teaching and 

learning made learning an enjoyable process where the students derived maximum joy in learning. Furthermore, they 

concluded the reason for success in English education have been associated with motivation and curiosity of the 

students, which has been geared up by using computer-assisted language learning method in the teaching. In addition, 

achievement, motivation and student interest are influenced by positive and negative attitudes (Miller et al, 1961). 

With regard to “Learning Inspiration” category gained the second highest level of satisfaction due to use of 

computer-assisted language teaching method in teaching, it indicated that students were highly inspired in learning 

English through using computer-assisted language teaching method. The result further confirmed that integration of 

computer-assisted language teaching method made English lesson more interesting, fun and motivational for the 

students. The finding supports what Wang (2008) claimed the integration of computer-assisted teaching in classroom 

inspires students to work with each other and develop teamwork skills and learns from their peers. Computer-assisted 

teaching brings the world into the classroom and appeals to different learning styles, actively engaging the learners. 

Integration of computer-assisted language teaching method is observed to have enhanced classroom 

participation as well. The result of “Class Participation” indicated the third highest level of satisfaction, it showed 

that the students were highly encouraged to attend the class when the lessons were taught using computer-assisted 

language teaching method and supported the research findings of Seth (2009); Subba (2011) and Zimmer (2003). 
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They found that the students participated more actively in the activities when they were taught using computer-

assisted instruction and could make students understand the content faster and better, and as a result, it encouraged 

students to participate more. Teaching through computer-assisted instruction not only helps students to gain 

information quickly and efficiently, but also engages them in learning with full attention and enthusiasm.  

The result indicated that the integration of computer-assisted language teaching method into teaching 

English lesson not only made lessons appealing to the students but also motivated students to learn more. Moreover, 

the result also agreed with the findings of Kovar & Zekany (2001) and Swaffar & Vlatten (1997) who stated that the 

integration of computer-assisted aided instruction into the classroom teaching enhances learning achievement and 

makes learning an enjoyable process, alongside helping the students take greater interest in learning the lesson. 

  

The overall result from the questionnaire on learning satisfaction showed that the students in the 

experimental group were highly satisfied in learning English with the use of computer-assisted language teaching 

method. The result showed that using computer-assisted aided instruction into teaching English boosted the students’ 

interest towards learning, aiding them to gain confidence in learning, and motivating them to attend the classes. 

Moreover, the students wished to have integration of computer-assisted language teaching method into teaching other 

subjects too. The result supported the findings of the studies [Akpinar & Ergin (2008); Ercan (2014); and Um, Song, 

& Plass, (2007)] that using computer-assisted instruction in teaching promotes positive emotion, which enhances 

interest towards learning, boosts higher learning satisfaction, and motivates students to learn more with much thrill 

than in the traditional approach.  

 

6. Conclusion 

The researcher concluded that integration of computer-assisted language learning tool in teaching English 

listening class had positive effect on students’ learning satisfaction. It also did enhance students’ learning satisfaction 

positively that should ultimately support the direct correlation with students’ leaning achievement. Thus, when 

computer-assisted language teaching method was integrated in the lessons with proper management, the students take 

active participation in classroom activities. It provides an opportunity for the students to explore more information 

through varied channels. 

 Consequently, computer-assisted language learning approach can develop better interactions among 

students and teachers and also among the students themselves thereby creating interactive classroom environment, 

which would enhance learning. It was concluded that when computer-assisted language teaching method was 

integrated in the lessons with proper management, the students take active participation in classroom activities. The 

excitement and motivation created by the use of computer-assisted aided instruction would lead to higher learning 

satisfaction. Therefore, using computer-assisted language teaching method in teaching English lessons was effective 
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in enhancing students’ learning satisfaction. The finding was also parallel to what concluded that computer-assisted 

language learning allows students to take more active role in learning. 

 

RECOMMENDATIONS 

Recommendation for implementation  

  1) Teaching through a computer-assisted language teaching method had a greater positive impact on 

learning achievement of students than teaching through a traditional method. The result from this study showed that 

the learning achievement score of the students in the experimental group was almost double than the students in 

control group (i.e. Posttest score: control =35.66 and Exp.52.19). Therefore, integration of a computer-assisted 

language teaching method into daily instruction is highly recommended. 

 2) Students in the experimental group showed a high level of learning motivation in learning English 

through computer-assisted language teaching method. Thus, making use of media (video, animation, PowerPoint or 

still mages) in daily teaching would be rewarding.  

 3) Computer-assisted language teaching method can be useful and effective if the teachers develop it as per 

the requirement of the lesson and suitability to the content. 

 4) Teachers must take the initiative to integrate computer-assisted language teaching method into their 

lessons to make it interesting and fun, to bring positive change in learning behavior of students and to enhance their 

learning achievement.   

 5) Using more fancy clips, animations and images would distract concentration of students during the 

lessons. Hence, selecting simple, interesting and appropriate materials would be more beneficial to students.  

 

Recommendation for further research 

 1) To understand the true effectiveness of this instructional approach and to get better results, research needs 

to be carried out over a longer period of time with the larger sample in both remote and urban schools. 

 2) Further research could be carried out in relation between computer-assisted instruction, attitude and 

learning achievement of students. 

 3) It would be worth doing similar research in other subjects as well. 
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ABSTRACT 

The main aim of this research was to study the relationship between perfectionism and English speaking 

ability of Thai undergraduate students. A mixed method approach was used in conducting this study. The quantitative 

research instrument was HMPS self-rating scale. The qualitative research instrument was a semi-interview. The 

subjects of this study were 50 undergraduate students majoring in English from one college in Nakorn Nayok 

province. All 50 students participated in HMPS self-rating scale, and 5 selected students participated in semi-

interview. The study found that there was no significant relationship between self-oriented perfectionism (SOP) and 

English speaking ability, as well as other-oriented perfection (OOP). The significant finding was that the lower the 

level of socially-prescribed perfectionism (SSP), the higher the English speaking ability. 

Keywords:  Perfectionism, English Speaking Ability, Thai Undergraduate Students 

 

1. Introduction 

Given that Thai graduates complete approximately sixteen years of education with English as one of their 

compulsory subjects, it is surprising that the majority of them are not able to use English efficiently, especially 

through oral communication. According to EF English Proficiency Index (EF EPI), Thailand has continuously been 

placed in a group of very low proficiency countries from 2011 to 2016. EF EPI was firstly created in 2011 as a 

standardized measurement of adult English Proficiency, comparable between countries and over time. Only countries 

with minimum of 400 test takers were included in the index. The EF EPI has five proficiency bands, from very high 

to very low. According to EF EPI result from 2011 to 2016, Thailand has continuously been ranked very low 

proficiency of the English language. According to Chumchaiyo (2001) study, many Thai people are able to speak 

English confidently after four to five months of learning, with the fastest learners only requiring two months. A lot 

of research has been conducted in order to find possible causes of this problem. There are several possible factors 

that have been identified as being responsible for this dissatisfaction. However, this study brings the readers’ attention 

to another possible factor that might prevent Thai undergraduate students from improving their English speaking 

abilities. The factor is related to a psychology construct called ‘Perfectionism,’ which is a personality trait of people 

who strive for flawlessness, fear of making mistakes, and who are highly concerned about the evaluations of others 

mailto:asawarachan@hotmail.com
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(Greenspon, 2014). The relationship between perfectionism and language learning has been studied for many years. 

The results of the correlational analysis conducted by Pishghadam and Akhondpoor (2011) indicated a negative 

significant relationship between skills of reading, speaking, listening, GPA, and perfectionism. The students that were 

perfectionists got lower scores in the skills of reading, speaking, and listening. Another study investigated the 

relationship between perfectionism and listening comprehension among EFL students of one university, they found 

that students with high levels of perfectionism face the difficulties with comprehending the overall message of the 

listening task since they expect themselves to understand every word (Moradan, Kazenian, and Niroo, 2013). 

Although one study of Ghorbandordinejad (2014) did not find perfectionism was a great significance in the EFL 

learning process, its result showed that maladaptive perfectionists were not as successful as adaptive and non-

perfectionists regarding their performance on the final English exam. Those with higher levels of perfectionism were 

less likely to have higher language achievement (Dashtizadeh & Farvardin, 2016). However, perfectionism does not 

seem to provide only negative impact on language learning, especially with self-oriented perfectionists or students 

who set high standard for themselves. Individuals with higher personal standards were thought to have better work 

habits. They generally put a lot of time and effort into what they do, rather than procrastinating and putting things off 

(Ram, 2005). Self-oriented perfectionists possessed irrational expectations and high standards for themselves that led 

to the internally motivated desire to be perfect, and the students who were motivated intrinsically perform better in 

EFL learning (Chen, Kuo, and Kao, 2016).  Mostafa, Yailagh, Manijeh, Kianpoor, Fatemeh, and Sirus (2015) 

investigated that self-oriented perfectionists owned a powerful motivation to achieve perfection which is called 

intrinsic motivation. Another study conducted to investigate the relationship between self-oriented perfectionism, 

cultural intelligence and translation ability of undergraduate students majoring in English translation studies also 

found that increasing EFL learner’s cultural intelligence (CQ) and self-oriented perfectionism (SOP), through using 

different teaching and learning techniques, seems to increase learners’ translation ability and the quality of their 

performance (Parvizi, 2016). Self-oriented perfectionism was positively correlated with academic achievement. The 

students with self-oriented perfectionists obtained high academic achievement more frequently than the others. It also 

indicated that socially-prescribed perfectionism was negatively correlated with academic achievement, and other-

oriented perfectionism was not significantly correlated with academic achievement. Thus perfectionism might give 

both positive and negative effects on student’s English speaking ability (Ning, 2008). Therefore, this thesis is 

conducted in order to study the relationship between perfectionism and English speaking ability of Thai 

undergraduate students as perfectionism might have an impact on English speaking ability of these students.   

 

2. Background of the study  

2.1 Perfectionism 

Perfectionism is a self-esteem issue. People who are perfectionistic have the view that mistakes they make 

are signs of personal defects, which make them less acceptable to others (Greenspon, 2014). Moreover, some 
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psychologists have found that perfectionism correlates with depression, anxiety, eating disorders and other mental 

health problems (Benson, 2003). This study was conducted based mainly on widely accepted studies from Dr. Paul 

L. Hewitt, a professor of Psychology at University of British Columbia and a registered clinical psychologist, and Dr. 

Gordon L. Flett, a psychologist and a Psychology professor at York University. 

According to one of Hewitt and Flett’s studies, there are three dimensions to perfectionism including self-

oriented perfectionism (SOP), other-oriented perfectionism (OOP), and socially-prescribed perfectionism (SPP). The 

details of each perfectionism dimension including its characteristics and its effects on individuals are stated in Table 

2.1. 

Table 2.1 Hewitt & Flett Perfectionism Dimensions with Description 

Source: Perfectionism in the Self and Social Contexts, (Hewitt, P.L. & Flett, G.L., 1991). 

 

2.2 Propagators of Perfectionism 

Perfectionism does not come with people when they are born. Dr. Tal Ben Sharhar, an author and lecturer 

who taught two of the largest classes in Harvard University’s history, Positive Psychology and The Psychology of 

Leadership, noted that the social environment is a source of perfectionism (Li, 2013). 

Lev Semionovich Vygotsky’s cognitive development is based on two key ideas. First, that intellectual 

development can be understood only in terms of the historical and cultural contexts children experience. Second, that 

development depends on the sign systems that individuals grow up with: the symbols that cultures create to help 

people think, communicate, and solve problems (Slavin, 2003). According to Vygotsky’s cognitive development 

theory, there is a strong possibility that both parents and teachers influence a person’s personality. The first group to 

have a major impact on an individual is the family. Unlike many animals, we cannot survive by ourselves, and as 

babies we are utterly dependent on our family. Our experiences in the family are so intense that they have a lifelong 

impact on us. They lay down our basic sense of self, establishing our initial motivations, values, and beliefs (Henslin, 

Perfectionism Dimension Attitude and Behavior of Perfectionist Result 

Self-oriented (SOP) 
Setting standards for oneself and stringently 

evaluating and censuring one’s own behavior. 

Endangers self-criticism and 

self-punishment 

Other-oriented (OOP) 
Having beliefs and expectations about the 

capabilities of others. 

Other-directed blame, lack of 

trust, and feelings of hostility 

toward others. 

Socially-prescribed (SPP) 

Having belief or perception that significant 

others have unrealistic standards for them, 

evaluate them stringently, and exert pressure on 

them to be perfect 

Variety of negative 

consequences 
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2007). According to one study regarding the relationship between parenting styles and perfectionism by Gong et al. 

(2015), authoritarian parenting predicted both perfectionism. Children raised by parents who were rigid and 

controlling were more likely to develop perfectionism. Mothers who reported perceiving other people’s demands as 

excessive had children with very high self-expectations and had children who perceived other people’s demands as 

excessive. Higher maternal depression, anxiety, and obsessive compulsiveness predicted higher self-oriented 

perfectionism in children (Cook, 2012). It is not just parenting styles that can generate perfectionism in children, 

perfectionistic parents tend to transfer this personality trait to their children. Parents' perfectionism causes serious 

challenges for their children, diminishes their self-esteem and forms feelings of non-existence. In addition, this creates 

deep feelings of failure and anger (Kalantarkousheh, 2013). When parental perfectionism increases in the egocentric 

perfectionism, other-oriented perfectionism, and community-based perfectionism, student achievement decreases. 

Accordingly, parents play an important role in their children's academic achievement (Esmaili, Pour, and Ansari, 

2014). Moreover, psychologically controlling parenting may play an important role as an intervening variable in the 

transmission of maladaptive perfectionism from parents to their late adolescent children (Soenens & Elliot, 2005). 

Based on these previous studies, parents who are perfectionists tend to develop perfectionism in their 

children and also have an impact on their children’s learning achievement. Additionally, schooling plays a vital role 

in development and defining the way one sees themselves outside of the family unit. At school, children learn 

universality that the same rules apply to everyone, regardless of who their parents are or how special they may be at 

home (Henslin, 2007). Dr.Tal Ben Sharhar introduces an interesting perspective on the roles teachers play in breeding 

perfectionism among students. He mentioned that very few teachers, organizations, and schools reward the journey 

and effort a person makes in order to reach goals. No one rewards failure which is an inevitable part of every journey. 

They recognize only when one goal is accomplished. He added that rewarding effort, hard work, and failure allow 

students to see the reality of being human – being imperfect (Li, 2013). Inappropriate praise and criticism from 

teachers may contribute to perfectionism among students (Ginsburg & Kinsman, 2015). One study of Dr. Carol 

investigated that teacher’s instructions can contribute to perfectionism. The students had their intelligence praised 

tend to develop perfectionism, while students who were praised on their effort do not seem to develop such a trait. In 

addition, the latter ones performed better during the experiment (Ragan, 2014). Another study carried out by Lowe 

(2013) about perfectionism in the classroom environment and the roles of teaching styles and teacher self-efficacy 

also indicated that higher ratings of perfectionist personality traits will correlate with more rigid, authoritarian 

teaching styles and higher teacher self-efficacy ratings. Not only parents and teachers from part of social 

environments which seem to be propagators of perfectionism, but also people (friends to strangers) in social media. 

People use Internet to connect with others through social media sites or apps such as Facebook, Twitter and Instagram. 

Users of social media sites can follow just about anyone they want to on these sites. With access to everyone’s 

profiles, users can also see how many likes and followers others have. This is when people develop perfectionism 

(Vynalek, 2016). Social media provides much more control over the way one presents himself or herself and this may 
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create an added pressure for perfectionists to look and be perfect, which may leave students prone to poor 

psychological outcomes (Hellmann, 2016). According to a 2016 Girls’ Attitudes Survey, girls told the researchers 

that lack of body confidence not only stopped them wearing certain clothes and having their pictures taken, but also 

prevented them exercising, speaking up in class and socializing (Burns, 2016). In a more recent study conducted by 

Dr. Rauch and colleagues, the team found that social interaction on social media sites, specifically Facebook, may 

have a negative impact on face-to-face encounters for individuals who already have high levels of anxiety (Whiteman, 

2015). Regarding the above studies, social environment factors including parents, teachers, and people in social media 

sites can be contribute to the propagation of perfectionism among students. 

 

2.3 Speaking Skill in Second Language Acquisition 

The four necessities, or skills, in language – reading, writing, listening, and speaking play a vital role in any 

quest to learn a language (Sadiku, 2015). These four skills are separated into two categories as receptive skills (input) 

and productive skills (output). Reading and listening are input skills while speaking and writing are output skills 

(Bastias, Sepulveda, Munoz & Lorena, 2011).  This study focuses on the issues students have with their output skills. 

Although learners must start by developing input skills before they are able to produce a new language, output aids 

learning because it provides a domain for error correction. When a second language user speaks or writes, he or she 

may make an error. When this error is corrected, this supposedly helps the learner change his or her conscious mental 

representation of the rule or alter the environment of rule application (Krashen, 1982).  

 

3. Objectives of the study 

To study the relationship between perfectionism and English speaking ability of Thai undergraduate 

students majoring in English in Nakorn Nayok. 

 

4. Research Methodology 

Is there a relationship between perfectionism and English speaking ability of Thai undergraduate students 

majoring in English in Nakorn Nayok? 

 

4.1 Research Design 

This study was conducted by using mixed methods of research. The researcher conducted quantitative 

research method prior to qualitative method. There were two phases involved in this thesis during the collecting data 

process. Perfectionism self-rating scale papers were answered by all participants during the first phase. After 

obtaining the results from the questionnaire, the researcher selected participants who received the highest scores and 

the lowest scores for the interview session. In the second phase, the researcher conducted a one-on-one semi-interview 

with selected participants to examine their English speaking ability. 
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4.2 Sample and Population 

The population of this study was Thai undergraduate students majoring in English language in tertiary 

institutions in Nakorn Nayok province, Thailand. There are 4 tertiary institutions located in the province. The sample 

for the questionnaire session of this study was 50 students from one tertiary institution in Nakorn Nayok province. 

They were 26 students from 1st year, 15 students from 2nd year, and 9 students from 3rd year English major under 

faculty of Education. All students under the English major in this institution were included in the study except 4th 

year students who were out for training. The sample for the interview session of this study were 5 English major 

students in their 3rd year who received the highest and lowest score in each of three perfectionism dimensions. 

 

4.3 Research Instruments 

Two instruments were used to conduct this study including HMPS and a semi-interview.  

 

4.3.1 Hewitt Multidimensional Perfectionism Scale (HMPS) 

Hewitt Multidimensional Perfectionism Scale (HMPS) was used to investigate the level of perfectionism 

from three dimensions including self-oriented perfectionism (SOP), other-oriented perfectionism (OOP), and 

socially-prescribed perfectionism (SPP) of the samples. The HMPS consists of 45 items and measures SOP; 15 items, 

OOP; 15 items, and SPP; 15 items. Each item is rated on a 7-point Likert scale, ranging from 1 (disagree) to 7 (agree) 

(Cuyper, K.D., Claes, L., Hermans, D., Pieters, G. & Smits, D., 2014). The criteria used to measure is the higher the 

score, the more unhealthy perfectionistic attitudes and behaviors are exhibited by the respondents. HMPS used in this 

study was translated into Thai language to make sure that all the respondents understood all 45 items. 

 

4.3.2 Semi-Interview  

Semi-structured interviews were conducted for in-depth information relating to the participants’ English 

speaking ability. The interview questions were taken Park & Lee (2004) study. The original questions consisted of 

30 items about anxiety and confidence related to English oral performance. The researcher modified some of the 

questions to match with the nature and characteristic of the samples.  

 

4.3.3 Validity and Reliability of Research Instruments 

The translated version of both instruments were checked by 3 experts under index of item-objective 

congruence (IOC) method and were edited until all items reached the IOC standard before being used in this study. 

 

5. Results and Discussion 

 The researcher’s purpose in conducting this research was to study a relationship between perfectionism 

and English speaking ability of Thai undergraduate students in Nakorn Nayok. HMPS and a semi-interview were 
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used in order to determine whether relationship exists between students’ perfectionism level and their English 

speaking ability. The interview data was analyzed by using a thematic method of analysis  

 

5.1 The Relationship between Perfectionism Level and English Speaking Ability of 5 Selected Students. 

In this study, the perfectionism level was measured based on HMPS which organized perfectionism into 

three dimensions of perfectionism. The 3rd year students who got the highest score and the lowest score in each 

dimension were chosen to participate in the semi-interview session in order to investigate the relationship of their 

perfectionism level and English speaking ability. 

   

5.1.1 The Relationship between SOP and English Speaking Abilities. 

The findings of this study showed that the student with the highest score in self-oriented perfectionism 

(SOP) had as low self-confidence as the student with the lowest score in this dimension. The result of this study was 

inconsistent with Ning (2008) which found that self-oriented perfectionistic students obtained high academic 

achievement than others. In this study, the student who had the highest score in SOP did not speak English better than 

others.   Their English speaking ability was of a similar standard. The researcher found that even though the English 

speaking ability of the student who got the highest score in SOP and the student with the lowest score in this dimension 

was similar, the one with the lowest score could speak English with less apprehension compared to the one with the 

highest score. This was in agreement with the study of Dashtizadeh & Farvardin (2016) that indicated that second 

language learners who enjoyed high levels of learning motivation were not likely to be perfectionists and the other 

way round. The result from this study was consistent with Mostafa et al. (2015) which found that self-oriented 

perfectionistic students possessed an intrinsic motivation to achieve their goal. In this study, the student with the 

highest score in SOP expressed her ambition to improve her English unlike the student with the lowest score in SOP. 

Although the student with the highest score had an ambition to improve her English, it seemed not to be strong enough 

for her to put the ambition into action. The student confessed that she usually failed to follow her plans to spend time 

practicing English speaking. 

 

5.1.2 The Relationship between OOP and English Speaking Abilities. 

The research did not show the expected results that HMPS suggested that would be characteristic of 

someone suffering from other-oriented perfectionism. Neither the student with the highest mark in the OOP nor the 

student with the lowest mark in OOP demonstrated any characteristics of this OOP traits. When comparing the student 

with the highest score of the OOP and the one with the lowest score of the OOP, the result did not show any differences 

in their English speaking ability. This findings were in agreement with the study of Ning (2008) which mentioned 

that other-oriented perfectionism was not significantly correlated with academic achievement. The only significant 

difference that was found between the student with the highest score of OOP and the student with the lowest score of 
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the OOP was that the latter one appeared to be more relaxed than the prior one when speaking English during the 

interview session. 

 

5.1.3 The relationship between SPP and English speaking ability 

The results from this study demonstrated a significant relationship between socially-prescribed 

perfectionism and English speaking ability. The researcher found that the student who obtained the highest score in 

the SPP had a higher level of confidence in her knowledge and application of the English language compared to the 

other students. However her ability was significantly suppressed by her low self-confidence and her concern for 

other’s evaluations which did not make her English speaking ability better than the others. This was consistent with 

Pishghadam & Akhondpoor (2011) saying that more perfectionistic students prefer to remain silent waiting until they 

are certain on how to express their thoughts before speaking. On the other hand, the student with the lowest mark in 

SPP had an outstanding English speaking ability compared to the other participants. She was more confident speaking 

English than the others, and she could speak it with ease. The researcher found that the lowest score SPP student had 

lower levels of stress when speaking English than the highest score SPP student which might be due to her lack of 

self-consciousness. The findings were in agreement with Moradan, Kazenian, and Niroo (2013) study showing that 

learners with high levels of perfectionism face difficulties with the listening task since they expect themselves to 

understand every word. Although Morandan et al. study concerned listening skill while this study was about speaking 

skill, it indicated similar characteristics of students who had high levels of perfectionism. The research appears to 

suggest that those suffering from high levels of SPP may struggle to improve their spoken English due to less self-

confidence and being more self-conscious. On the other hand, students with lower levels of SPP can perform better 

in speaking English and have less anxiety in doing so. 

   

6. Conclusion 

The study discovered that all three dimensions of perfectionism exist in Thai undergraduate students 

majoring in English. Although it does not have a direct impact on their English speaking ability, it has an impact on 

their attitude and behavior toward their English speaking practice, which in turn affects their competence levels. The 

results only indicate a slight difference in English speaking ability between students who exhibited high level of SOP 

and OOP and the students who suffered less from the aforementioned dimensions. This is to say, both SOP and OOP 

did not have a significant relationship with English speaking ability. However, there was significant evidence 

suggesting that the student who suffered less from SPP had better English speaking ability than the student who had 

higher levels of SPP, and in turn was the most outstanding English speaker among all participating students. This 

result also supported the Krashen (1982) study regarding affective factors relating to the second language acquisition 

(SLA) process which found that people who have lower anxiety and more self-confidence can perform better in SLA. 
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7. Recommendation 

In order to measure perfectionism levels of the sample, a shorter version of HMPS self-rating scale 

developed by Hewitt in 2008 could be used. The paper contains only 15 items which may be more user-friendly and 

preferable for the respondents when collecting the data from non-voluntary sample. This may help in obtaining more 

accurate data from the respondents. Future researchers may use English speaking tests where actual score is given to 

each sample by the English teacher or authorized people in addition to the interview with the sample. The tests will 

strengthen the reliability and accuracy of the data which represents the student’s English speaking ability. Greater 

diversity in sampling may have provided data more representative of the entire Thai population of undergraduate 

English students. Instead of comparing students from within the same institution, the future researcher may select the 

sample from different institutions, where the students experience different environments and teaching methods. 

Finally, further researchers, who are interested in conducting research relating to this field, may like to look at 

potential solutions to lessen perfectionism levels in students who suffer high levels of perfectionism in order to 

improve their English speaking ability. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ดว้ยการ
จดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกบัแผนผงัความคิด และ 2)  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์หลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกบัแผนผงัความคิดของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เทียบกบัเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาท่ี 6 จาํนวน 5 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นโคกนอ้ย โรงเรียนบา้นกู่ โรงเรียนบา้นนาดอนบก โรงเรียน
บา้นหนองแจง้นอ้ยและโรงเรียนบา้นทองหลางนอ้ย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 จาํนวนนักเรียน 33 คน ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มแบบกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกบั
แผนผงัความคิด จาํนวน 9 แผน รวม 16 ชัว่โมง 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
เป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ ท่ีมีค่าความยากง่ายเท่ากบั 0.21-0.79 ค่าอาํนาจ
จาํแนกเท่ากบั 0.38-0.88 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.88 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความสอดคลอ้ง 
IOC (Index of Item Objective Congruence) และการทดสอบค่าที (One Sample t-test)  

ผลการวจิยัพบวา่  
1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกบัแผนผงัความคิด วเิคราะห์ความตรงเชิงเน้ือหา

ดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Indexes of Item – Objective Congruence) ไดค้่าเท่ากบั 0.87 นบัวา่เป็นรูปแบบท่ี
มีคุณภาพและสามารถนาํไปใชไ้ด ้

2) นกัเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) 

ร่วมกบัแผนผงัความคิด เฉล่ียเท่ากบั 22.64 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ซ่ึงสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 70 อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คาํสําคญั:  การจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL), แผนผงัความคิด, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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ABSTRACT 

The purpose of this research were to 1)  develop lesson plan through brain based learning with mind 

mapping and 2) study the mathematics learning achievements after studying through brain based learning with mind 

mapping in grade 6 students to the criterion of 70%.  The sample used in the study consisted of 33 grade 6 students 

from 5 schools were Bankoknoi school, Banku school, Bannadonbok school, Banhongchangnoi school, and 

Banthonghlangnoi school the second semester of academic year 2015 Nakhonratchasima Primary Educational 

Service Area Office 6. They were selected by cluster random sampling. The research instruments used in this research 

were : 1) a 9-lesson plan sum 16 hours using brain based learning with mind mapping, and 2) a 30 item, with 4 answer 

choices per question, achievement test mathematics grade 6 students with a difficulty value of 0.21-0.79, a 

discrimination value of 0.38-0.88, and a reliability value of 0.88. The statistics used to analyze the data were Indexes 

of Item – Objective Congruence, and One Sample t-test. 

The findings were as follows :  

1) Plan through brain based learning with mind mapping analyzed by using the index of item – objective 

congruence showed a value as 0.87. The model is effective and can be used in instruction. 

2)  The students’  mathematics learning achievements after using the brain based learning with mind 

mapping averaged 22. 64 from a possible full score of 30 which was statistically higher than the set criterion of 70% 

at the 0.05 level of significance. 

Keywords:  brain based learning, mind mapping, learning achievements    

 

1. บทนํา 

การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีบทบาทสําคญัยิ่งต่อการพฒันาความคิดมนุษยท์าํให้มนุษยส์ามารถ
ทํางานอย่างเป็นระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเช่ือมั่นในตนเอง พร้อมทั้ งมีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ มีแบบแผนและมีเหตุผล ดังนั้นคณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิตและ
สามารถอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข และจากการจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนท่ีผ่านมา
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าและส่งผลต่อการทดสอบระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) พบว่า คะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายพฒันา
คุณภาพการศึกษาบวัใหญ่ 2 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 43.05 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 38.39 
และปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 48.46 ซ่ึงคะแนนเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของแต่ละปี
การศึกษามีคะแนนสูง - ตํ่า แตกต่างกนัมาก คะแนนควรจะคงเดิมไม่ตํ่ากวา่ท่ีเคยทาํไวห้รือเพ่ิมข้ึน พร้อมทั้งคะแนน
เฉล่ียตํ่ากวา่ระดบัเขตพ้ืนท่ี ระดบัสงักดั (สพฐ.) และระดบัประเทศ (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2559) จาก
สภาพปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัในฐานะครูผูส้อนวชิาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดต้ระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึง
ไดศึ้กษารูปแบบวธีิการสอนท่ีมีความหลากหลาย คือ การเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (Brain  Based  Learning : BBL)  

เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการเรียนการสอนดว้ยการย ํ้า ซํ้ า ทวน ลงมือปฏิบติั รู้จกัเช่ือมโยงความรู้
เดิมกบัองคค์วามรู้อ่ืน แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสมาชิกในห้องและกลุ่ม ดงัรายงานผลการวิจยัของ องัสนา ศรีสวนแตง 
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(2555) ไดศึ้กษาการพฒันาผลการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาระคน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจดัการเรียนรู้
โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกบัเทคนิค KWDL ผลการวจิยัพบวา่ ผลการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาระคน ก่อนและ
หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียน นอกจากน้ียงัมีอีกวิธีหน่ึงท่ีสามารถพฒันาพร้อมทั้งส่งเสริมความสามารถทางสมองไดดี้คือ วิธีการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยแผนผงัความคิด เป็นเทคนิคท่ีมีการจดัระบบขอ้มูล จดัหมวดหมู่โครงสร้างความคิด รวบรวมขอ้มูลท่ี
เกิดจากการคิดของตวัเอง การสรุปความสาํคญัจากเร่ืองท่ีเรียนรู้ การถ่ายทอดความคิดของผูเ้รียนท่ีคิดข้ึน โดยใชสี้ 
ภาพ เส้น ในการส่ือความ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จุฑามาศ บวัทอง (2558) ไดศึ้กษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหาทศนิยม โดยใช้แผนผงัความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า 
นกัเรียนท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหาทศนิยมโดยใชแ้ผนผงัความคิดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงนาํการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มอง
เป็นฐาน (BBL) ร่วมกบัแผนผงัความคิด มาใชใ้นขั้นตอนการสอนเพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน 
(BBL) ร่วมกบัแผนผงัความคิด 

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน 
(BBL) ร่วมกบัแผนผงัความคิดของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เทียบกบัเกณฑร้์อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

     1.1  ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  ศูนยเ์ครือข่ายพฒันา
คุณภาพการศึกษาบวัใหญ่ 2 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จาํนวน 13 โรงเรียน รวม
ทั้งส้ิน 121 คน  

    1.2  กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 5 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นโคกนอ้ย 
โรงเรียนบา้นกู่ โรงเรียนบา้นนาดอนบก โรงเรียนบา้นหนองแจง้นอ้ยและโรงเรียนบา้นทองหลางนอ้ย ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2559 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 จาํนวนนกัเรียน 33 คน ไดม้าจากการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

     2.1  แผนการจดัการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) 

ร่วมกบัแผนผงัความคิด จาํนวน 9 แผน รวม 16 ชัว่โมง 

     2.2  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองสมการ การแกส้มการ การแกปั้ญหาแบบรูปและ
ความสัมพนัธ์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ ดงัน้ี เร่ือง
ความหมายของสมการ มีจาํนวน 2 ขอ้ เร่ืองสมการท่ีเป็นจริงและสมการท่ีเป็นเทจ็มีจาํนวน 2 ขอ้ เร่ืองสมการท่ีมีตวัไม่
ทราบค่าและคาํตอบของสมการ มีจาํนวน 4 ขอ้ เร่ืองการใชส้มบติัการเท่ากนัของการบวกหรือการลบแกส้มการ มี
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จาํนวน 2 ขอ้ เร่ืองการใชส้มบติัการเท่ากนัของการคูณหรือการหารแกส้มการ มีจาํนวน 5 ขอ้ เร่ืองการเขียนสมการจาก
โจทยปั์ญหาและการแกโ้จทยปั์ญหาดว้ยสมการ มีจาํนวน 2 ขอ้ เร่ืองการแกส้มการ มีจาํนวน 4 ขอ้ เร่ืองการแกปั้ญหา
แบบรูปและความสัมพนัธ์ : แบบรูปของจาํนวน มีจาํนวน 5 ขอ้ และเร่ืองการแกปั้ญหาแบบรูปและความสัมพนัธ์ : 
แบบรูปของรูป มีจาํนวน 4 ขอ้ นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์จาํนวน 60 ขอ้ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจ
วิเคราะห์ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) แบ่งขอ้สอบออกเป็นจาํนวน 2 ชุด ชุดละ 30 ขอ้ แลว้นาํไปทดลองกบันกัเรียนท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงขอ้สอบทั้ง 2 ชุดใชก้บันกัเรียนกลุ่มเดียวกนัในการทดลอง โดยเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่าย 
(p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ขอ้ท่ีคะแนนเกณฑสู์งและครอบคลุมทุกจุดประสงค ์คดัเลือกขอ้สอบไว ้30 ขอ้ และนาํขอ้สอบ
ท่ีเลือกไวท้ดลองกบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งอีกคร้ังเพ่ือหาค่าความยากง่าย (p) ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย 
คือ 0.21-0.79 ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ผลการวเิคราะห์ค่าอาํนาจจาํแนก คือ 0.21-0.79 และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 

ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ คือ 0.88 

3.  การดาํเนินการทดลอง 

     3.1 พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกบัแผนผงัความคิดและนาํแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเสร็จแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 5 คน เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงค ์เน้ือหา กิจกรรม
การเรียนรู้และการวดัและประเมินผล แลว้นาํขอ้เสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงใหเ้หมาะสม โดยแต่ละแผนใชสู้ตร IOC 

(Index of Item Objective Congruence) ในการตรวจสอบ มีค่าสอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่ 0.80 – 1.00 ถือวา่เป็นแผนการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชไ้ด ้

     3.2  นาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองสมการ การแกส้มการ  การแกปั้ญหาแบบรูปและ
ความสมัพนัธ์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทดลองใชก้บัผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง หลงัเรียน 30 ขอ้ แลว้นาํมาวเิคราะห์ขอ้มูล 

4.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

     วิเคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้ โดยค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ใชสู้ตรดชันีค่าความ
สอดคลอ้ง IOC และวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน 
(BBL) ร่วมกบัแผนผงัความคิด เทียบกบัเกณฑร้์อยละ 70 ใชส้ถิติการทดสอบค่าที (One Sample t-test) 
 

4. ผลการวจิยั  

1. แผนการจดัการเรียนรู้มีการพฒันามาจากการศึกษาขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนโดยใชส้มองเป็น
ฐานของนกัวชิาการสรุปขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนโดยใชส้มองเป็นฐานของนกัวชิาการและผูว้จิยั 

                นักวชิาการ 

ขั้น BBL 
Jensen 

(2000) 

เกศสุดา 

(2552) 

นิราศ 

(2553) 

วมิลรัตน์ 
(2553) 

วณีา&

ประสาท 

(2553) 

ผู้วจิยั 

ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน       

ขั้นกระบวนการเรียนรู้       

ขั้นเสนอความรู้       

ขั้นฝึกทกัษะ       
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                นักวชิาการ 

ขั้น BBL 
Jensen 

(2000) 

เกศสุดา 

(2552) 

นิราศ 

(2553) 

วมิลรัตน์ 
(2553) 

วณีา&

ประสาท 

(2553) 

ผู้วจิยั 

ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้       

ขั้นสรุปความรู้       

ขั้นประยกุตใ์ชค้วามรู้       

ขั้นกิจกรรมเกม       

ขั้นประเมินผลการเรียน       
 

เกณฑ์การเลือกขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนโดยใชส้มองเป็นฐานของผูว้ิจยั มีขั้นตอนการเลือก ดงัน้ี 
ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนโดยใชส้มองเป็นฐานขั้นตอนใดมีความสาํคญัและเหมาะสมของขั้น เพ่ือช่วยในการ
พฒันาสมองของผูเ้รียน ผูว้ิจยัเลือกขั้นตอนดงักล่าวเป็นขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนโดยใชส้มองเป็นฐาน จากท่ี
ผูว้ิจยัไดท้าํการสังเคราะห์ขั้นตอน ผูว้ิจยัไดน้าํขั้นตอนท่ีไดม้าสรุปเป็นขั้นตอน มี 6 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี ขั้นท่ี 1 ขั้น
นาํเขา้สู่บทเรียน หมายถึง ขั้นกิจกรรมกระตุน้สมองผูเ้รียนใหเ้กิดความต่ืนตวั ดว้ยการแสดงท่าทางประกอบดนตรี 
ร้องเพลง เล่นเกม เพ่ือเตรียมความพร้อมท่ีจะเรียน ขั้นท่ี 2 ขั้นกระบวนการเรียนรู้ หมายถึง ขั้นกิจกรรมกระตุน้ความ
สนใจดว้ยส่ือท่ีใชป้ระสาทสัมผสัไดแ้ก่ การมองเห็น การฟัง การสัมผสั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน การจดักิจกรรมท่ี
หลากหลาย ดว้ยการใหผู้เ้รียนตั้งคาํถาม หาคาํตอบ นาํเสนอหนา้ชั้นเรียน การเสนอความคิดเห็น การลงมือทาํงานดว้ย
ตนเอง ซ่ึงกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาและเหมาะสมกบัวยั ขั้นท่ี 3 ขั้นฝึกทกัษะ หมายถึง ขั้นกิจกรรมลงมือ
ทาํซํ้ า ๆ จนเกิดความชาํนาญ คิดวเิคราะห์ได ้โดยนกัเรียนทาํรายบุคคลหรือแบ่งกลุ่มแลว้ร่วมมือกนัเรียนรู้ ทาํกิจกรรม
ตามส่ือการเรียนการสอน ท่ีผูส้อนไดก้าํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้  ขั้นท่ี 4 ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้และสรุปความรู้ 
หมายถึง ขั้นกิจกรรมท่ีครูและนกัเรียนร่วมกนัแลกเปล่ียนความคิดเห็น นาํไปสู่การสรุปความรู้เป็นความคิดรวบยอด  
ขั้นท่ี 5 ขั้นนําไปใช้ หมายถึง ขั้นกิจกรรมการนําความรู้ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ และขั้นท่ี 6 ขั้นการ
ประเมินผลการเรียน หมายถึง ขั้นการตรวจสอบว่าผูเ้รียนได้เรียนรู้อย่างเข้าใจครอบคลุมเน้ือหาของบทเรียน 
ตรวจสอบว่าผูเ้รียนบรรลุตามจุดประสงค์หรือยงัและบรรลุผลในระดบัใด ยงัตอ้งการปรับปรุงเพ่ิมเติมในประเด็น
ใดบา้ง จากนั้นนาํทฤษฎีแผนผงัความคิดเขา้ร่วมการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) มี 6 ขั้นตอน ดงัแสดง
ในรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1  การจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกบัแผนผงัความคิด 
 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกบัแผนผงัความคิด ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจวเิคราะห์
ความตรงเชิงเน้ือหาดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Indexes of Item – Objective Congruence) ไดค้่าเท่ากบั 0.87 

ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกบัแผนผงัความคิด 

 

หัวข้อพจิารณา 

ผู้เช่ียวชาญคนที่  

IOC 

 

ความหมาย 1 2 3 4 5 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

  1.1 ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

  1.2 ความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2. สาระสาํคญั 

  2.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

  2.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

  2.3 เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

หัวข้อพจิารณา 

ผู้เช่ียวชาญคนที่  

IOC 

 

ความหมาย 1 2 3 4 5 

  2.4 มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

  3.1 ประเมินผลได ้ +1 +1 +1 0 +1 1.00 ใชไ้ด ้

  3.2 ขอ้ความชดัเจนเขา้ใจง่าย +1 +1 0 0 +1 0.60 ใชไ้ด ้

  3.3 เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน +1 +1 0 0 +1 0.60 ใชไ้ด ้

  3.4 สามารถสอนใหบ้รรลุพฤติกรรม +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้

4. เน้ือหาสาระ 

  4.1 ใจความถูกตอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

  4.2 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

  4.3 กาํหนดเน้ือหาเหมาะสมกบัเวลาเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

  4.4 เหมาะสมกบัระดบัความสามารถของนกัเรียน +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

  4.5 มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย +1 +1 0 0 +1 0.60 ใชไ้ด ้

5. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

  5.1 เรียงลาํดบักิจกรรมไดเ้หมาะสม +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้

  5.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้

  5.3 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

  5.4 เหมาะสมกบัเวลาท่ีสอน 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

  5.5 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

  5.6 สอดคลอ้งกับรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกบัแผนผงัความคิด 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้

6. ส่ือการเรียนการสอน 

  6.1 สอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

  6.2 มีความน่าสนใจและหลากหลายสาํหรับผูเ้รียน +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้

  6.3 ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึน +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้

  6.4 มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7. การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

  7.1 ตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้

  7.2 วดัและประเมินผลตรงตามสภาพจริง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

  7.3 มีการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้

ค่าเฉลีย่ 0.87 
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2. ผลการวเิคราะห์สถิติทดสอบค่าที (One Sample t-test) กลุ่มตวัอยา่งเทียบกบัเกณฑร้์อยละ 70 ของคะแนน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงัใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกบัแผนผงัความคิด ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์สถิติทดสอบค่าที (One Sample t-test) กลุ่มตวัอยา่งเทียบกบัเกณฑร้์อยละ 70 ของคะแนน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

จาํนวน

นักเรียน 

คะแนน

เตม็ 

คะแนนตาม

เกณฑ์ร้อย

ละ 70 

คะแนน

เฉลีย่ทีไ่ด้  

( X ) 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

df t sig 

หลงัเรียน 33 30 21 22.64 3.58 32 2.63 0.01 
 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ ค่าที (t) มีค่าเท่ากบั 2.63 และระดบันยัสาํคญั Sig. เท่ากบั 0.01 มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 สรุป
ไดว้า่ นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกบัแผนผงั
ความคิดต่างกบัเกณฑร้์อยละ 70 โดยนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 70 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

 

5. การอภิปรายผล 

1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกบัแผนผงัความคิด เม่ือนาํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพเพ่ือวิเคราะห์ความตรงเชิงเน้ือหาดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Indexes of Item – Objective 

Congruence) ไดค้่าเท่ากบั 0.87 นับว่าเป็นรูปแบบท่ีมีคุณภาพและสามารถนาํไปใชไ้ด ้ดงัรายงานวิจยัของ Nebojsa, 

Carisa, Milos and Veljko (2011) ไดศึ้กษาการประเมินผลของการใชแ้ผนท่ีความคิดในการเรียนการสอน ผลการวิจยั
พบวา่ นกัเรียนมีแรงจูงใจมากข้ึนในการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัความคิดและสอดคลอ้งกบั ประไพรี ล้ิมวฒันชยั 
(2554) ไดศึ้กษาวจิยัเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ และเจตคติต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ เร่ืองการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่งการจดักิจกรรมโดยใชส้มองเป็นฐานและการจดักิจกรรม 4 
MAT ผลการวจิยัพบวา่ แผนการจดักิจกรรมโดยใชส้มองเป็นฐานและการจดักิจกรรม 4 MAT มีประสิทธิภาพสูงกวา่
เกณฑท่ี์กาํหนด  

2.  นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกบั
แผนผงัความคิดต่างกบัเกณฑร้์อยละ 70 โดยนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 70 จาํนวน 23 
คน คิดเป็นร้อยละ 69.70 นกัเรียนท่ีตํ่ากวา่เกณฑ ์จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 ซ่ึงนกัเรียนจาํนวน 10 คนท่ีมี
คะแนนตํ่ากวา่เกณฑ ์เน่ืองดว้ยเป็นนกัเรียนกลุ่มอ่อน โดยศึกษาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยอ้นหลงั 3 ปี และมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.58 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 22.64 จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน เม่ือทดสอบสมมติฐานพบวา่ สูงกวา่
เกณฑร้์อยละ 70 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นผลมาจากการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) 

ร่วมกบัแผนผงัความคิดมีรูปแบบการสอนท่ีวางแผนไวช้ดัเจน มีกระบวนการจดัการเรียนรู้ 6 ขั้น ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 ขั้น
นาํเขา้สู่บทเรียนเป็นขั้นกิจกรรมกระตุน้สมองผูเ้รียนใหเ้กิดความต่ืนตวั ดว้ยการแสดงท่าทางประกอบดนตรี ร้องเพลง 
เล่นเกม เตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะเรียน ขั้นท่ี 2 ขั้นกระบวนการเรียนรู้เป็นขั้นกิจกรรมกระตุน้ความสนใจดว้ยส่ือท่ี
ใชป้ระสาทสัมผสั ไดแ้ก่ การมองเห็น การฟัง การสัมผสัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน ซ่ึงมีกระบวนการจดัการเรียนแบบ
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กลุ่ม การจบัคู่ ดว้ยการให้ผูเ้รียนตั้งคาํถาม หาคาํตอบ นาํเสนอหน้าชั้นเรียน ลงมือทาํงานดว้ยตนเอง สร้างแผนผงั
ความคิดตามประเด็นเน้ือหา ขั้นท่ี 3 ขั้นฝึกทกัษะเป็นขั้นกิจกรรมลงมือทาํซํ้ า ๆ จนเกิดความชาํนาญ คิดวิเคราะห์ได ้
โดยนกัเรียนทาํใบงานรายบุคคลและทาํงานกลุ่ม ขั้นท่ี 4 ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้และสรุปความรู้ ขั้นน้ีครูและนกัเรียน
ร่วมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็นดว้ยการเฉลยใบงาน การถามคาํถาม การหาคาํตอบ นําไปสู่การสรุปความรู้เป็น
ความคิดรวบยอด โดยนาํแผนผงัความคิดมาใชใ้นการสรุป เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
ขั้นท่ี 5 ขั้นนาํไปใชเ้ป็นขั้นกิจกรรมการนาํความรู้ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ ๆ ดว้ยการทาํแบบฝึกทกัษะโดยการ
แยกประเด็น ขยายความคิด เรียงลาํดบัความคิดดว้ยแผนผงัความคิด จากนั้นสอนในขั้นท่ี 6 ขั้นการประเมินผลการ
เรียน ขั้นน้ีทาํการตรวจสอบวา่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งเขา้ใจครอบคลุมเน้ือหาของบทเรียนและรู้ขอ้บกพร่องของตนเอง
ซ่ึงนาํไปสู่การพฒันาตนเองต่อไป จากขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกบัแผนผงั
ความคิด สามารถทาํความเขา้ใจโจทยต์่าง ๆ ไดดี้ พร้อมทั้งคิดแกปั้ญหา คิดวเิคราะห์ สถานการณ์ท่ีกาํหนดไดดี้ มีการ
คิดอย่างเป็นระบบ มีการฝึกทาํซํ้ า ๆ จนเกิดความชาํนาญและช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
สูงข้ึน ดงัรายงานวิจยัของ จุฑามาศ บวัทอง (2558) ไดศึ้กษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
เร่ือง โจทยปั์ญหาทศนิยม โดยใช้แผนผงัความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหาทศนิยมโดยใชแ้ผนผงัความคิดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบั องัสนา ศรีสวนแตง (2555) ไดศึ้กษาการพฒันาผลการเรียนรู้ 
เร่ืองโจทยปั์ญหาระคน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกบัเทคนิค 
KWDL ผลการวิจยัพบวา่ ผลการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาระคน ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน 
(BBL) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1.  สรุปผลการวจิยั 

     1.1 แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกบัแผนผงัความคิด วิเคราะห์ความตรงเชิง
เน้ือหาดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Indexes of Item – Objective Congruence) ไดค้่าเท่ากบั 0.87 นับว่าเป็น
รูปแบบท่ีมีคุณภาพและสามารถนาํไปใชไ้ด ้

     1.2  นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน 
(BBL) ร่วมกับแผนผงัความคิด เฉล่ียเท่ากับ 22.64 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. ขอ้เสนอแนะ  

     2.1 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 

 2.1.1 การปฐมนิเทศในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับแผนผงั
ความคิด  อธิบายขั้นตอนวิธีการเขียนแผนผงัความคิด มีความจาํเป็นอยา่งยิ่งตอ้งทาํ เพ่ือให้ผูเ้รียนไดคุ้น้เคยกบัวิธีการ
จดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกบัแผนผงัความคิด  

 2.1.2 ระหวา่งทาํกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ขั้นตอน ครูจะตอ้งคอยสังเกต ใชค้าํถามกระตุน้ แนะนาํ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการทาํกิจกรรม การลงมือปฏิบติัซํ้ า ๆ ผูเ้รียนแสดงความสามารถหน้าชั้นเรียนโดยให้ทุกคนมี
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ส่วนร่วม เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถปฏิบติักิจกรรมในแต่ละขั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยสนบัสนุนใหผู้เ้รียนกลุ่มเก่ง
ช่วยเหลือผูเ้รียนกลุ่มอ่อนในกลุ่มตวัเอง 

2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

 2.2.1 ควรมีการศึกษาวิจยัการพฒันาการจดัการเรียนโดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกบัแผนผงั
ความคิดท่ีพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 

 2.2.2 ควรศึกษาพฤติกรรมของผูเ้รียนถึงความสามารถในการเรียนรู้ โดยการนาํแผนการจดัการ
เรียนรู้ไปทดลองใช ้เพ่ือปรับกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน เช่น แบ่งกลุ่มความสามารถผูเ้รียนเก่ง 
ปานกลาง อ่อน ในการทาํแบบฝึกหัด ซ่ึงจะตอ้งกาํหนดจาํนวนขอ้ในการทาํกิจกรรมและกาํหนดความยากง่ายของ
ตวัเลข ตามความสามารถของผูเ้รียน เพ่ือผูเ้รียนทาํงานเสร็จทนัเวลาพร้อมกนัทุกคน ช่วยในการสร้างแรงจูงใจ การ
เสริมแรงใหผู้เ้รียนอยากท่ีจะเรียนรู้และพฒันาความสามารถของตนเองมากยิง่ข้ึน 

 

เอกสารอ้างองิ 

เกศสุดา ใจคาํ. (2552). การเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน : Brain-based Learning. วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟาร์อีส
เทอร์น. 3(1), 62 -70. 

จุฑามาศ  บวัทอง. (2558). การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาคณติศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหาทศนิยม โดยใช้
แผนผงัความคิดของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6. วทิยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา
หลกัสูตรและนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ มหาวทิยาลยันครพนม. 

นิราศ จนัทรจิตร. (2553). การเรียนรู้ดา้นการคิด. มหาสารคาม: สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
ประไพรี  ล้ิมวฒันชยั. (2554). การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองการคูณ ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนดว้ยการจดักิจกรรมโดยใชส้มองเป็นฐานและการจดักิจกรรม  4  

MAT. วทิยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม.   

วมิลรัตน์ สุนทรโรจน์. (2553). นวตักรรมตามแนวคิดแบบ  Backward  Desige. มหาสารคาม: มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม. 

วณีา ประชากลู และประสาท เนืองเฉลิม. (2553). รูปแบบการเรียนการสอน. มหาสารคาม: สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยั
มหาสารคาม. 

สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน). (2559). รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6. เขา้ถึงไดจ้าก http//www.niets.or.th. 

องัสนา  ศรีสวนแตง. (2555). การพฒันาผลการเรียนรู้ เร่ืองโจทยปั์ญหาระคน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี
จดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกบัเทคนิค KWDL. วทิยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและนิเทศ  ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน  มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

Jensen, E. (2000). Brain-based learning. San Diego, CA: The Brain Store Publishing. 

Nebojsa, S., Carisa, B., Milos, P., and Veljko, A. (2011). The evaluation of using mind maps in teaching. 

Techniques technologies education management. 6(1), 1-22. 
 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 767 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 

USING VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT IN SUPPORTING THE TEACHING OF 

ACTION RESEARCH TO ENHANCE THE LEARNING ACHIEVEMENT AND 

LEARNING PARTICIPATION OF BHUTANESE UNDERGRADUATE STUDENTS  

Sangay Wangchuk1 and Somchanok Phu-ampai2 
1 M. Ed Program Student, Faculty of Education, Rangsit University, swangchuk51@gmail.com 

2 Staff member of Faculty of Education, Rangsit University 

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

ABSTRACT 

This study explored the use of Virtual Learning Environment (VLE) in supporting the teaching of action 

research to enhance the learning achievement and learning participation of undergraduate students in Bhutan. 

Although the use of VLE is becoming increasingly important at the university level in Bhutan, only a limited number 

of studies have been focused in this field. The study pursued a quantitative approach, adopting a quasi-experimental 

study with an experimental pretest-posttest control group design. A sample of 68 B. Ed second year students were 

selected to participate in the study by clustered random sampling. The participants were further divided into two 

groups, namely control and experimental group. Each group had 34 participants. The experimental group received 

VLE aided instructions while the control group received instructions through traditional lecture method. Instruments 

such as achievement tests and questionnaires were used to collect the quantitative data. After performing satisfactory 

validity and reliability checks, the quantitative data assembled from achievement tests and questionnaires were 

analyzed and interpreted using inferential statistics t-test with p<0.05 level of significance, mean, standard deviation 

and descriptive statistics frequency. The posttest achievements scores of experimental and control groups had 

increased by 16.2 and 8.41 respectively. Students in the experimental group were highly involved in active learning 

participation while they were taught with the support of VLE. The findings emphasizes that teaching action research 

module with the support of VLE enhances the students’ learning achievement as well as learning participation.   

Keywords:  Learning Achievement, Learning Participation, Virtual Learning Environment, Action Research, 

Undergraduate Students, Traditional Lecture Method, Module.  

 

1. Introduction 

Action research has become very important in the world today. The main goals of action research is to 

determine ways to enhance the lives of children (Mills, 2011) and also to enhance the lives of those professionals 

who work within the educational system (Hine, 2013). It provides practitioners with new knowledge and 

understanding about how to improve educational practices or resolve significant problems in classrooms and schools 

(Mills, 2011; Stringer, 2008). Similarly, McCallister (2008) claims that action research is of overriding importance 
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in the field of education because in education there is always room for improvement when it comes to teaching and 

educating others. Action research is gaining its importance in Bhutan as well. Maxwell (2003) confirms that there is 

a growing interest in action research in Bhutan. “Prior to becoming part of the University, the role of academics had 

been to teach yet the University's Charter identified research as one of its key functions and this called for some 

action” (Maxwell & Choden, 2012, p. 187) therefore, action research was introduced as a compulsory module 

(subject) at the two colleges of education under Royal University of Bhutan.                                

 Considering its immense importance, teaching of action research module can be highly effective if students 

are taught this module through the virtual learning environment (VLE) as Khlaisang and Mingsiritham (2016) has 

found out that the use of VLE in higher education has continually expanded because it helps in enhancing students’ 

capacities via attractive technology and challenging tools appropriate for the digital generation. According to 

Nwabude (2012) VLE is a set of teaching and learning tools designed to enhance a student’s learning experience by 

including computers and the internet in the learning process. Similarly Chou and Liu (2005) contends that VLE is a 

computer based environment that has a relatively open system, allowing interactions and knowledge sharing with 

other participants and instructions, thereby providing access to a wide range of resources.  Alves, Miranda, and Morais 

(2016) asserts that VLE has become increasingly important within the context of higher education, mainly due to the 

tools which compose them and to the support they give to students, teachers and institutions. Similarly, Chakraborrty 

and Nafukho (2015) claims that online learning environment like VLE has become an indispensable part of modern 

educational systems that stimulates innovative approaches to teaching and learning. VLE improves the educational 

interaction between the teachers and the students with the aid of digital resources that endeavors to enhance the 

learning achievement of the students (Sneha & Nagaraja, 2013). Numerous researches, in varied approaches, have 

been done to assess the effectiveness of VLE and many have proven to be effective. Majority of students ranked VLE 

as being more effective and desirable compared to the conventional lecture hall in delivering information (Goldberg 

& McKhann, 2000). VLE develops students’ independent learning and thereby encourages students’ motivation to 

learn (Barker & Gossman, 2013).                                                                                                                                                        

 However, in Bhutan, VLE is fairly a new concept. The status of ICT-integrated pedagogy, including VLE, 

in higher education in Bhutan, is at its infancy and affected by lack of adequate resources as well as training in ICT-

integrated pedagogy (Choeda et al, 2016). VLE is significantly associated with the provision of: Lecture notes, 

bulletin board, on-line assessment and other tools like chat and video summaries (Lange, Suwardy and Mavondo, 

2010) however, in Bhutan, VLE has been confined to the usage of very few features like sharing of work plans, 

module descriptors and uploading assignments (Choeda et al, 2016). Therefore, this study has also initiated the 

integration of more features of VLE like online quiz, online discussion and guidance, online assessment and feedback, 

collaborative blogs, bulletin board, chat and video sharing, with a purpose to assess the effectiveness of VLE in 

enhancing the learning achievement and learning participation of the students.     
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2. Objectives of the study 

1 To assess the learning achievement of undergraduate students using VLE in teaching action research module  

2 To find out learning participation of undergraduate students using VLE in teaching action research module  

 

3. Materials and methods 

3.1 Research Design  

The study pursued a quantitative approach, adopting a quasi-experimental study which aims at assessing 

the effectiveness of using VLE while teaching action research module in enhancing the learning achievement and 

learning participation of the students.  

3.2 Sampling:  

The researcher adopted cluster random sampling to select 68 students out of 120 students i.e. 2 sections out 

of the 4 sections of B. Ed 2nd year students. A section consisted of 34 students each. One section of B. Ed 2nd year 

students (experimental group) was taught using VLE and another section (control group) was taught through 

traditional lecture method. 

3.3 Research Instrument:  

 Learning Achievement test:  The quantitative data adhering to the first objective of this study was collected 

by conducting achievement tests to the participants. The pre-test and post-test of 30 multiple choice questions were 

developed from the eight topics. The pre-test and post-test were administered to assess and compare the achievement 

level in the experimental and control group before and after the treatment was given. The pre-test was administered 

in the beginning of the study and later was used to compare with the posttest administered at the end of the experiment. 

 Learning Participation Test: Researcher developed 20 items using five point Likert scale. It was 

administered after the treatment to find out students’ participation level while learning action research module with 

the support of VLE. 

 Lesson plan: A total of eight lesson plans for two hours each were used. Four lesson plans of two hours 

each were used for control group using the traditional lecture method and four lesson plans of two hours each were 

used for experimental group that adopted VLE in assisting the teaching and learning program.  

3.4 Research Procedures:  

 After performing satisfactory validity and reliability checks, a pre-test was conducted for both the treatment 

and non-treatment groups. The treatment group was taught with the support of VLE while the non-treatment group 

was taught through the traditional lecture method. In the treatment group, varied features of VLE like online quiz, 

online discussion and guidance, online assessment and feedback, collaborative blogs, bulletin board, chat and video 

sharing were improvised. At the end of the treatment, a posttest was conducted for both the groups. However, the 

questionnaire was administrated only to the treatment group in order to study the level of participation after they were 

taught with the support of VLE.   
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3.5 Data Analysis 

 3.5.1 Achievement Test 

  A comparative statistical analysis using paired sample t-test was done within the group i.e. analysis of 

pretest and posttest of experimental group as well as control group. The comparison between pretests and posttests 

score of the two groups was done by conducting independent t-test to assess and compare the learning achievement 

of second year students in action research after using VLE and the traditional lecture method. The Inferential statistics 

t-test with P<0.05 level of significance, mean and standard deviation were used to conclude the results.  

 3.5.2 Questionnaire:  

 The data analysis of student’s participation questionnaire was done by tabulating standard deviation and 

mean from all the 20 items in the questionnaire. The questionnaires were filled up at the end of the treatment by the 

experimental group. The total average mean and standard deviation was also computed and presented through a 

graphical presentation.    
 

4. Results and Discussions  

 The first objective of this study was to examine and compare the learning achievement of the students 

between traditional lecture group and VLE classroom. The second objective was to find out the learning participation 

level of students in the VLE group. The result analysis were done based on achievement test scores and questionnaires 

on learning participation.  

 4.1 Analysis of Achievement Test  

 To examine and compare students’ learning achievement among control and experimental groups, pretest 

and posttest with same questions were administered in both the groups at the beginning and at the end of the study. 

The questions consisted of 30 multiple-choice questions and each question carried 1 mark. Pretest was administered 

at the beginning of the study, before any treatment was given, in order to assess whether the learning ability and 

background knowledge of the students in both the groups were similar or not. Posttest was administered, at the end, 

in order to assess the differences in the learning achievement after the treatment. A comparative statistical analysis 

was done using paired t-test within the group (i.e. analysis of pretest and posttest of both the groups within itself). 

The comparison of pretest and posttest scores between experimental and control group was done by using independent 

t-test (i.e. analysis of pretest and posttest between the groups). The comparisons were done based on mean, standard 

deviation and inferential statistics t-test with P<0.05 level of significance. 
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4.1.1 Comparison of pretest and posttest result within the group (Paired sample t-test). 

Table 1. Comparison of Pretest and Posttest within the group (Paired sample t-test). 

Group  Test   Mean  Mean difference Standard 

deviation  

Sig.  

(2 tailed) 

Control   Pretest   6.38 14.79 – 6.38 = 8.41 1.95 0.00 

         Posttest   14.79 2.07 

Experimental            Pretest   6.74 22.94 – 6.74 =16.2 1.97 0.00 

         Posttest   22.94 1.01 

*Significance level: P< 0.05-significant  

 

The comparison of pretest and posttest within the group was done by comparing mean, standard deviation 

and significance level P-value. From the table 1 it is apparent that the mean of the pretest and the posttest scores of 

control group were 6.38 and 14.79 respectively. The mean of the pretest and posttest scores of experimental group 

were 6.74 and 22.94 respectively.  The mean difference of pretest and posttest of the control group was 8.41 and the 

mean difference of pretest and posttest of experimental group was 16.2 resulting to the significance value (p) 0.00 

which indicated there was statistically significant increase in the students’ scores in the posttest when compared to 

their pretest in both the groups. 

 

4.1.2 Comparison of pretests and posttests result between the groups (Independent sample t-test). 

 

Table 2. Comparison of pretests and posttests between the groups. 

Tests  Group  Mean  Mean difference Standard 

deviation  

Sig.  

(2 tailed) 

Pretest  Control  6.38 6.74 – 6.38 = 0.35 1.95 0.46 

   Experimental  6.74 1.97 

Posttest          Control  14.79 22.94 – 14.79 = 8.15 2.07 0.00 

   Experimental  22.94 1.01 

  

 Table 2 illustrates the means and the standard deviations of pretests and posttests of both control and 

experimental groups. The mean difference of pretests of the control and experimental groups was 0.35. From the 

result given on table 2, it was clear that mean score of experimental group was slightly higher than control group. 

However, because of the negligible difference (0.35) of mean scores between the groups the calculated significance 

value (p) was 0.46, which was greater than significant value P<0.05. This indicated that there was no significant 

difference in the pretest scores between the groups. Hence, researcher concluded that the students in both the groups 
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have homogenous learning ability. The result was as expected by the researcher as it was mandatory to have equal or 

similar learning ability in both the groups at the beginning of study. 

 The mean difference of the posttests between control and experimental group was 8.15. The significance 

value (p) of the posttests was 0.00, which was lower than the significant value P<0.05. This indicated there was 

statistically significant difference in the posttest scores between control and experimental group. The result showed 

that the students in experimental group had significantly higher scores than the students in the control group. The 

result was as anticipated by the researcher - a better performance from the students who were taught with the support 

of VLE than the students who were taught through traditional lecture method. Thus proving the first hypothesis which 

stated that “the learning achievement of experimental group will be better than the control group after using VLE in 

teaching action research.” The figure 1, below, illustrates the comparison of mean scores of the pretests and the 

posttests of control and experimental group. 

 

Figure 1. Comparison of pretest and posttest 

 
 

     Figure 1 further reveals that the pretest mean of control group was 6.38 and the pretest mean of the 

experimental group was 6.74. It was noted that they were almost equal and the 2-tailed significance value was 0.46 

which indicated that there was no significant difference between the pretest means of the two groups. The posttest 

mean of the control group was 14.79 and the posttest mean of the experimental group was 22.94. The 2-tailed 

significance value 0.00 indicated that the mean of the posttest of the experimental group was significantly higher than 

the mean of the posttest of the control group. The mean difference was 8.15 which showed a huge difference in the 

learning achievement of students instructed with the support of VLE and the traditional lecture method.   

The standard deviation is a statistic that describes the amount of variation in a measured process 

characteristic. Specifically, it computes how much data are concerted from the mean on average. A smaller standard 
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deviation means greater consistency, predictability and quality (Wachs, n.d., Dorji, 2017). The standard deviation of 

the means of pretests were 1.95 and 1.97 in control and experimental group respectively as shown in table 2. Although 

the standard deviations were slightly different among the groups, because of the negligible difference (0.02) it 

indicated that the level of variation in scores of both the groups were almost similar. This further indicated that the 

learning ability of the students were similar in both the groups. 

The standard deviation of the means of posttests were 2.07 and 1.01 in control and experimental group 

respectively as shown in table 2. The standard deviation of the posttests of control group has increased by 0.12 when 

compared to its pretest. This indicated that the scores of the students in control group were scattered away from the 

mean, and the traditional lecture method was not that effective in narrowing the gap in students’ learning ability. 

However, the standard deviation of the posttest of the experimental group has decreased by 0.96 when compared to 

its pretest. This showed that the scores of the students in experimental group were more concentrated around the 

mean, which further indicated that the learning ability of the students in experimental group were almost same, 

revealing greater consistency and better quality. The variation of the standard deviations among the groups may have 

been caused by the types of treatment given. Looking at the result above, integration of VLE in teaching proved to 

be better than the traditional approach. 

The findings of this study was similar to the findings of Barker and Gossman (2013), Choeda, Penjor and 

Dukpa (2016) and Chou and Liu (2005) who concluded that VLE had a positive effect on students’ learning thereby 

encouraging students’ motivation to learn. Similarly, the result also agrees with the conclusions made by Koskela et 

al (2005) on ‘Suitability of a Virtual Learning Environment for Higher Education,’ and Merchant et al (2014) on 

‘Effectiveness of virtual reality-based instructions on students’ learning outcomes in K-12 and higher education: A 

meta-analysis.’ Their main purpose was to find out the overall effect as well as the impact of VLE. The common key 

findings suggested that the VLE was suitable for higher education programs and had positive impact on the learning 

achievement of the students.   

Similar results were inferred from the following researches. Goldberg and McKhann (2000) carried out a 

research with a main purpose to compare the effectiveness of the conventional lecture hall with that of a VLE for the 

presentation and dissemination of an introductory neuroscience course. A comparative achievement test between the 

two groups of students using VLE and Conventional approach indicated that the raw average scores on weekly 

examinations were 14 percentage higher for students in the VLE compared to the conventional lecture hall setting. 

Similarly, Wells, De Lange and Fiegerc (2008) carried out research with a purpose to identify the impact of VLE as 

a study tool replacing old traditional approaches of teaching and learning accounting. The researchers found out that 

VLE had been a rewarding experience.  
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4.2 ANALYSIS OF THE QUESTIONNAIRES ON STUDENTS’ LEARNING PARTICIPATION  

The second objective of the study was to find out whether teaching action research subject with the support 

of VLE would increase students’ learning participation level or not. Hence the researcher administered 20-itemed 

questionnaire to the students in the experimental group. 5 Likert-type scales were used to assemble the data. Based 

on the true experiences gained after learning action research with the support of VLE, students were asked to read 

the statements carefully and check (√) the statements from 1 to 5. “5 meant strongly agree, 4 meant agree, 3 meant 

neutral, 2 meant disagree, 1 meant strongly disagree.” The structure of the statements was made to the level of B. Ed 

second year students’ standard and the researcher explained the statements before letting the students to check (√). 

A total of 34 students from the experimental group participated. The table 3, below, illustrates the result of students’ 

learning participation level while learning action research with the support of VLE. The mean and standard deviation 

were used to infer the result.   

 

Table 3 illustrates the mean, standard deviation and level of students’ learning participation     

Sl No.  Learners’ Participation Level  �̅�𝑥 S.D 
Degree of 

Participation    

1 I love participating in VLE discussion and chat forum  4.88 0.33 Very high  

2 I participate more in the class when I am taught with the 

help of VLE 

4.32 0.59 High   

3 I like to participate in the online quiz conducted on the 

VLE 

4.71 0.46 Very high   

4  The VLE activities involve us in active participation 4.76 0.43 Very high   

5 Action Research module becomes more learner centered 

when taught through VLE 

4.35 0.54 High  

6 Students who misses few classes can also learn through 

VLE 

4.82 0.39 Very high  

7 I enjoy submitting assignments and receiving feedbacks 

through VLE  

4.56 0.56 Very high   

8 Use of VLE is easily accessible and efficient 4.76 0.43 Very high   

9 VLE helps me to develop interest towards learning 

Action Research module   

4.71 0.46 Very high   

10 More information and learning materials can be accessed 

through VLE 

4.79 0.41 Very high   

11 I learn more through VLE than regular classroom 

teaching  

4.91 0.29 Very high   
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Sl No.  Learners’ Participation Level  �̅�𝑥 S.D 
Degree of 

Participation    

12 I love learning action research module through VLE 4.71 0.46 Very high   

13 Learning through VLE prepares me to be successful ICT 

user 

4.62 0.49 Very high   

14 Learning through VLE helps me to retain the learned 

information for longer period of time  

4.82 0.39 Very high   

15 I have no doubt that with the help of VLE I can score 

higher marks in Action Research module  

4.82 0.39 Very high   

16 I never get bored in learning Action Research module 

when I am taught using VLE 

4.62 0.55 Very high  

17 All activities were carried out effectively  4.82 0.39 Very high  

18 VLE keeps us updated with the latest information and 

learning materials  

4.94 0.24 Very high  

19 It is easier to submit assignments and test answer sheets 

through VLE than in hard copies  

4.76 0.50 Very high  

20 VLE can help us become confident learners 4.59 0.50 Very high  

 Total  4.71 0.44  Very high 

*Remark: 0-1.50= very low participation, 1.51-2.50= Low participation, 2.51-3.50=Moderate participation,   3.51-

4.5=High participation,   4.51-5= Very high participation.  

 

 Table 3 shows that for all the 20 statements of the learning participation questionnaire, the mean rating was 

4.71 out of 5 on a Likert scale. This indicates that the learning participation level of learners while learning action 

research module with the support of VLE was rated as very high participation. The highest mean of 4.94 was rated 

by the participants for one statement with its standard deviation of 0.24 and the lowest mean of 4.32 was rated for the 

statement with its standard deviation of 0.59. Therefore the data analysis indicates that the class experienced high 

level of learning participation when the VLE was integrated in teaching and learning of action research module. The 

overall learning participation level of the students with the support of VLE is shown in figure 2 below.   
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Figure 2. Number of questionnaire statements rated on Likert Scale. 

        
   

             Figure 2 in the above graph shows the overall learning participation level of the students with the use of VLE 

in teaching and learning action research module. The data represented in the above graph is the mean of the ratings 

done in the likert scale by the respondents in the questionnaire. The average data analysis showed that the participants 

responded above 3 on the likert scale for all 20 statements. The graph indicates that on the likert scale for the 20 

questionnaires, the participants did not rate “very low participation,” “low participation” and “moderate 

participation.” 2 of the questionnaire items were rated “high participation” and remaining 18 of the questionnaire 

items were rated “very high participation.” Therefore, the researcher concluded that when the VLE was used as a 

supporting tool in teaching and learning of action research module, students exhibited a high level of learning 

participation. This result proved the second hypothesis that “students taught using VLE will be more involved in 

learning participation compared to the control group.” 

The result supported the findings of Xu, Park and Baek (2011) who conducted a research on digital 

storytelling through VLE and found out that students were engaged in active participation when they pursued digital 

storytelling through VLE. VLE is seen as a high motivational factor in digital storytelling.  Similarly, Lange, Suwardy 

and Mavondo (2010) concluded from their findings that VLE which is significantly associated with the provision of: 

Lecture notes, bulletin board, on-line assessment and other tools (chat and video summaries) had a positive impact 

on students learning motivation and participation. The VLE provisions of Lange, Suwardy and Mavondo are similar 

to the researcher’s VLE provisions as the researcher also improvised lecture notes, online quiz, on-line assessment 

and other tools like online chat forums and video sharing. Both researches had similar working principles and 
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purposes. Participants in both the cases were undergraduate students and the similar data collection approaches were 

used. Remarkably both the findings showed similar results. The findings of the researcher stood in line to the findings 

of Lange, Suwardy and Mavondo (2010) which concluded that VLE involves students in active participation.  

The findings were also parallel to Khlaisang and Mingsiritham (2016) and Dutton, Cheon and Park (2004) 

who concluded from their findings that students’ participation in learning escalated when VLE is properly managed 

and improvised. Also, Chou and Liu (2005) in their research on ‘Learning effectiveness in a web-based virtual 

learning environment: a learner control perspective’ observed that students were involved in active participation when 

they were taught with the support of VLE. They further reported that students in VLE group report higher levels of 

satisfaction than students in the traditional environment. In fact many researches had similar findings.    The overall 

result from the questionnaire on learning participation showed that the students in the experimental group were 

actively involved in learning action research module with the support of VLE. The researcher concluded that the 

participation level of students increases when they are taught with the support of VLE.  

 

5. Conclusion 

 The learning achievement tests revealed that the students who were taught with the support of VLE 

outperformed the students who were taught through the traditional lecture method. There was a huge difference in 

their performance as the average score in the VLE group was higher by 8 marks compared to the control group who 

was taught without VLE. This revealed that students taught with the support of VLE had better academic achievement 

compared to the students in the control group. This result was further reinforced by the students’ questionnaire which 

exhibited that students who were taught with the support of VLE were greatly involved in active learning 

participation. For example, the students had very high level of participation under the two statements “VLE activities 

involve us in active participation” and “VLE keeps us updated with the latest information and materials” with 

respective means at 4.76 and 4.94, which showed that students were not only involved in active learning participation 

but also remained updated with the latest information and learning materials. The questionnaire further revealed that 

students enjoyed accessing other features of VLE like online quiz, submitting assignments and receiving feedbacks 

through VLE.  

 The effectiveness of VLE was further endorsed by an achievement test carried out through a comparative 

statistical analysis using independent t-test between the groups. The mean difference of the posttests between control 

and experimental group was 8.15, as shown in table 2. The significance value (p) of the posttests was 0.00, which 

was lower than the significant value P<0.05 and this indicated that there was statistically significant difference 

between posttest scores of experimental group and the control group. By looking at the mean difference of posttest 

scores between the groups as shown in table 2, it was clear that the scores of the students in experimental group were 

significantly higher than the students in the control group. Therefore, based on the result of means, standard deviations 

and significant P-values generated by computing paired sample t-test and the independent t-test, a conclusion was 
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made that teaching with the support VLE was more effective in enhancing the learning achievement of students than 

the traditional lecture method. 

Since the study found out that teaching action research module with the support of VLE enhanced learning 

achievement as well as learning participation of the students, the RUB (Royal University of Bhutan) lecturers are 

recommended to use VLE in teaching other subjects as well. The features of VLE like online quiz, online discussion, 

chat forum, announcements, online assessment, sharing videos, uploading learning materials and feedback proved to 

be very effective in the teaching and learning program.  Apparently, the RUB is moving forward in promoting VLE 

in all the colleges. The researchers recommend RUB to train the Lecturers adhering to the varied features of VLE so 

that they will be familiar with all the potential features of VLE. Most importantly, there should be free Wi-Fi 

connection for all the students so that they can have access to VLE throughout the day.   

 However, due to the limitations of time, the study was conducted with one month of experimental teaching, 

at one of the teaching colleges only. The results of the study are thus not adequate to be generalized and cannot 

represent all the undergraduate students at RUB. Thus further researches at different RUB colleges may be carried 

out for a longer duration so that data will be more relevant and authentic. Moreover the sample size was only limited 

to two groups of students; the researchers, in the future, can use more groups of students because the increase in the 

sample size may present more reliable data. Moreover, as the study was conducted at the undergraduate level only, 

the future researchers can involve post graduates or high school students to improvise VLE and collect varied data 

that shall provide varied results and options. 
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ABSTRACT 

The purposes of this study were 1) to compare the students learning achievement in topographical map 

reading before and after using cooperative learning approach, 2) to find out the students’ learning satisfaction in using 

cooperative learning in geography subject and 3) to study the change in learners’ behavior as a result of using 

cooperative learning. The research was mixed mode research. Clustered random sampling method was used to select 

two sections (64 students) of grade ten students as research participants. The research instruments used for data 

collection were achievement test, students’ satisfaction questionnaire and teacher’s journal on students’ learning 

behavior observation. 

The quantitative data collected from learning achievement test and questionnaire were interpreted using 

inferential statistics t-test with p< 0.05 level of significance, mean and standard deviation. The qualitative data was 

analyzed using the coding system (open, axial and selective) which were collected from teachers reflective journal on 

students’ learning behavior observation .The study was carried out for four consecutive weeks. The findings revealed 

that the use of cooperative learning method enhanced learning achievement, there was higher level of satisfaction and 

it was determined that the learning behavior of the experimental group had changed positively. Many studies have 

been already carried out using cooperative learning method in different subject using varied samples and in different 

regions of the world. Researcher has more interest in conducting research using the same method, because so far no 

one in Bhutan has studied in geography subject particularly in teaching topographical map. This study would be useful 

for geography teachers in Bhutan to improve their teaching strategy. 

Keywords:  Cooperative learning, Learning achievement, Satisfaction, Topographical Map, Geography, Grade Ten. 

 

1. Introduction 

The word ‘geography’ was first used by the Greek scholar Eratosthenes in the third century B.C. According 

to Saini (2009, p.3) the literal meaning of geography is to describe about the earth’s surface. “Geography is unique 

in bridging the social science (human geography) with natural science (physical geography).Human geography 

concerns the understanding of the dynamic cultures, societies  and economies, and physical geography concerns 

understanding of the dynamic of physical landscape and the environment”  (Penjor 2014, p.25).  Students’ 
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involvement in the lesson is very important where they learn better through active participation than through passive 

listener to monotonous lecturing (DCRD, 2014). 

One important aspect of physical geography which is compulsory for all secondary school geography 

subject is map reading. Different types of maps used in teaching and learning geography include topographical map, 

atlas map, plan map, sketch map among other. Falode et al. (2016), found that map is a representation of earth’s 

surface on a 2-dimensional surface. The ability of students to recognize conventional signs on a map and interpret 

what those signs represent is known as map reading. Map skills in Geography do not develop spontaneously. 

Unfortunately the traditional teaching method based on rote learning and poor planning still dominate our lecture 

rooms. The classical method, in which “telling” predominates and the learner is a passive listener, is ineffective for 

map work. This seemed to have lessened the interest and achievement of students in this aspect of geography. 

Tshibalo (1998) states that learners are deprived of opportunities to interact with the educator and 

demonstrate what they know. Cooperative learning is an approach to group work that minimizes the occurrence of 

those unpleasant situations and maximizes the learning and satisfaction that result from working on a high-

performance team. Currently, cooperative learning is used in schools and universities worldwide for different topics 

and for all age groups (Mohammadjani & Tonkaboni, 2015). In all levels of education students in cooperative 

situations achieved greater academic benefits as the learners swim together. Tshibalo (1998) asserts that “Co-

operative learning in the teaching of map work may promote student motivation, build group skills, and foster social 

and academic interaction among students and reward successful group participation. Low achievers can feel 

successful by making positive contributions to the group”. 

Geography subjects in Bhutanese curriculum were mostly delivered through traditional methods where the 

learners encountered difficulty in understanding the concepts. Despite the effort used by the teachers in teaching 

geography subject students’ performance are unsatisfactory. Deteriorating quality of education in Bhutan had been a 

major concern. According to Bhutan Higher Secondary School Education Certificate (BHSEC) in 2014, only 4.06% 

of students could score marks in the range of 80 to 100.  Whereas in the same mark range; 16.98% of students scored 

in math, 8.31% of students scored in chemistry, and 11.54% of students score in business math (BCSEA, 2015). Poor 

performance in geography in Bhutan Council for Secondary Examination (BCSE) has been a major concern of many 

geography teachers in Bhutan. As per the resolution made on 17th annual education conference (25-31December 

2014), Royal Education Council (REC) has initiated to conduct nationwide workshop on Kagans Cooperative 

Learning structures “Transformative Pedagogy for 21st Century Learning” to all the teachers.  

Many studies have been already carried out using cooperative learning method in different subject using 

varied samples and in different regions of the world. Ahmad (2010) recommended future studies to be conducted to 

investigate the comparative effectiveness of cooperative learning method at different levels of education. Despite its 

popularity no research has been carried on the use of cooperative learning in geography subject particularly in 

teaching topographical map in Bhutan. In this regard purpose of this study is designed to investigate the effect of  
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cooperative learning method on learning achievement and students satisfaction towards learning geography 

topographical map  in a secondary school in Bhutan. Further, the study focused on the behavior change of learners 

when incorporating cooperative learning. 

 

2. Objectives of the study 

1 To compare the students learning achievement in topographical map reading before and after using cooperative 

learning approach. 

2 To find out the students’ learning satisfaction in using cooperative learning in geography subject. 

3 To study the change in learners behavior as a result of using cooperative learning. 

 

3. Materials and methods 

3.1 Research Design  

Mixed mode (quantitative and qualitative) research methodology was used to conduct this study. According 

to Johnson and Onwuegbuzie (2004) mixed method research is defined as the class of research where the researchers 

mixes or combines quantitative and qualitative research technique, methods, approaches, concepts or languages into 

single study. Further Johnson, Onwuegbuzie and Turner (2007) states that mixed methods research paradigm offers 

an important approach for generating important research questions and providing warranted answers to those 

questions. They suggests that mixed method research are likely to provide superior research finding and outcomes. 

 

3.2 Sampling 

Clustered random sampling method was adopted to select samples. The researcher used two sections of 64 

grade 10 students, one was the experimental group and the other the control group. There were 32 students in each 

group. The scores of the pre-test were used to find out if the groups were equal in ability. The experimental group 

was taught using cooperative learning method while control group was taught using traditional method.  

 

3.3 Research Instruments 

The following research instruments were used for collecting different data: 

Achievement Test: To respond to the first objective, the achievement test consisting 30 multiple-choice questions 

were administered for the pre-test and post-test in both experimental and control groups.  

 

Satisfaction Questionnaire: To respond to the second objective, the researcher used questionnaires. The 

questionnaires consisted two parts. In part A, the researcher asked the demographic information of the participants. 

Part B consisted of 20 items/questions using five point Likert scale towards topographical map reading in geography 

subject. It was administered to experimental group by the end of the experiment. 
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Teacher’s reflective journal on students’ learning Behavior Observation: To respond to third objective teacher 

maintained 3 reflective journals based on the learning behavior observation made during the intervention of 

cooperative learning method in experimental group. It was maintained in the 1st, 3rd and 4th week of the study. 

Observation was made with special focus on the learning behavior besides achievement of learners.  

 

3.4 Research Procedures  

      Firstly, a pre-test was conducted for both the experimental and control groups. However, the 

questionnaire was administered only to the experimental group in order to study the level of satisfaction towards 

learning topographical map reading in geography subject after using cooperative learning method. The researcher 

used cooperative learning method in experimental group while the control group was taught by traditional method. 

In the process of treatment, the researcher observed the learning behavior of learners and maintained reflective journal 

based on the observation made. Towards the end of the study, researcher conducted post-test in both the groups and 

distributed satisfaction questionnaires to the experimental group.  
 

3.5 Data Analysis 

3.5.1Test Scores 

The scores from the pretest and posttest were calculated for the mean and standard deviation. A comparative 

statistical analysis using paired sample t-test was done within the group i.e. analysis of pretest and posttest of 

experimental group as well as control group. The comparison between pretests and posttests scores of the two groups 

was done by conducting independent t-test. The value of 2-tailed significance value (P) was referred to determine the 

significance difference between the means. 
 

3.5.2 Questionnaire 

The data was analyzed to study the learning satisfaction of the learners after incorporating cooperative 

learning in geography subject. The data was collected though questionnaire distribution at the end of the treatment to 

experimental group. For the data analysis mean and standard deviation for all 20 items were computed and presented 

graphically. 
 

3.5.3 Teachers reflective journal on learning behavior observation 

To analyze the qualitative data coding system (open. axial and selective) of the grounded theory (Corbin 

&Strauss, 2008) was used. The overall data was organized and interpreted under five core themes. 

 

4. Results 

4.1Analysis of Test Score 

The pre-test and post-test scores of each group were compared. Table 1 shows the comparison of the pre and post-

test within the group. 
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Table 1. Comparison of the pre-test and post-test within the group 

Group Test Mean Mean Difference Standard 

Deviation 

Sig(2-tailed) 

Control Pre-test 13.03 19.81-13.03=6.78 3.35 0.000 

Post-test 19.81 3.17 

Experimental Pre-test 14.06 23.59-14.06=9.53 2.67 0.000 

Post-test 23.59 2.53 

Significance level (p) :< 0.05-Significant 

 

The scores of pretest and posttest were compared in terms of mean, standard deviation and significance 

value(p).The mean of the pretest and posttest of control group were 13.03 and 19.81 respectively with the mean 

difference of 6.78.Similarly the mean of pretest and posttest of experimental group were 14.06 and 23.59 respectively 

with the mean difference of 9.53.The significance value for both the groups were 0.00 which indicates that, there was 

statistically significant increase in the scores of the students in the posttest as compared to that of the pretest in both 

the groups 

 

4.2 Pretest and Posttest comparison between the groups 

Table 2. Comparison of pretest and posttest between the groups i.e. control and experimental group. 

Group Test Mean Mean Difference Standard 

Deviation 

Sig (2-tailed) 

Control Pre-test 

 

13.03 14.06– 13.03= 1.03 3.35 0.177 

Experimental 14.06 2.67 

Control Post-test 

 

19.81 23.59 – 19.81  = 3.78 3.17 0.000 

Experimental  23.59 2.53 

 

The mean difference of the pretests of experimental and the control group was 1.03 as shown in table 2.The 

significance value(p) of pretest was 0.177 which indicated that the scores in the pretest of both the groups were not 

significant statistically. Thus the learning ability of both the groups were equal in the beginning of the experiment. 

The mean difference of the posttest of the experimental and the control group was 3.78 as shown in the 

table 2.The significance value(p) of the posttest was 0.000 which indicated that the scores in the posttest of both the 

groups were significant statistically. It means that the scores of the posttest of experimental groups is much higher 

that the scores of posttest of the control group. Thus the experimental group has performed better than the control 

group as the participants underwent treatment 
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4.3 Questionnaire 

To respond to the second question mean and standard deviation were computed for all the statements. The result was 

presented in table 3. 

Table 3. Mean and Standard Deviation of students’ satisfaction questionnaire 

Sl. No Statement Mean S.D 
Level of 

Satisfaction 

1 I am satisfied with what I learn in map reading. 4.88 0.336 Strongly Agree 

2 I would like to improve my map reading skills. 4.84 0.369 Strongly Agree 

3 All the students get to learn when we work in group. 4.81 0.397 Strongly Agree 

4 I was able to contribute in the group activities. 4.72 0.457 Strongly Agree 

5 I am confident that I can interpret map easily in real life situation. 4.44 0.669 Strongly Agree 

6 I like to learn more about topographical map reading. 4.81 0.471 Strongly Agree 

7 All group members got equal opportunity to participate. 4.66 0.827 Strongly Agree 

8 I look forward for geography classes. 4.47 0.621 Strongly Agree 

9 All activities were carried out effectively. 4.84 0.369 Strongly Agree 

10 All activities were relevant to the content. 4.75 0.440 Strongly Agree 

11 I feel motivated when taught with different cooperative learning 

structures. 
4.69 0.471 

Strongly Agree 

12 I like to participate more when lesson is taught using cooperative 

learning method. 
4.91 0.296 

Strongly Agree 

13 Map reading concept is understood easier when I am involved in 

discussion. 
4.72 0.523 

Strongly Agree 

14 I am confident I will do well in geography map reading. 4.59 0.560 Strongly Agree 

15 All activities were carried out on time. 4.88 0.336 Strongly Agree 

16 Topographical map reading is interesting when taught using 

cooperative learning method. 
4.59 0.615 

Strongly Agree 

17 It was hand on experience lesson. 4.94 0.354 Strongly Agree 

18 I agree that cooperative learning method makes geography map 

reading more enjoyable. 
4.94 0.246 

Strongly Agree 

19 Teacher was there to guide us throughout the lesson. 4.91 0.296 Strongly Agree 

20 Overall I am satisfied with the cooperative learning method used in 

teaching topographical map reading.  
4.78 0.553 

Strongly Agree 

 Sub total 4.76 0.46 Strongly Agree 

Note: Level of satisfaction on individual items in the questionnaire: (0.00-1.00) =Strongly Disagree, (1.10-2.00)= Disagree,  (2.10-

3.00)=Neutral (3.10-4.00-Agree) and  (4.10-5.00)= Strongly Agree. 
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From the above table the researcher concluded that almost all the students strongly agreed that their level 

of satisfaction was higher while they were taught topographical map reading using cooperative learning method. The 

highest mean of 4.94 was rated by the participants for two statements with their standard deviation of 0.354 and 0,246 

and the lowest mean of 4.44 was rated for one statement with standard deviation of 0.669.The overall mean was 4.76 

and standard deviation was 0.46.Therefore the data analysis indicates that the students experienced high level of 

satisfaction when the cooperative learning method was integrated in teaching and learning topographical map reading 

in geography. 

 

4.4 The result of Teachers Reflective Journal on Students Learning Behavior Observation 

Data obtained through teachers reflective journal were analyzed using coding system(open, axial and 

selective)based on the grounded theory of Corbin and Strauss (2008).The overall data was organized and interpreted 

in five core themes: 1) Classroom participation, 2) Task accomplishment on time, 3)Group interaction, 4) 

Development of Cooperative skills and 5) Enjoyment in learning. 

4.4.1 Classroom Participation 

The observation record used for learners behavior change revealed that learner’s behavior improved over a 

period of time when they were taught using cooperative learning method. Learner’s participated better each time they 

were kept in group to carry out the assigned task.Over a period of time learners behavior in participating to carry out 

the task has improved while using cooperative learning method. They were more interested to carry out the activities 

in group. They got to work in team and learn more. 

4.4.2 Task Accomplishment on Time 

Incorporating cooperative learning helped learners to complete the assigned task on time. Most of the task 

were focused in developing positive relation among the leaners so they helped each other and finally they were able 

to achieve better ideas and information within given time period. They knew the importance of time while working 

in group. Learners respected each other’s valuable time and tried to use it more effectively. They were able to 

complete their task on time therefore researcher concluded that learner’s time management behavior changed when 

they worked in group. 

4.4.3 Group interaction 

One of the important component to make cooperative learning more effective is interaction. So one area 

researchers focused during the behavior observation period was group interaction. Cooperative learning method has 

allowed learners to know more from their friends through positive interaction. They listened to and shared their 

views and resources for better group performances. 

4.4.4 Development of cooperative skills 

The observation record maintained in teacher’s journal also mentions about learners developing 

cooperative skill over period of time. It means learners were able help each other through trust and they could 
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complete task more effectively. Learners’ behavior has improved in terms of trust and conflict management and 

were able to carry out the task more effectively. 

4.4.5 Enjoyment in Learning 

Cooperative learning method has created enjoyments in learning the lesson. They were kept in small 

group where level of enjoyment in learning has improved over a period of time as per the record maintained in 

learner’s behavior change observation sheet. They enjoyed learning when cooperative learning method was used in 

teaching and learning the lesson. Observation record revealed that the lesson was more fun as they were learning 

from each other more effectively. 
 

5. Discussion 

The study has three major findings. The first was that the cooperative learning method has enhanced 

learning achievement of experimental group than the control group after treatment, second finding was that the level 

of satisfaction of experimental group was higher towards using cooperative learning method in learning topographical 

map reading and final finding was that besides learning achievement cooperative learning method also brought 

positive change in learners behavior. 

5.1 Learning Achievement Test 

The finding showed that the mean score of pretest were 13.03m and 14.06 for control group and 

experimental group respectively which was below average. But the mean score of posttest were 19.81 and 23.59 for 

control and experimental group which was above average. However the experimental group exhibited higher mean 

score in posttest. This indicated that cooperative learning method enhanced learning achievement of learner compared 

to traditional method. This finding is parallel to the studies carried out by: Altun et.al. (2014); Asha (2016); Chatila 

& Hussieny (2017); Rabgay (2012); Namgyal (2014); Tran (2014); and Tshibalo (2003). All their findings showed 

that there was a significant improvement in students learning achievement with the use of cooperative learning 

method. Such findings prove that leaners perform better when taught with cooperative learning method than they did 

with traditional method. 

The possible reasons to account for high test score in posttest by the experimental group could be because 

students were allowed to work in pairs or groups throughout the study. Therefore Dale’s (1946) learning theory 

supports the findings. According to Dale’s cone of learning theory, the rates were highest with teamwork which 

included group discussion 50%, practice by doing 75% and teaching others 90%.Further the finding of the study, that 

cooperative learning increases students learning achievement, is supported by the theory of constructivism. Students 

were actively involved in knowledge construction rather than being a passive listener. Cooperative learning method 

encouraged learner’s to involve actively, share their ideas and provide feedbacks which helped them construct 

knowledge on their own while teacher plays the role of facilitator.  
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5.2 Students satisfaction in using cooperative learning method  

To examine the second objective, 20 items which intended to find learning satisfaction in the experimental 

groups towards using cooperative learning in geography topographical map reading lesson. The questionnaire used a 

five point Lakers scale extending from 5(strongly agree) to 1(strongly disagree).The data analysis revealed higher 

level of learning satisfaction when cooperative learning method was incorporated in teaching topographical map 

reading in geography.  

This finding was in line with the study carried out by; Mohammadjani and Tonkaboni (2015) who examined 

a comparison between the effect of cooperative learning teaching method and lecture method on students learning 

satisfaction level. The result showed that the cooperative learning teaching method has a higher effect on students 

learning than the lecture teaching method. Also the result showed that the cooperative learning method results in 

higher satisfaction in students than the lecture teaching method.  

Some possible reasons for their increase in satisfaction level were due to enjoyable learning environment 

where they had the freedom to interact, share their ideas and views, receive and give support to each other. Positive 

feedback received from friends and teacher has motivated learners to contribute more for their group’s success. 

Another reason for higher level of satisfaction was because of the equal opportunities provided for each members for 

the success of cooperative learning. Members in cooperative learning group worked together on a common task, in 

“sink and swim together” spirit which developed positive interdependence (Johnson & Johnson, 2009).Another 

reason for learners’ satisfaction could be due to more freedom in learning that led them to understand the concept 

more clearly in simpler way. 

5. 3 Teachers reflective journal on students learning behavior observation 

The final objective of the study was to study the change in learners, behavior as a result of using cooperative 

learning. It was examined because cooperative learning method not only enhance learning achievement but also build 

cooperative skill among the learners. Researcher used students’ behavior observation sheet to write reflective journal. 

Students learning behavior observation was done three times (beginning, middle and last class) and maintained 

teacher’s journal for the same.   

Findings from the study supported Aydin (2013) who concluded that the student’s interest and participation 

in the course were increased, their social aspects were improved, the lectures were entertaining and there was positive 

atmosphere in the classroom. Students came to class with preparations, they used various resources while preparing 

a presentation, they carried out their individual responsibilities in the group work and they did their best for the sake 

of the groups success after using cooperative learning method. Similarly, Altun et al. (2014) also found that 

cooperative learning environment provided cooperation, supported permanent learning, provided opportunities to be 

successful, and contributed to the development of social and personal skill which stands in line with the findings of 

Tshibalo (2003) that there is significant correlation between attitude towards cooperative learning and intergroup 

relation, social support and psychological health. According to Altun et al. (2014) the purpose of education is not 
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only teaching knowledge but also improving student’s social skills. In cooperative learning process students are likely 

to improve their problem solving, communication, decision making, time management silks. 

Thus the researcher concluded that cooperative learning method is effective to enhance learning 

achievement, improve level of satisfaction and change learning behavior of learners positively. 

 

6. Conclusion 

6.1 The Result of Test Score Analysis 

The first objective of the study was to compare the learning achievement of the 10th grade students in 

topographical map reading after using cooperative learning method. Pretest and posttest was administered to both 

experimental and control group to determine the differences in geography learning achievement, both before and after 

using cooperative learning method and traditional method to respective group. 

A comparative statistical analysis using paired sample t-test was done within the group. The mean of the 

pretest and posttest of the experimental group were 14.06 and 23.59 respectively. The mean of pretest and posttest of 

the control group were 13.03 and 19.81 respectively as shown in table 4.2.The mean difference of experimental group 

was 9.53 while the mean difference of control group was 6.78.The significance value (p) was 0.00 which indicated 

that there was statistically significant increase in the scores of posttest than that of pretest of both the groups. Thus, 

this accepted the hypothesis 1(H1) which stated that the learning achievement of experimental group will be better 

than the control group after using cooperative learning pedagogy in topographical map reading. 

A comparative statistical analysis using independent t-test between the experimental and control group were 

computed. The mean difference of the posttest of the experimental group and control group was 3.78 as shown in the 

table 4.3.The significant value (p) of the posttest was 0.00 which indicated that the experimental group scores in the 

posttest was statistically significant. It means that the scores of the posttest of experimental group is much higher 

than the scores of posttest of the control group. 

Thus the result of the mean, standard deviation and significance value computed using paired sample t-test 

and independent t-test indicates that there was significant gain in test scores of experimental group as a result of 

inclusion of cooperative learning method. 

6.2 The Result of the Students’ Satisfaction Questionnaire 

The second objective of the study was to find out the students’ learning satisfaction in using cooperative 

learning in geography subject. To answer this objective, researcher administered 20 itemed satisfaction questionnaires 

to the students in the experimental group at the end of the treatment. Students’ responses to each item showed that 

their level of satisfaction towards learning geography has increased after using cooperative learning method. The 

highest and lowest mean score were 4.94 and 4.47 respectively with the average mean score of 4.76 as shown in table 

4.3, which indicates that students strongly agreed with the statements and could see increase in their level of 
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satisfaction towards learning geography. Thus it accepts the hypothesis 2(H2) which stated that there will be higher 

satisfaction in learners’ towards geography after using cooperative learning. 

6.3 The result of Teachers Reflective Journal on Students Learning Behavior Observation  

The purpose of the students learning behavior observation and maintaining a teacher’s reflective journal 

was to find out whether cooperative learning method brings positive change in learners behavior besides learning 

achievement after using cooperative learning method. The data collected was analyzed using the coding system (open, 

axial and selective) of grounded theory (Corbin &Strauss, 2008). 

Students were observed to be participating actively and more frequently once they get familiar to their group 

members. With positive feedback from friends and teacher students get motivated and participates more compared to 

first class. Over a period of time learners were able to accomplish the task assigned after time (first class), on time 

(mid-class) and before time (last class). Every member in the group carried out their responsibilities and interacted 

better with each activities being carried out. For groups success cooperative skills were developed among the 

members. Students shared their ideas and resources for their group’s success which ultimately brought more 

enjoyment in learning. Thus the study concluded that the learning behavior of experimental group students changed 

positively besides learning achievement after using cooperative learning accepting the third hypothesis (H3) that the 

learning behavior of learners will change positively after cooperative learning intervention. 

6.4 Recommendation 

6.4.1Recommendation for Practice 

The study found out that cooperative learning method enhanced learning achievement, increased level of 

satisfaction and changed students learning behavior in topographical map reading in geography subject .Therefore 

cooperative learning method is an approach where every individual learners get involved and is applicable to all 

subjects. The following recommendations have been made based on the findings of the study with the hope it can be 

of great help to the geography teachers. 

1) The use of cooperative learning should be encouraged during teaching and learning of geography in 

schools since it enhanced the learning achievement, improved level of satisfaction and learning behavior of students. 

2) Teachers may also try to teach other topics in geography using cooperative learning method besides 

topographical map reading. 

3) This study would serve as a references for the future researcher who carries out research in similar field. 

6.4.2 Recommendation for future research 

1) This study was limited to 64 grade 10 students in two classes. For further study, similar research can be 

conducted for different grade levels and sample size. 

2) Future research need to be carried out over longer period to make the study result more reliable and 

significant. 
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3) This study has used four cooperative learning approaches, Team Jigsaw, Think Pair Solo, Round Table 

and Team Investigation. Researches may be conducted to study the effectiveness of each of these approaches in 

various subjects. 

4) For authentic result, the researcher can accompany his/her teacher colleague to observe the students 

learning behavior and maintain reflective journal unlike in this study where the researcher observed and maintained 

the journal. 
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บทคดัย่อ 

            การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ STEMเพ่ือพฒันาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวยั และศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวยัท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ STEM  ประชากร
ในการวิจยัคร้ังน้ีคือนกัเรียนชั้นอนุบาล 1–2 ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวดักาญจนาราม (ประชาชนูทิศ)อาํเภอเมือง
แพร่ จงัหวดัแพร่ จาํนวน 12 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้แบบ STEM  จาํนวน 24 แผน แบบ
วดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจ แบบสังเกตพฤติกรรมและ แบบสัมภาษณ์นกัเรียน 
โดยหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบที ผลการวจิยั พบวา่ ผลหลงัการจดัการเรียนรู้แบบ STEMสูงกวา่
ก่อนการจดัการเรียนรู้แบบ STEM โดยหลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย73.17และก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย 50.67 ซ่ึงค่าเฉล่ียแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ STEM นกัเรียนส่วนใหญ่คิดเป็น
ร้อยละ 90.28 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก จากการสงัเกตพฤติกรรมเด็กมีความสนใจ กระตือรือร้น ตั้งใจทาํกิจกรรม
มากข้ึน การนาํเสนอ การเล่าเร่ืองมีความต่อเน่ืองมากข้ึน ซกัถาม ตอบคาํถามระหวา่ง    การจดักิจกรรมไดช้ดัเจน  
คาํสําคญั:  การจดัการเรียนรู้แบบ STEM ,  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 

Abstract 
 The purpose of this research were  to study the use of STEM   technic  in  developing  science skills   for  
kindergarten’s  student  and  to  study  the  kindergarten’s  students  toward  learning  by  STEM  Technic. The population 
were  12  kindergarten’s  students  in  level 1 – 2 at  of Watkanjanaram School,Phrae (  in 2016 )  .The material used in 
this research were 24 STEM lesson plans, Science skills’ test, satisfied interview form and opservation form. The  mean  
points,  standard  deviation  and  T-Test  were  used  for  statistical  analysis.The  result  of  this  research  were  shown  
that  after  learning  by using  STEM  technic,    the  students  had  higher  score  than  befor  using  the  technic ;from  
50.67  up  to  73.17,with  the  standard  deviation  at  0.5.  Moreover,  the  students  were  very  satisfied  with  learning  
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by  STEM  technic  with  90.20%.Also,  the  behavior  observation  were  shown  that  the  students  were  more  
enthusiastic  and  more  interested  in  learning,  the presenting  and  telling  story  continuously  develop ,  and  there  
were  more  asking  and  answering  to  the  questions  during  learning.Finally,  the  interview  said  that  the  students  
can learn  and  adapt  science  skills  with  STEM  technic  very  well. 
Keywords : STEM  Learning Management,  Science Process Skill 
 

บทนํา 

การจดัการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวยัเป็นการส่งเสริมให้เด็กสนใจ อยากรู้ อยากเห็นเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ตวั โดยอาศยัการสงัเกต การทดลอง และการตอบคาํถาม ประสบการณ์ทางวทิยาศาสตร์ท่ีเด็กไดรั้บจะ
กลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนัของเด็กทาํให้เขา้ใจส่ิงท่ีเขาสงสัยและสามารถพฒันาการคิด การรู้จกัหาคาํตอบ      
แบบวิทยาศาสตร์ได(้เยาวพา เดชะคุปต์, 2542 : 91) และในการจดักิจกรรมท่ีทาํให้เด็กเกิดการเรียนรู้สูงสุดนั้นจะตอ้ง     
จดักิจกรรมให้เด็ก ลงมือคน้ควา้กระทาํดว้ยตนเอง โดยมีครูเป็นผูช้ี้แนะและสนับสนุน คอยช่วยเหลือเด็กในขณะทาํ
กิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยัซ่ึงวิธีการเรียนรู้ของเด็กคือ การเล่นปนเรียน การใชป้ระสาทสมัผสั การมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือน
กบัผูใ้หญ่กบัครู (กุลยา ตนัติผลา, 2551:24-25 ) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทางดา้น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยใีหก้บัเด็กปฐมวยั ในรูปของกิจกรรมบูรณาการสหวชิา โดยใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ผา่นการสืบเสาะหาความรู้ การคิด 
และลงมือแกปั้ญหาดว้ยประสบการณ์ตรงอย่าง เหมาะสมกบัคุณลกัษณะตามวยั และเป็นไปตามหลกัการจดัการศึกษา
ปฐมวยั   ส่งผลให้เด็กมีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถพัฒนาตนเอง และสังคมต่อไปได้ในอนาคต                                
(พรพรรณ ไวทยางกูร, 2554:1-2 ) กล่าววา่ การพฒันาทกัษะทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการจดัการ
เรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์ดงัท่ี (นภเนตร ธรรมบวร, 2549:131-134) กล่าววา่ กระบวนการทางวทิยาศาสตร์เป็นทกัษะสาํคญั
ท่ีเด็กตอ้งเรียนรู้และไดรั้บการส่งเสริมตั้งแต่ระดบัปฐมวยัเพ่ือเป็นการส่งเสริมความคิด สังเกต คน้ควา้ ทดลองและ
สรุปผล โดยเด็กเป็นผูเ้รียนดว้ยตนเอง ลงมือปฏิบติั ครูเป็นผูจ้ดัประกาย ให้คาํแนะนาํช่วยเหลือ ตั้งคาํถามให้เด็กไดคิ้ด
อย่างต่อเน่ืองและส่งเสริมให้เด็กรู้จกัการสํารวจ สังเกต จาํแนก เปรียบเทียบ วดั ส่ือสาร ทดลองและการคน้พบด้วย
ตนเอง (ศศิธร รณะบุตร, 2551:29 ) ไดก้ล่าววา่ ทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ประกอบดว้ยทกัษะการสงัเกต ทกัษะการ
จาํแนกประเภท ทกัษะการวดั ทกัษะการ ทกัษะคาํนวณ ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปสและสเปสกบั
เวลา ทกัษะการจดักระทาํและส่ือความหมายขอ้มูล ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูลและทกัษะการพยากรณ์ ถือเป็น
ทักษะขั้ นพ้ืนฐานมีความสําคัญในการแสวงหาความรู้และเกิดข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์สามารถนําไปเป็น
กระบวนการพฒันาความคิดและสติปัญญาของเด็กได้ การจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงต้องทําให้เกิดความ
สนุกสนานและสอดแทรกความรู้ ให้เด็กไดฝึ้กทกัษะทางวิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดมี้ส่วนร่วมในการ
ทาํกิจกรรม กระตุน้ความสนใจและเกิดความกระตือรือร้นของเด็ก ส่งเสริมใหเ้ด็กไดใ้ชค้วามคิด แสดงความคิดเห็นจาก
ประสบการณ์จริงและนาํเสนองานเพ่ือสามารถนาํทกัษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์เหล่านั้นนาํไปใชแ้กปั้ญหาในชีวติได้
จริงและพร้อมเรียนรู้ส่ิงต่างๆในอนาคตต่อไปได ้       
 เน่ืองจากสภาพปัญหาในระดบัปฐมวยัของทางโรงเรียนวดักาญจนาราม (ประชาชนูทิศ) อาํเภอเมือง จงัหวดัแพร่  
จากการจดักิจกรรมตามโครงการบา้นนกัวทิยาศาสตร์นอ้ยประเทศไทยและการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ของแต่ละ
วนัพบผลท่ีปรากฏไดจ้ากการบนัทึกแบบฟอร์มรายงานการดาํเนินการทดลองวิทยาศาสตร์ ช้ินงานวาดภาพการทดลอง     
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การนําเสนอเล่าผลงานของตนเอง บันทึกหลงัการสอนและแบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวยัในกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ของแต่ละวนัจะเห็นว่าเด็กยงัขาดการใชท้กัษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์จากการสังเกตพฤติกรรมขณะ
ทดลองและการนาํเสนอผลงาน เด็กเล่าเร่ืองราวขั้นตอนการทดลองและผลสรุปของแต่ละกิจกรรมไม่ชดัเจน ไม่ต่อเน่ือง         
และไม่เป็นไปตามลาํดบัขั้นตอนเม่ือสรุปผลคะแนนจะมีคะแนนท่ีตํ่ากวา่พฒันาการทางดา้นอ่ืนๆและผลจากการประเมิน
ภายในก็ยงัพบว่าเด็กในระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 1- 2 จะมีพฒันาการทางดา้นสติปัญญามีระดบัคะแนน ท่ีอยู่ในระดบัดี      
และปานกลางเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงยงัตอ้งเร่งปรับปรุงแกไ้ขใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีดีมากและมากท่ีสุดเพ่ือให้เด็กมีทกัษะพ้ืนฐาน     
ทางวิทยาศาสตร์และพฒันาการทางดา้นสติปัญญาท่ีมีคุณภาพและมีความพร้อมในระดบัสูงข้ึนต่อไป ครูผูส้อนตอ้ง
บูรณาการการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้กับเด็กปฐมวยัได้อย่างแท้จริงเพ่ือลดปัญหาต่างๆเก่ียวกับ
พฒันาการ     ดา้นสติปัญญาของเด็กปฐมวยัและปัญหาการนาํทกัษะพ้ืนฐานมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ในระดบัท่ีสูงข้ึน ผูว้จิยัจึงเลง็เห็นความสาํคญัในการพฒันาการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ ทฤษฎี เพ่ือใหเ้ด็ก
ปฐมวยัเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงและเพ่ือปูพ้ืนฐานทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กมีความน่าสนใจเพ่ือให้
พร้อมในการเปล่ียนแปลง การปรับตวัทางการศึกษาและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางสังคมคือการจดัการเรียนรู้แบบ
สะเตม็ STEM ดงัท่ี (อญัชลี ไสยวรรณ,2559:2) กล่าววา่การจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็เป็นการจดัการเรียนการสอนให้เด็ก
ปฐมวยัเรียนรู้โดยการปฏิบติัจริงซ่ึงใชก้ารเช่ือมโยงสาขาวิชา วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยแีละวศิวกรรมศาสตร์
ในกระบวนการจดัการเรียนรู้ ไม่เนน้การท่องจาํทฤษฎีหรือกฏทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ือพฒันาทกัษะการคิด      
ตั้งคาํถาม การสืบคน้ การรวบรวมขอ้มูลและคิดวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเหมะสมกบัระดบัพฒันาการของเด็กปฐมวยัและมี
ลกัษณะการเรียนรู้ท่ีเนน้การบูรณาการเช่ือมโยงระหวา่งเน้ือหาวชิาทั้ง 4 กบัชีวติประจาํวนั จดักิจกรรมใหท้า้ทายความคิด
ของ   เด็กโดยเปิดโอกาสใหเ้ด็กสืบคน้ แสดงความคิดเห็น นาํเสนอผลงานซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (เบญจกาญจน์ 
ใส่ละมา้ยและ ชลาธิป สมาหิโต,2558:1-2) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาความคิดสร้างสรรคส์ําหรับเด็กปฐมวยัโดยผ่าน                
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเร่ืองอาชีพในท้องถ่ิน จังหวดัสงขลา ยงัพบว่ามีคะแนนความคิด
สร้างสรรค์หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองผลจากแบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก ดงันั้นการจดัการเรียนรู้ STEM 
บูรณาการใหเ้ขา้กบัการจดัการเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนทางวทิยาศาสตร์และเตรียมพร้อมในการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์สามารถสร้างแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ไดถู้กตอ้ง  ครูควรมีความรู้ความ
เขา้ใจเพ่ิมพฒันาการทางดา้นสติปัญญาและทกัษะพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์ใหพ้ร้อมในระดบัสูงข้ึนต่อไป จากปัญหาและ
ความสาํคญัท่ีกล่าวมาขา้งตน้                                                                             
 ผูว้ิจัยจึงมีความตระหนักถึงความจาํเป็นในการศึกษาวิจยัเก่ียวกับการจดัการเรียนรู้แบบ STEM  โดยการจดั
ประสบการณ์เพ่ือพฒันาเด็กปฐมวยัให้เกิดทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์จนสามารถนําทักษะเหล่าน้ีไปใชใ้น
ชีวติประจาํวนัไดเ้หมาะสมกบัช่วงวยัและอยา่งมีความสุข                                                         
 

คาํถามของวจิยั 

1. ผลการจดัใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบ STEM เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์สาํหรับเดก็
ปฐมวยัเป็นอยา่งไร 

2. เด็กปฐมวยัมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบ STEM เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนทางวทิยาศาสตร์
ของเด็กปฐมวยัอยูใ่นระดบัใด 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 

 1. เพ่ือศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบ STEM เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนทางวทิยาศาสตร์สาํหรับเดก็ปฐมวยั   
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของเดก็ปฐมวยัท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบSTEMเพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนทาง
วทิยาศาสตร์ 
 

กรอบความคดิของการวจิยั 

 ในการวจิยัคร้ังน้ีมุ่งพฒันาทกัษะกระบวนทางวทิยาศาสตร์สาํหรับเด็กปฐมวยั โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบ 
STEM มีกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัภาพ 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 การจดัการเรียนรู้แบบ STEM 

 

การดาํเนินการวจิยั 
 การวิจัยเร่ืองการพฒันาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STEMสําหรับ        
เด็กปฐมวยั ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัดงัน้ี 
 

ขอบเขตของการวจิยั 

ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวจิยัไว ้ดงัน้ี 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นวจิยัคร้ังน้ี คือ เด็กปฐมวยัระดบัชั้นอนุบาลปีท่ี 1-2 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 
2559 โรงเรียนวดักาญจนาราม (ประชาชนูทิศ) สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1จาํนวน 12 คน 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

การจดัประสบการณ์โดยใชก้าร
จดัการเรียนรู้แบบ STEM 

1. ผลการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

2. ความพึงพอใจของเด็กปฐมวยัท่ีมีต่อทกัษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบ STEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ปัญหาเด็กปฐมวยัท่ีมีทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ตํ่า 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 798 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

1. แผนการจัดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้แบบ STEM ท่ีพฒันาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์      
ของเด็กปฐมวยั จาํนวน  24  แผน ซ่ึงเป็นแผนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

2.  แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวยัต่อการพฒันาทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์โดยใช้         

การจดัการเรียนรู้แบบ STEM สาํหรับเด็กปฐมวยั 
4. แบบสงัเกตพฤติกรรมทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  
5. แบบสมัภาษณ์นกัเรียน 

 

การเกบ็และรวบรวมข้อมูล          
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
 1. ทดสอบความสามารถก่อนการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ        
เด็กปฐมวยั  
 2. ดาํเนินการตามแผนการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์โดยใชว้ิธีการเรียนรู้แบบ STEM ซ่ึง
ใชเ้วลาในการดาํเนินการจดักิจกรรม 8 สปัดาห์ ๆละ3วนัๆละ1คร้ังๆละ 30 นาที รวม 24 แผน 
 3. สงัเกตพฤติกรรมการนาํทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยั  
 4. ทดสอบความสามารถหลงัการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ทกัษะทางวทิยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยั  
 5. สอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวยัต่อการพฒันาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการจัดการ
เรียนรู้แบบ STEM   
 6. สมัภาษณ์เด็กปฐมวยัต่อการปฏิบติักิจกรรมในการนาํทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติทิีใ่ช้ 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  
1.1 หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่  ค่าคะแนนเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.2 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ก่อนและ

หลงัการจดักิจกรรม โดยใชสู้ตร (T-test dependent ) 
2. การวเิคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือ 

 2.1 การวเิคราะห์หาค่าความเท่ียงตรงของแบบวดัทกัษะทางวทิยาศาสตร์โดยใชสู้ตร IOC 
  2.2 การวเิคราะห์คุณภาพแบบทดสอบใชส้ถิติความยากง่าย ( P ) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเช่ือมัน่ 

สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α) 
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ผลการวจิยั 
ตาราง 1 การเปรียบเทียบคะแนนของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์สาํหรับเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการจดั       
การเรียนรู้แบบ STEM 

 
ตาราง 1 แสดงให้เห็นว่า หลงัจากท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ STEM เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์สาํหรับเด็กปฐมวยัพบวา่หลงัการจดัการเรียนรู้แบบ STEM เด็กปฐมวยัมีการพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ทั้ง 8 ทกัษะสูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้แบบ STEM อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี .05 แสดงว่าการจดัการ
เรียนรู้แบบ STEM สามารถพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์สาํหรับเด็กปฐมวยัใหสู้งข้ึนได ้

 

  

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

D t P 
X  S X  S 

1. ทกัษะการสงัเกต 6.17 .718 9.08 .515 2.91 15.11** .000 
2. ทกัษะการจาํแนกประเภท 6.58 .996 9.25 .866 2.67 14.18** .000 
3. ทกัษะการวดั 6.33 .651 8.75 .622 2.42 10.55** .000 
4. ทกัษะการคาํนวณ 6.92 1.165 9.33 .888 2.41 7.72** .000 
5. ทกัษะการหาความสมัพนัธ์
ระหวา่งสเปสกบัสเปสและสเปสกบั
เวลา 

5.17 .835 8.75 .754 3.58 13.78** .000 

6. ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล  6.50 .798 9.17 .718 2.76 14.18** .000 
7. ทกัษะการพยากรณ์  6.00 .739 9.00 .853 3.00 14.07** .000 
8. ทกัษะการจดักระทาํและส่ือ
ความหมายขอ้มูล 

7.00 .739 9.75 .452 2.75 12.63** .000 

รวม 50.67 3.393 73.17 3.639 22.50 31.12** .000 
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ตาราง 2 การวเิคราะห์ร้อยละความพึงพอใจของเด็กปฐมวยัท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ STEM เพ่ือพฒันาทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 

ตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ STEM แลว้เด็กปฐมวยัส่วนใหญ่ร้อยละ 90.28 มี
ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก รายการท่ีเด็กปฐมวยัทุกคนมีความพึงพอใจในระดบัมากไดแ้ก่ 1, 4, 
5, 6, 10, 11, 12 
 
การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การอภิปรายผล 

              จากผลการวจิยัการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบ STEM  สาํหรับเด็ก
ปฐมวยั อภิปรายผลได ้ดงัน้ี  แผนการจดัการเรียนรู้แบบ STEM สาํหรับเด็กปฐมวยัท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมี จาํนวน  24  แผน   
ใชเ้วลาในการดาํเนินการเรียนจาํนวน 8 สัปดาห์ แผนละ 30 นาที  แผนการจดัการเรียนรู้สร้างข้ึนเพ่ือพฒันาเด็กปฐมวยั

รายการคาํถาม 

ร้อยละระดบัความพงึพอใจ 

มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย 

1. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบ STEMกระตุน้ความสนใจและความสนุกสนานของ
เด็ก  

100 - - 

2. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบ STEMมีเน้ือหาท่ีเด็ก สามารถเรียนรู้และเขา้ใจไดง่้าย  91.67 8.33 - 
3. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบ STEM ใชร้ะยะเวลาไดเ้หมาะสม 75 25 - 
4. ส่ือ อุปกรณ์แต่ละกิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบ  STEM มีความพร้อมและเพียงพอ  
ต่อเด็ก 

100 - - 

5. เด็กไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM  100 - - 
6. เด็กคิดวา่ครูผูส้อนมีความรู้และจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM 100 - - 
7. เด็กคิดวา่สามารถนาํกิจกรรมแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM นาํไปถ่ายทอด
ใหก้บัผูป้กครองหรือผูอ่ื้นได ้

83.34 8.33 8.33 

8. เด็กสามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้แบบ STEMไปใชพ้ฒันาทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ได ้

75 25 - 

9. เด็กคิดวา่บรรยากาศในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEMทาํใหพ้ฒันาทกัษะทาง
วทิยาศาสตร์ได ้

66.67 33.33 - 

10.  ความพร้อมของกิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบ STEM 91.67 8.33 - 
11. เด็กคิดวา่เน้ือหา ส่ือ อุปกรณ์ กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ แบบ STEM มีความ
หลากหลาย 

100 - - 

12.ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM อีกต่อไป 100 - - 
รวม 90.28 9.02 0.7 
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ให้เกิดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และพฒันาทกัษะทางดา้นสติปัญญาเก่ียวกบัการนาํเสนอเร่ืองราวผลงานหรือ
ช้ินงานท่ีไม่ชดัเจนไม่ต่อเน่ืองและไม่เป็นไปตามลาํดบัขั้นตอน  ในการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็น
การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงและนาํทกัษะไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดเ้หมาะสมกบัช่วงวยัซ่ึงจะเห็นวา่ การพฒันาทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบ STEM สําหรับเด็กปฐมวยัซ้ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
(เบญจกาญจน์ ใส่ละมา้ยและชลาธิป  สมาหิโต,2558:1-2) กล่าววา่ การพฒันาความคิดสร้างสรรคส์าํหรับเด็กปฐมวยัโดย
ผ่านการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เร่ืองอาชีพในทอ้งถ่ิน  จงัหวดัสงขลา   มีการจดักิจกรรมเด็กได้
เรียนรู้การทาํงานเป็นกลุ่ม โดยมีการช่วยกนัคิด วางแผนในการออกแบบประดิษฐ์ช้ินงาน  เปิดโอกาสใหเ้ด็กแสดงความ
คิดเห็นและลงมือปฏิบติักิจกรรมอยา่งอิสระ เด็กไดฝึ้กคิดตั้งคาํถามในการเรียนรู้เก่ียวกบัส่ิงต่างๆและใชป้ระสาทสมัผสั
ทั้ง 5 ในการคน้ควา้ ทดลองและประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ เด็กไดเ้รียนรู้ทกัษะกระบวนการจากสาระวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผลปรากฏว่าเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์  การเรียนรู้แบบสะเต็ม เร่ือง
อาชีพในทอ้งถ่ิน จงัหวดัสงขลา มีพฒันาการความคิดสร้างสรรคท่ี์สูงข้ึน จากประสิทธิภาพการพฒันาทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบ STEM สําหรับเด็กปฐมวยั พบว่าผลการพฒันาทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์โดยการจดัการเรียนรู้แบบ STEMสาํหรับเด็กปฐมวยัพบวา่หลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย 73.17 และก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย 
50.67 ซ่ึงค่าเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 แสดงวา่การจดัการเรียนรู้  แบบ STEM ส่งผลให้เด็ก
ปฐมวยัมีการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีสูงข้ึนและจากการสังเกตพฤติกรรมในการจดัการเรียนรู้แบบ 
STEM เด็กปฐมวยัมีความสนใจ กระตือรือร้น ตั้งใจในการทาํกิจกรรมมากข้ึน การนาํเสนอ การเล่าเร่ืองลาํดบัขั้นตอน
ของการจดักิจกรรมต่อเน่ืองมากข้ึน สนใจซักถาม ตอบคาํถามระหว่างการจดักิจกรรมไดดี้ สรุปผลการจดักิจกรรม
เป็นไปตามท่ีเด็กไดต้ั้งสมมติฐานไวแ้ลว้รู้จกันาํทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาปรับใชใ้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ STEM ได ้และจากการสมัภาษณ์เด็กปฐมวยัท่ีไดเ้รียนรู้จากการจดัการเรียนรู้แบบ STEM เด็กปฐมวยัมีความ
เขา้ใจในทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ทั้ง 8 ทกัษะสามารถเช่ือมโยงทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เขา้แต่ละ
ขั้นตอนในกิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบ STEM ไดม้ากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (จารีพร  ผลมูล,2558:92) ศึกษาการสร้าง
กิจกรรมการเรียนของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEM โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนาํความรู้วิทยาศาสตร์ท่ีมี
อยู่ในแหล่งการเรียนรู้ธรรมชาติและเทคโนโลยีพ้ืนบา้นของชุมชนทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และผา่นเกณฑท่ี์กาํหนด ร้อยละ 65 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 และหน่วยการเรียนรู้
บูรณาการ STEM มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.65/78.33 อยู่ในเกณฑ์ 82.5 – 77.5 จากการศึกษาความพึงพอใจของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ STEM เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พบว่าเด็กปฐมวยัมีระดับ
ความพึงพอใจ โดยภาพรวมเด็กปฐมวยัส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ  90.28 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากแสดงให้เห็นวา่
เด็กปฐมวยัมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบ STEM เพราะเด็กสามารถเรียนและเขา้ใจไดง่้าย กระตุน้ความสนใจ
เกิดความสนุกสนาน ไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง นาํความรู้และ
ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ไปสู่การจดักิจกรรมอ่ืนๆ ไดม้ากข้ึน ผลของความพึงพอใจไม่ไดเ้กิดจากแบบสอบถามความพึง
พอใจเพียงอยา่งเดียวแต่มาจากการสงัเกตของผูว้จิยัดว้ย พบวา่ เด็กปฐมวยัมีความสนใจกระตือรือร้นเกิดความสนุกสนาน 
ตั้งใจและตอบคาํถามไดดี้รวมถึงการเล่าและ แสดงความคิดเห็นจากการวาดภาพการทดลองเป็นไปตามลาํดบัขั้นตอน
และมีความต่อเน่ืองชดัเจนมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้ง  กบังานวจิยัของ(จารีพร ผลมูล, (2558 : 92) ไดศึ้กษาการสร้างกิจกรรม
การเรียนของหน่วยการเรียนรู้ท่ีนาํความรู้วิทยาศาสตร์ท่ีมีอยูใ่นแหล่งการเรียนรู้ธรรมชาติและเทคโนโลยีพ้ืนบา้นของ
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ชุมชนโดยเนน้ศาสตร์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเกณฑห์ลกั พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้
ผา่นเกณฑร์ะดบัดีและสอดคลอ้ง   กบังานวจิยัของ (ศิริลกัษณ์ ชาวลุ่มบวั,2558 : 145-146) ศึกษาการพฒันาหลกัการตาม
แนวสะเตม็ศึกษาเร่ืองออ้ย   สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรอยูใ่นระดบัมาก   และครูมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนยงัมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
เรียนรู้แบบ STEM และไดเ้ช่ือมโยงความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนและสร้างสรรคช้ิ์นงานจากการวาดภาพการทดลองท่ี
เป็นไปตามลาํดบัขั้นตอน และมีความต่อเน่ืองชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของคาร์วนั นังและลี(Kwon Nam Lee, 
2011) (อา้งอิงในจารีพร ผลมูล, 2558 : 28) ศึกษาผลการใช ้STEM) เป็นฐานในนักเรียนชั้นประถมศึกษาท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์ประเทศเกาหลี พบว่า ทาํให้เกิดการเรียนรู้เป็นรูปธรรมและยงัเป็นแรงจูงใจในการพฒันาบุคลิกภาพของ
นกัเรียนนาํไปสู่ การพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์นยกัเรียนประถมศึกษายงัส่งผลให้นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนซ่ึง
สงัเกตได ้จากการทาํกิจกรรมและการวเิคราะห์ผลการเรียนรู้ 
 
ข้อเสนอแนะในการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 

 1. การจดัการเรียนรู้แบบ STEM สามารถนาํไปใชใ้นระดบัปฐมวยัหรือสามารถนาํไปประยกุตใ์นกิจกรรมหลกั 
อ่ืนๆ ไดเ้พ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เพ่ือการปลูกฝังเจตคติท่ีดีและเพ่ือนาํทกัษะกระบวนการ          ทาง
วทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัและในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไปได ้
 2. การจดัประสบการณ์การจดัการเรียนรู้แบ  STEM ผูว้จิยัสามารถบูรณาการและนาํแนวทาง การจดัการเรียนรู้
แบบ STEM ไปประยกุตใ์ชก้บักลุ่มสาระวชิาอ่ืนได ้ 
 3. ในการจดัประสบการณ์การจดัการเรียนรู้แบบ STEM ผูว้ิจยัควรมีการสังเกตพฤติกรรมของการเรียนรู้ของ    
เด็กและแนะนาํปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการจดัการเรียนรู้ใหก้บัเด็กไดป้รับปรุงแกไ้ขในการลงปฏิบติัในคร้ังต่อไป  
 4. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ STEM จะมีขั้นตอนในการปฏิบัติท่ีหลากหลายในบางกิจกรรม          
ผูว้ิจยัจึง ตอ้งมรการยึดหยุน่เวลาหรือปรับแผนการจดัประสบการณ์ให้กระชบัและสั้นลงเพ่ือให้เด็กเกิดความเขา้ใจง่าย
และใหเ้หมาะสมกบัช่วงความสนใจของเด็กปฐมวยัตามช่วงอาย ุ

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 

               การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบ STEM สาํหรับ
เด็กปฐมวยั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบ STEM เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สําหรับเด็กปฐมวยัและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวยัท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบSTEM เพ่ือพัฒนา          
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ขอบเขตของการวจิยัประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 1 – 
2  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนวดักาญจนาราม (ประชาชนูทิศ) อาํเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่          จาํนวน 
12 คน ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบ STEM       แบบวดั
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจ แบบสังเกตพฤติกรรมทกัษะกระบวนการ      ทาง
วิทยาศาสตร์และแบบสัมภาษณ์นักเรียน วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลองโดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการทดลองดว้ยตนเอง 
จาํนวน 8 สัปดาห์ เม่ือดาํเนินการทดลองครบจึงนาํแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาทดสอบอีกคร้ังและ   
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ผูว้ิจยัสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวยัใชแ้บบสัมภาษณ์นกัเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ป็นผูอ่้าน
คาํช้ีแจงและให้เด็กเป็น ผูป้ระเมินตามความคิดเห็นของตนเอง แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการ
ทางสถิติ สรุปผลการวจิยั ไดด้งัน้ี   
 ผลการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการจดัการเรียนรู้แบบ STEM สาํหรับเด็กปฐมวยัพบวา่ 
หลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย73.17และก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย 50.67 ซ่ึงค่าเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05      ซ่ึง
เป็นไปตามท่ีสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้และผลการศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวยัท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ STEM    
เพ่ือพฒันาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พบว่า ระดับความพึงพอใจของเด็กปฐมวยัท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้       
แบบ STEM  โดยภาพรวมเด็กปฐมวยัส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ  90.28 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากซ่ึงเป็นได้          
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  

 1. ควรสร้างและพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบ STEM ใหก้บันกัเรียน 
ชั้นอ่ืนๆ เพ่ือใหน้กัเรียนมีพฒันาการทางดา้นสติปัญญามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึนและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
 2. ควรมีการพฒันาหรือศึกษาถุงผลท่ีเกิดจากการจดัการเรียนรู้แบบ STEM เพ่ือพฒันาทกัษะทางดา้นต่างๆ   
เช่น  ความคิดเชิงเหตุผล กาคิดวเิคราะห์  ทกัษะทางดา้นสงัคม  ทกัษะดา้นร่างกาย ฯลฯ    
 3. ควรมีการทดลองหรือเปรียบเทียบระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบอ่ืนๆ  
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1. เพ่ือสังเคราะห์กระบวนการจดัการเรียนรู้การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

เร่ืองระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้  KWDL   และ  TAI 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาระบบ
สมการเชิงเสน้ก่อนและหลงัการใช ้ KWDL  และ  TAI และ3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้พฒันาการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ืองระบบสมการเชิงเส้น  โดยใช ้KWDL  

และ  TAI  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบา้นไผล่อ้ม สาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต 2  จาํนวน 11  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบ
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการเชิงเสน้ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน สถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต , ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที 

ผลการวจิยั  พบวา่  ผลการสังเคราะห์กระบวนการจดัการเรียนรู้การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์โดยใชเ้ทคนิค
การสอน  KWDL  และ  TAI  มีขั้นตอนการจดักิจกรรม 5 ขั้นตอนประกอบดว้ย  1. ขั้นนาํ   2. ขั้นสอน  3. ขั้นฝึก   4. ขั้น
วดัผลประเมินผลการเรียนรู้  5. ขั้นสรุปบทเรียนและให้รางวลันกัเรียน  นกัเรียนมีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางคณิตศาสตร์ทางสถิติท่ีระดบั  .05 และมีความพึงพอใจต่อ
การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์โดยใชเ้ทคนิคการสอน  KWDL  และ  TAI  มีค่าเฉล่ีย  5.34 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก   
คาํสําคญั: ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์, เทคนิคการสอน KWDL  และ TAI  

 

ABSTRACT 

The  purposes  of  this  research  were  to  analyse  the  lesson  plans  in  order  to   develope    Mathematics  

Problem   Sovling  Skill    on    System   of  Linear   Equation   by   Using  KWDL  and  TAI ,  to  compare  capabilities  

of  Mathematics  Problem   Sovling   Skill    on    System   of  Linear   Equation  before  and after   using  KWDL  and  

TAI ,  and  to  study    the  Matthayomsuksa 3  student’s  satisfaction  toward  learning  about  the System   of  Linear   

Equation   by   Using  KWDL  and  TAI.  The  samples  were  11  Matthayomsuksa 3  students  at  Phailom  School ;  

Phrae Primary Educational Service Area Office 2 ,  There  were  2  instruments  used  in  this  research : lesson  plans  
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and  the  questionair  about  the  samples’ satisfaction. The  percentage, standard  deviation,  and  T-test  were  used  for  

statistical  analysis. 

The  results  of  this  research  were  shown that  the  lesson  plan  of   Mathematics  Problem   Sovling  Skill  

on  Linear   Equation   by   using  KWDL  and  TAI  were devided into 5 steps  including  1. Warm up  2. Presentation  

3. Practice  4.  Evaluation  5. Concluesion  and  rewarding  to  students. Also,  after  learning  by  KWDL and  TAI , the  

student  had  higher  ability  to  solve  Mathematics  Problem  with the standard diviation .05.  Moreover,   the students  

were  satisfied  with learning  by    KWDL  and  TAI  with  the  highest  level. 

Keywords:  Mathematics  Problem Solving  for  Skill,   KWDL and TAI   

 

บทนํา 

คณิตศาสตร์เป็นวิชาหน่ึงท่ีมีความสาํคญัยิ่งต่อชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์เป็นเคร่ืองมือท่ีนาํความเจริญกา้วหนา้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนเป็นพ้ืนฐานของการคน้ควา้วิจยัทุกประเภท และเป็นท่ี
ยอมรับกนัวา่คณิตศาสตร์เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดในการพฒันามนุษย ์เพราะคณิตศาสตร์ช่วยพฒันาความคิดของผูเ้รียน
ให้สามารถคิดไดอ้ยา่งเป็นระบบ มีเหตุผล แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
เรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ ไดด้ว้ย (กองวิจยัทางการศึกษา, 2544 : 1) ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาท่ีเก่ียวกบัจาํนวนและ
ตวัเลข มีโครงสร้างท่ีสลบัซบัซอ้น และเป็นนามธรรมยากแก่การท่ีผูเ้รียนจะเขา้ใจ ในการจดัการเรียนการสอนครูผูส้อน
ตอ้งใชเ้ทคนิคหลาย ๆ อยา่ง เพ่ือให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ มีความเขา้ใจ และไดฝึ้กทกัษะให้เกิดความชาํนาญ ถา้หาก
ครูผูส้อนขาดเทคนิคในการถ่ายทอด ผูเ้รียนมีความไม่เขา้ใจก็คิดวา่ยาก ก็เกิดความทอ้แท ้เบ่ือหน่าย ไม่อยากเรียนและมี
ทัศนคติท่ีไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า ทั้ งน้ีการพฒันาความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์เป็นการพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในคณิตศาสตร์ ทั้งในส่วนท่ีเป็นเน้ือหาสาระท่ีใชเ้ป็นพ้ืนฐาน
ซ่ึงประกอบด้วยความรู้ ทักษะ มโนมิติและส่วนท่ีเป็นวิธีการ (สมวงษ์ แปลงประสพโชค, 2545) ซ่ึงหมายถึง การ
ดาํเนินการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ ยทุธวิธีการแกปั้ญหา และตดัสินใจส่ิงต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเองอย่างมีเหตุผลอีกทั้งยงั
สามารถส่ือแนวคิดของตนเองให้ผูอ่ื้นรับรู้ได ้จะเห็นว่าการพฒันาความสามารถทางคณิตศาสตร์ประกอบไปดว้ย 5 

ทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการให้เหตุผล ทกัษะการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการ
นาํเสนอทกัษะการเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ  ทางคณิตศาสตร์และวิชาอ่ืน ๆ  การพฒันาความสามารถทางคณิตศาสตร์มี
ทักษะท่ีจาํเป็นจะตอ้งได้รับการพฒันาหลายทักษะด้วยกัน  โดยเฉพาะทักษะการแก้โจทยปั์ญหาซ่ึงเป็นทักษะท่ีมี
ความสําคัญมากเพราะในชีวิตประจาํวนัของมนุษย์ต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย มนุษย์จึงต้องมีความรู้
ความสามารถในการแกปั้ญหาซ่ึงเป็นความสามารถขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์เพ่ือให้ปรับตวัอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

การจดักระบวนการการเรียนรู้ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ 

การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ทั้งน้ีหากนกัเรียนสามารถคิดแกปั้ญหา
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีทกัษะกระบวนการมีเหตุผลแลว้ ความสามารถดงักล่าวยอ่มสามารถถ่ายโยงความรู้ประสบการณ์ท่ีได้
ในการคิดแกปั้ญหาไปยงัศาสตร์อ่ืนๆ ได ้ โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือสําคญัอนัหน่ึงในการพฒันาความคิด
ของนักเรียน  นอกจากนั้นยงัช่วยให้นักเรียนไดพ้ฒันาทกัษะพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นในการแกปั้ญหาตลอดจนรู้จกัปัญหาใน
สถานการณ์จริงในชีวิตเพ่ือหาวิธีการแกปั้ญหาตามความสามารถของแต่ละคน  อาจกล่าวไดว้า่การสอนคณิตศาสตร์ใน
โรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดก็คือนักเรียนจะตอ้งมีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาในวิชาคณิตศาสตร์  ซ่ึง
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ประสบการณ์จากการฝึกทกัษะในการแกโ้จทยปั์ญหาในวิชาคณิตศาสตร์น้ีจะเป็นรากฐานสาํคญัท่ีจะถ่ายโอนไปสู่การ
พฒันาวธีิการคิดและเสริมสร้างทกัษะในการแกปั้ญหาในชีวติประจาํวนัใหก้บันกัเรียน  (Marvis. 1957 : 27 )  การจดัการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบนัโดยภาพรวมยงัพบปัญหาหลายอยา่งดว้ยกนัโดยปัญหาท่ีสาํคญัยงัไม่สามารถแกไ้ข
ไดเ้ลยคือปัญหาการแกโ้จทยปั์ญหา  ทั้งแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการ  แกโ้จทยปั์ญหาสมการ  หรือแกโ้จทยปั์ญหาดา้น
ต่างๆซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัญหาของโรงเรียนท่ีผูว้ิจยัทาํการสอนอยูคื่อ การแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการโดยจากรายงานผล
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O- NET )  ประจาํปีการศึกษา 2558 ซ่ึงจะเห็นวา่คะแนนเฉล่ียในระดบั
โรงเรียนจะตํ่ากวา่ระดบัเขตพ้ืนท่ีและระดบัประเทศ นอกจากน้ีจากการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ตํ่ากวา่เป้าหมายท่ีโรงเรียนกาํหนด
ไว ้คือร้อยละ 60 สาเหตุท่ีทาํใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์ตํ่า อาจเน่ืองมาจากนกัเรียนในระดบัชั้นน้ียงัตอ้งไดรั้บการเอา
ใจใส่จากครูผูส้อน ผูป้กครอง ขาดความสนใจในการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ ไม่เขา้ใจและไม่รู้จกัวิธีการคิดหาคาํตอบ 

ขาดทกัษะกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผล ขาดการฝึกทกัษะให้เกิดความชาํนาญและขาดความเช่ือมโยงจากการเรียนรู้สู่
ประสบการณ์จริงในชีวิตประจาํวนั สาํหรับการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการมีแนวคิดท่ีน่าสนใจในการนาํมาแกปั้ญหา
การแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการของผูเ้รียนมีหลายวิธีการดว้ยกนั  ซ่ึงจากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจยัท่ีผา่น
มาพบวา่การจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถนาํมาใชใ้นการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตสาสตร์ไดคื้อ  เทคนิคการสอนแบบ  KWDL 

เพราะเป็นเทคนิคท่ีเน้นให้ผูเ้รียนได้คิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์โจทยต์ามขั้นตอนท่ีกาํหนดจนสามารถหาวิธีการ
แกปั้ญหาไดถู้กตอ้ง  มีขั้นตอนในการแกโ้จทยปั์ญหาท่ีชดัเจน  ทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจปัญหาไดอ้ย่างชดัแจง้  จนสามารถ
วางแผนแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมและเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมอีกวิธีหน่ึง  คือการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือดว้ยเทคนิคการสอนแบ  TAI  ซ่ึงเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างสมาชิกในกลุ่ม  4 – 5 คน  โดยสมาชิกใน
กลุ่มมีความแตกต่างกนั  คือ เพศ  ความสามารถในการเรียนโดยเป็นนกัเรียนท่ีเก่ง  ปานกลาง  และอ่อน โดยสมาชิกใน
กลุ่มจะตอ้งช่วยกนัเรียนรู้  ร่วมกนัปฏิบติักิจกรรมเพ่ือใหก้ลุ่มประสบความสาํเร็จ  จากความสาํคญัของปัญหาท่ีกล่าวมา
ผูว้ิจยัจึงคิดหาแนวทางท่ีจะพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาของนกัเรียนโดยใช ้  KWDL  และ TAI  เพ่ือพฒันากิจกรรม
การเรียนการสอน ซ่ึงจะช่วยพฒันาคุณภาพการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ และส่งผลต่อการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสาระคณิตศาสตร์ เร่ืองระบบสมการเชิงเสน้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

 

2.คาํถามการวจิยั 

2.1. การพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการเชิงเสน้ โดยใชเ้ทคนิคการสอน  KWDL  และ  
TAI  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  มีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้อยา่งไร 

2.2.  ผลการพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการเชิงเสน้ โดยใชเ้ทคนิคการสอน  KWDL  

และ  TAI  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3   เป็นอยา่งไร 

 2.3.  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3มีความพึงพอใจต่อการพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาระบบ
สมการเชิงเสน้ โดยใชเ้ทคนิคการสอน  KWDL และ  TAI อยูใ่นระดบัใด 

 

3.  วตัถุประสงค์การวจิยั 

3.1. เพ่ือสงัเคราะห์กระบวนการจดัการเรียนรู้การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ืองระบบสมการเชิงเสน้
โดยใช ้ KWDL และ TAI ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
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 3.2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการเชิงเสน้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  
3  ก่อนและหลงัการใช ้ KWDL และ TAI  

 3.3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้พฒันาการแก้
โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ืองระบบสมการเชิงเสน้  โดยใช ้KWDL  และ  TAI 

 

4. กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพท่ี  1  กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

5.  การดาํเนินการวจิยั 

5.1  ขอบเขตของการวจิยั 

5.1.1 ขอบเขตด้านประชากร 

   1.  กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบา้นไผล่อ้ม สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จาํนวน 11 คน 

5.1.2 ขอบเขตด้านตวัแปร 

   ตวัแปรตน้  คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในการพฒันาความสามารถในการแกโ้จทย์
ปัญหาระบบสมการเชิงเสน้  

   ตวัแปรตาม  ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการเชิงเสน้ และความพึงพอใจ
ของนกัเรียนต่อการใชเ้ทคนิค  KWDL  และ  TAI 

5.1.3  ขอบเขตด้านเน้ือหา 

   การศึกษาคร้ังน้ีใชเ้น้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

เร่ืองระบบสมการเชิงเสน้ 

 

 

 

ความพึงพอใจของนกัเรียน 

ต่อเทคนิค KWDL  และ  TAI 

 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค  
KWDL และ TAI ในการพฒันา
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาระบบ
สมการเชิงเสน้  

 

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 

ระบบสมการเชิงเสน้ 
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 5.2  การออกแบบการวจิยั 

 ระยะที ่1  เพ่ือพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ในการพฒันาการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ืองระบบสมการ
เชิงเสน้โดยใช ้ KWDL   และ  TAI ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนบา้นไผล่อ้ม  อาํเภอลอง  จงัหวดัแพร่  
ผูว้จิยัไดด้าํเนินการโดย  

 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  แลว้นาํมาสรุปเป็นขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
พฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์เร่ือง ระบบสมการเชิงเสน้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
โดยใช ้ KWDL และ  TAI  ซ่ึงมีขั้นตอนการจดักิจกรรม  5  ขั้นตอน  ดงัน้ี  1.  ขั้นนาํ  2.  ขั้นสอน   3.  ขั้นฝึกทกัษะ   4.  

ขั้นวดัผลประเมินผลการเรียนรู้  5. ขั้นสรุปบทเรียนและใหร้างวลันกัเรียน    
 ระยะที ่ 2  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการเชิงเสน้ ก่อนและหลงัการใช้
เทคนิค  KWDL และ  TAI  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

 การเปรียบเทียบความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการเชิงเสน้ ก่อนและหลงัการใชเ้ทคนิค KWDL 

และ TAI ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบา้นไผล่อ้ม  อาํเภอลอง  จงัหวดัแพร่  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการโดยการ
ทดสอบความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการเชิงเสน้ ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค  KWDL  

แลว้จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนและกระบวนการการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการเชิงเสน้โดยใชเ้ทคนิค  KWDL 

และ TAI แลว้ดาํเนินการทดสอบหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้  นาํผลการทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้มา
เปรียบเทียบกนัดว้ยสถิติ  t – test โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการวเิคราะห์ 

 ระยะที ่ 3   เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการพฒันาความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาระบบสมการเชิงเสน้โดยใชเ้ทคนิค   KWDL   และ  TAI 

 การศึกษาความพึงพอใจ ท่ีมีต่อการพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการเชิงเสน้โดยใช้
เทคนิค   KWDL  และ  TAI ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบา้นไผล่อ้ม  อาํเภอลอง  จงัหวดัแพร่   ผูว้จิยัได้
ดาํเนินการโดยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนและกระบวนการแกปั้ญหาระบบสมการเชิงเสน้โดยใช้
เทคนิค   KWDL และ  TAI แลว้นาํแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้  มาสอบถาม
นกัเรียน  นาํผลมาวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

 

6. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 การพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์เร่ือง ระบบสมการเชิงเสน้ ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช ้  KWDL และ  TAI  มีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  3  ชนิด  ดงัต่อไปน้ี 

 1.  แผนการจดัการเรียนรู้  เร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการเชิงเสน้ โดยใช ้  KWDL  และ TAI 

 2.   แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการเชิงเสน้ โดยใช ้  KWDL  และ TAI  

จาํนวน  2  ฉบบั  ฉบบัละ  25  ขอ้  เป็นแบบทดสอบแบบอตันยั  20  ขอ้  และแบบปรนยั  5  ขอ้ 

 3.    แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้  เร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการ
เชิงเสน้โดยใช ้  KWDL  และ TAI 
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7.  การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 การพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์เร่ือง ระบบสมการเชิงเสน้ ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3  โดยใช ้  KWDL  และ TAI  มีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  3  ชนิด  โดยมีขั้นตอนการสร้างและหา
คุณภาพดงัน้ี 

 7.1  การสร้างและหาคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ 

  1.  การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้   

KWDL  และ TAI  สําหรับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3    

ขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดงัน้ี 

   1.1   วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  หน่วยการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีกาํหนดไวใ้นภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2559  เพ่ือกาํหนดเน้ือหาท่ีใชใ้นการ
ทดลองวจิยั 

   1.2   ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลกัการ  การสอนคณิตศาสตร์โดยใช ้  KWDL  และ TAI เพ่ือ
นาํมาใชใ้นการออกแบบขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้การพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการเชิงเสน้ 
และศึกษาแนวทางในการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ 

   1.3   ร่างแผนการจดัจดัการเรียนรู้เพ่ือนาํไปใชใ้นการพฒันาความสามารถในการแกโ้จทย์
ปัญหาระบบสมการเชิงเสน้โดยใช ้  KWDL  และ TAI 

  2.  การหาคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้คณติศาสตร์เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิง

เส้น โดยใช้   KWDL  และ TAI   

ผูว้จิยัดาํเนินการตามขั้นตอนดงัตอ่ไปน้ี 

   2.1   นาํแผนการจดัจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการเชิงเสน้
โดยใช ้  KWDL  และ TAI  เสนอต่อท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสม 

   2.2   นาํแผนการจดัจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการเชิงเสน้
โดยใช ้  KWDL  และ TAI  ตรวจสอบความถูกตอ้ง  ความเหมาะสมโดยผูเ้ช่ียวชาญ   5  ท่าน  ( ดงัแสดงในภาคผนวก )  
โดยใชแ้บบประเมินความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้  เพ่ือพฒันาการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการเชิงเสน้โดย
ใช ้  KWDL  และ TAI 

   2.3   นาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้ไปจดัพิมพเ์ป็นฉบบัท่ีสมบูรณ์
นาํไปใชใ้นการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 

 7.2   การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น 

  1.  การสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเสน้   
ผูว้จิยัดาํเนินการตามขั้นตอนดงัตอ่ไปน้ี 

   1.1   ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และวธีิการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทย์
ปัญหาระบบสมการเชิงเสน้ จากเอกสาร  ตาํรา  และงานวจิยั 

   1.2    วเิคราะห์จุดประสงคข์องเน้ือหาท่ีใชใ้นการทดลอง  เพ่ือนาํมาสร้างแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการเชิงเสน้ ใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
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   1.3   สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการเชิงเสน้ฉบบั
ร่างจาํนวน  40  ขอ้ 

  2. การหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการ   

ผูว้จิยัดาํเนินการตามขั้นตอนดงัตอ่ไปน้ี 

   2.1  นาํแบบทดสอบความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการเชิงเสน้  ฉบบัร่าง
เสนอต่อท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสม 

  2.2  นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการเชิงเสน้  ท่ีปรับปรุงแลว้ให้
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นหลกัสูตร การวดัและประเมินผล และการสอนคณิตศาสตร์ ตรวจสอบ ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม 
ความสอดคลอ้งของเน้ือหาภาษาท่ีใช ้ความสอดคลอ้งกบัทกัษะท่ีตอ้งการวดัและความเหมาะสมของขอ้คาํถามและ
พิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) จาํนวน 3 ท่าน 

  2.3  นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการเชิงเสน้  ท่ีแกไ้ขตาม
คาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ข 

  2.4  นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการเชิงเสน้ ไปทดลองใชก้บั
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบา้นนาอุน่น่องท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 15 คน เพ่ือหา
คุณภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการเชิงเสน้โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการ
คาํนวณ คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่าย(p) มีค่าระหวา่ง .20 - .80 ค่าอาํนาจจาํแนก(r) มีค่า .20 ข้ึนไป จาํนวน 25 ขอ้  
  2.5  จดัทาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการเชิงเสน้ฉบบัสมบูรณ์ 

  2.6  นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการเชิงเสน้  ฉบบัสมบูรณ์
ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่น ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2559 โรงเรียนบา้นไผล่อ้ม ท่ีผา่นการเรียนเร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการเชิงเสน้มาแลว้ 

 7.3  การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบความพงึพอใจ 

  1.  การสร้างแบบทดสอบความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาระบบ

สมการเชิงเส้น โดยใช้   KWDL  และ TAI   สําหรับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 3   

ผูว้จิยัดาํเนินตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

   1.1  ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการเรียน การวดัความพึงพอใจและ
คุณลกัษณะเคร่ืองมือสอบถามความพึงพอใจ เพ่ือเป็นแนวทางการสร้างแบบทดสอบความพึงพอใจของนกัเรียน ท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้ เร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการเชิงเสน้ โดยใช ้  KWDL  และ TAI   สาํหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

   1.2   กาํหนดกรอบเน้ือหาความพึงพอใจ  ไดแ้ก่  ดา้นเน้ือหา  ดา้นส่ืออุปกรณ์  ดา้นการ
จดัการเรียนรู้  และดา้นการวดัและประเมินผล 

   1.3   เลือกประเด็นท่ีจะวดัและกาํหนดวธีิการวดั  ประเดน็สอบถามความพึงพอใจไดเ้ลือก
มาจากกรอบเน้ือหาท่ีกาํหนดไวใ้นขั้นท่ี  3.2  จาํนวน  10  ขอ้  และไดก้าํหนดอนัดบัคุณภาพ  5  ระดบั  ( มากท่ีสุด – นอ้ย
ท่ีสุด )  เกณฑใ์นการแปลผลความพึงพอใจใชเ้กณฑ ์ ดงัน้ี ( นงลกัษณ์  วรัิชชยั, 2543 : 208 ) 
   4.24  -  5.00 หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

   3.43  -  4.23 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

   2.62  -  3.42 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 
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   1.81  -  2.61 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 

   1.00  -  1.80 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

   1.4    สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้ เร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหา
ระบบสมการเชิงเสน้ โดยใช ้  KWDL  และ TAI   สาํหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ฉบบัร่าง 

  2.  การหาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหา
ระบบสมการเชิงเสน้ โดยใช ้  KWDL  และ TAI   สาํหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ผูว้จิยัดาํเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

   2.1   นาํแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาระบบ
สมการเชิงเสน้ โดยใช ้  KWDL  และ TAI  ฉบบัร่างเสนอต่อท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและ
เหมาะสม 

   2.2   นาํแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาระบบ
สมการเชิงเสน้ โดยใช ้  KWDL  และ TAI   ตรวจสอบความถูกตอ้ง  ความเหมาะสมและพิจารณาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง ( IOC )  จาํนวน  5  ท่าน  ตรวจสอบคุณภาพ  หาคุณภาพดา้นความตรงหรือค่า  IOC 

  2.3   นาํแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการ
เชิงเสน้ โดยใช ้  KWDL  และ TAI  แกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 

  2.4   นาํแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการ
เชิงเสน้ โดยใช ้  KWDL  และ TAI   ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบา้นนาอุ่น
น่อง  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 15 คน เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใชโ้ปรแกรม
สาํเร็จรูป 

  2.5    นาํแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการ
เชิงเสน้ โดยใช ้  KWDL  และ TAI  มาปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั  คือ  นกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนบา้นไผล่อ้ม 

 

8.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ดาํเนินการดงัน้ี 

 1. ทาํหนงัสือขอความร่วมมือในการทาํวจิยัจากมหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ ถึงผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นไผ่
ลอ้ม  ท่ีผูว้จิยัตอ้งการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 2.    นาํแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาระบบสมการเชิงเสน้โดยใช ้  KWDL  และ TAI   สาํหรับ
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีผา่นการตรวจและปรับปรุงแกไ้ขแลว้  ไปทดลองกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2559  จาํนวน  11  คน  ซ่ึงผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลอง
ดงัน้ี 

  2.1   จดัการเรียนการสอน 

   2.1.1  ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 

   2.1.2   ใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละเร่ือง 

   2.1.3   ทดสอบหลงัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบ  แต่ละเร่ือง 
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   2.1.4   ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากเรียนในเร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาสมการ
เชิงเสน้ตวัแปรเดียว  จาํนวน  10   แผนการจดัการเรียนรู้ 

  2.2   นกัเรียนทาํแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้  เร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาระบบ
สมการเชิงเสน้  โดยใช ้  KWDL  และ TAI 

 3.   นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทาํกิจกรรมระหวา่งเรียน  การทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
แบบสอบถามความพึงพอใจหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนมาวเิคราะห์ 

 

9.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  โดยมีค่าสถิติท่ีใชส้าํหรับวเิคราะห์
ขอ้มูลดงัน้ี 

 6.1  สถิติบรรยาย  คือ  ค่าเฉล่ียเลขคณิต , ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เพ่ือวเิคราะห์ความพึงพอใจ 

 6.2  สถิติอา้งอิง  คือ  t – test  เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 

 6.3  สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  ไดแ้ก่ 

  3.1   ค่าความแม่นตรง ( Validity ) 

  3.2   ค่าความยาก ( Difficulty ) 

  3.3   ค่าอาํนาจจาํแนก  ( Discrimination ) 

  3.4   ค่าความเช่ือมัน่  ( Reliability ) 

 

10.  ผลการวจิยั 

การวจิยัเร่ืองการพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์เร่ืองระบบสมการเชิงเสน้โดยใช้
เทคนิคการสอนแบบ KWDL และ TAI  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ผูว้จิยัสรุปผลวจิยัไดด้งัน้ี 

  10.1  ผลการสังเคราะห์กระบวนการจดัการเรียนรู้การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์เร่ืองระบบสมการเชิงเส้น
โดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ KWDL และ TAI  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  จากการศึกษารายละเอียดเก่ียวกบั
การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ KWDL และ TAI  ผูว้ิจยัไดน้าํเทคนิคการสอนทั้ง  2  วิธีมาสังเคราะห์เพ่ือ
ใชใ้นการโจทยปั์ญหา  โดยสงัเคราะห์เป็นขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 5  ขั้น  ปรากฏผลดงัตาราง 

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ ลกัษณะของการจดัการเรียนรู้ 

1.  ขั้นนาํ  เป็นการเตรียมตวันกัเรียนก่อนเร่ิมเรียน 
เพ่ือใหรู้้วา่กาํลงัจะเรียนอะไรเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความ
พร้อมในการเรียน 

1.  นาํเขา้สู่บทเรียนโดยครูทบทวน  ขั้นตอน  วธีิการ  
กระบวนการในการแกโ้จทยปั์ญหา 

2.   ขั้นสอน  เป็นการใหผู้เ้รียนไดศึ้กษารายละเอียดใน
การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 
KWDL และ TAI โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  โดยครู
ยกตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาและแก้ปัญหาเพ่ือหา
คาํตอบตามขั้นตอนร่วมกนัประกอบกบัการใชค้าํถาม
กระตุน้ผูเ้รียน 

2.  ครูยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาแล้วให้นักเรียนร่วมกัน
ตอบคาํถามและร่วมกนัแสดงวิธีการแกโ้จทยปั์ญหาเพ่ือ
หาคาํตอบตามขั้นตอนและวธีิการของเทคนิค KWDL 
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ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ ลกัษณะของการจดัการเรียนรู้ 

3.   ขั้นฝึกทกัษะ  เป็นการใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มไดล้งมือ
ปฏิบติัการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ตามสถานการณ์
ท่ีกําหนดให้เพ่ือพัฒนาผูเ้รียนให้สามารถแก้โจทย์
ปัญหาสมการ 

3.1  ฝึกทกัษะโดยครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4 -5 คน
คละความสามารถ ประกอบดว้ย นกัเรียนเก่ง 1 คน  ปาน
กลาง 2 -3 คน  และนกัเรียนท่ีอ่อน  1 คน  เพ่ือใหส้มาชิก
ในกลุ่มร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

3.2  ให้แต่ละกลุ่มร่วมกนัทาํแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทย์
ปัญหาตามขั้ นตอนของเทคนิค  KWDL  โดยการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน  แลว้ร่วมกันสรุปขั้นตอน
วิธีการแก้โจทย์ปัญหา  เพ่ือให้ได้คาํตอบ  พร้อมทั้ ง
ร่วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมเหตุสมผล
ของคาํตอบ  โดยครูสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม
และส่งเสริม  สนบัสนุนกระบวนการทาํงานกลุ่ม 

4.   ขั้นวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินผล
การจดัการเรียนรู้วา่ผา่นเกณฑท่ี์กาํหนดไวห้รือไม่ 

4.   ให้นักเรียนทาํแบทดสอบการแก้โจทยปั์ญหาเป็น
รายบุคคล 

5.   ขั้นสรุปบทเรียนและใหร้างวลันกัเรียน  เป็นการ
สะทอ้นผลการเรียนรู้ท่ีไดเ้รียนรู้ไป  และระบบ  เขา้ใจ
ปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจน  จนสามารถวางแผนแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม  

5.1   สรุปบทเรียนโดยครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ขั้นตอนการแกโ้จทยปั์ญหา  โดยเปิดโอกาสให้นกัเรียน
แต่ละกลุ่มร่วมกนัซกัถามปัญหา  หรือขอ้สงสัยเก่ียวกบั
การแกโ้จทยปั์ญหา 

5.2  ครูกล่าวชมเชยกลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุดและให้
กาํลงัใจกลุ่มท่ีไดค้ะแนนนอ้ยใหพ้ยายามใหส้าํเร็จต่อไป 

 

9.2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหา  ก่อนและหลงัการใชเ้ทคนิคการสอน  KWDL  และ  
TAI สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  พบวา่  ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 56.48   และ  S.D. เท่ากบั 3.56 

9.3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา  โดยใช้
เทคนิคการสอน KWDL และ TAI พบวา่ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย  5.34 

ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก  โดยความคิดเห็นของนกัเรียนไม่แตกต่างกนัมาก ( S.D.= 0.214 )  ส่วนรายละเอียดของความพึงพอใจ
ของนักเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  มีคุณภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  คือ  การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการสอน  KWDL  และ  TAI  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดและแสดงความความคิดเห็นร่วมกัน  โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน KWDL  และ TAI  สามารถนําความรู้ท่ีได้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและน่าสนใจ  สาํหรับความพึง
พอใจของนกัเรียนเร่ืองอ่ืนๆมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากทุกเร่ือง 
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10.  อภิปรายผล 

 จากการดาํเนินการวิจยัเร่ืองการพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์เร่ืองระบบสมการเชิง
เส้นโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWDL และ TAI  สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  มีประเด็นสําคญัท่ีนํามา
อภิปรายผล 3  ประเด็นดงัมีรายละเอียดการอภิปรายผลดงัต่อไปน้ี 

 10.1 การสังเคราะห์กระบวนการการจดัการจดัการเรียนรู้การแกโ้จทยปั์ญหาโดยใชเ้ทคนิคการสอน  KWDL  

และ  TAI ทาํให้ไดข้ั้นตอนการจดัการเรียนรู้เพ่ือแกไ้ขปัญหา  การแกโ้จทยปั์ญหาโดยใชใ้ชเ้ทคนิคการสอน  KWDL  

และ  TAI  จากการศึกษา  แนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจยั  และเอกสารทางวิชาการต่างๆโดยไดส้ังเคราะห์ขั้นตอนในการ
จดัการเรียนรู้การแกโ้จทยปั์ญหาออกมาทั้งหมด  5  ขั้นตอน  ดงัน้ี  1.  ขั้นนาํ  2.  ขั้นสอน   3.  ขั้นฝึกทกัษะ   4.  ขั้นวดัผล
ประเมินผล  5. ขั้นสรุปบทเรียนและให้รางวลันักเรียน  ซ่ึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง  5  ขั้นตอนน้ีสามารถทาํให้
นกัเรียนรู้จกัคิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์อยา่งเป็นระบบ เขา้ใจปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจน  จนสามารถวางแผนแกไ้ขปัญหาได้
อย่างถูกตอ้งเหมาะสม  ตามขั้นตอนของเทคนิค  KWDL  ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนไดคิ้ดวิเคราะห์  สังเคราะห์โจทยปั์ญหาตาม
ขั้นตอนท่ีกาํหนดจนสามารถหาวธีิการแกปั้ญหาไดถู้กตอ้ง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัฉววีรรณ  ธรรมทินโน (2555)  ท่ีกล่าวไวว้า่
การแกโ้จทยปั์ญหาควรทาํใหผู้เ้รียนสามารถสร้างขั้นตอน  วธีิการ  และกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบข้ึน  ทาํใหมี้ความ
เขา้ใจในการแกปั้ญหา  และจดักิจกรรมเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการกลุ่มตามเทคนิคการสอน  TAI  ท่ีเนน้การเรียนรู้แบ
ร่วมมือระหวา่งสมาชิกในกลุ่มท่ีมีความรู้ความสามารถแตกต่างกนั  คือ เก่ง  ปานกลาง อ่อน  เนน้การแบ่งงานกนัทาํงาน
ท่ีไดรั้บมอบหมาย  พฒันาความรู้ความสามารถของตนเองเพ่ือความสาํเร็จของกลุ่ม  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรับผิดชอบ  
เนน้การฝึกทกัษะทางสงัคมทาํใหผู้เ้รียนมีความสามคัคีในการทาํงานและมีความสนุกสนานกบัการเรียนรู้  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั  สุรางค ์ วรีสุเมธา (2557)  ท่ีกล่าววา่  การจดัการเรียนรู้ในการแกโ้จทยปั์ญหา  ควรเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นสําคญั  เรียนรู้การทาํงานกลุ่มและใชศ้กัยภาพตนเอง  ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย  เรียนรู้อย่างมีความสุข  เรียนรู้ตาม
ธรรมชาติ  และเตม็ศกัยภาพ 

10.2  ความสามารถของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ในการแก้โจทยปั์ญหา  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
เน่ืองจากมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้การแกโ้จทยปั์ญหาโดยใชเ้ทคนิคการสอน  KWDL  และ  TAI  ท่ีเนน้การแกโ้จทย์
ปัญหาตามระบบ ขั้นตอน  วิธีการท่ีชดัเจน  ตามลาํดบัขั้นตอนของเทคนิค  KWDL  ท่ีมีกระบวนการคิดและการร่วมกนั
คิดทุกขั้นตอน  ภายในกลุ่มทาํให้นกัเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ  ในการแยกประเด็นโจทยปั์ญหา  โดยเฉพาะขั้นสอน
เน้ือหาใหม่ ท่ีเป็นการให้ผูเ้รียนได้ศึกษารายละเอียดในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค  KWDL  จากตัวอย่าง
สถานการณ์ปัญหา  แลว้นกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์แลว้หาคาํตอบร่วมกนัแกไ้ขปัญหาตามขั้นตอน  ประกอบกบัการใช้
คาํถามกระตุน้ผูเ้รียน  และขั้นฝึกทกัษะท่ีให้นกัเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกนัทาํแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาสมการ
ตามขั้นตอนของเทคนิค  KWDL  โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  เพ่ือใหไ้ดค้าํตอบพร้อมทั้งร่วมกนัตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและความสมเหตุสมผลของคาํตอบโดยครูคอยให้คาํแนะนาํ  ปรึกษา  และเปิดโอกาสให้มีการซกัถามอยา่งเป็น
อิสระ  นอกจากน้ีเทคนิค  KWDL  เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์  คิด พิจารณาและ
วิเคราะห์ให้หลากหลาย ทาํให้นกัเรียนแกโ้จทยไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  และการจดัการ
เรียนรู้การแกโ้จทยโ์ดยใชเ้ทคนิคการสอน  KWDL  และ  TAI  ยงัเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  เป็นการ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัการทาํงานเป็นทีมร่วมกนั  เพราะไดน้าํกระบวนการทาํงานกลุ่ม  และการร่วมกนัคิดวเิคราะห์โจทย์
ปัญหาตามลาํดบัขั้นตอนพฒันาระดบัความสามารถคณิตศาสตร์  ช่วยใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจในการแกโ้จทยปั์ญหายิง่ข้ึน  
โดยเฉพาะขั้นฝึกทกัษะท่ีมีการแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ  4 – 5 คน  คละความสามารถเพ่ือใหส้มาชิกในกลุ่มร่วมกนั
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แลกเปล่ียนเรียนรู้  ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  คนเก่งอธิบายให้คนท่ีเรียนอ่อน  โดยครูคอยสนบัสนุนส่งเสริมทกัษะทาง
สงัคมใหแ้ก่ผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุรางค ์ วรีสุเมธา (2557) ท่ีกล่าวา่  การจดัการเรียนรู้ในการแกโ้จทยปั์ญหา  ควรเป็น
การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั  เรียนรู้การทาํงานกลุ่ม  พฒันาตามศกัยภาพ  ใชศ้กัยภาพของตนเอง  ช่วยให้
บรรลุเป้าหมาย และฝึกทกัษะทางสงัคม  ทาํใหผู้เ้รียนมีความสนุกสนาน  ตั้งใจและรับผิดชอบ 

 10.3  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการพฒันาความสมารถในการแกโ้จทยปั์ญหาโดยใชเ้ทคนิคการสอนโดยใช้
เทคนิคการสอน  KWDL  และ  TAI  อยูใ่นระดบัมาก  เน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเนน้การใชก้ระบวนการ
กลุ่ม  ครูจึงมีหนา้ท่ีคอยใหค้าํแนะนาํ  ช่วยเหลือ  สนบัสนุนการเรียนรู้โดยการจดักิจกรรมและบรรยากาศในหอ้งเรียนท่ี
เอ้ือต่อกระบวนการฝึกการแกโ้จทยปั์ญหาดว้ยการให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์คาํตอบ  
โดยครูคอยใช้คาํถามกระตุน้  และเปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการซักถามขอ้สงสัยอย่างเป็นกันเอง  จึงทาํให้
นกัเรียนสามารถแกโ้จทยปั์ญหาได ้ มีความสุข  สนุกกบัการเรียนรู้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุรางค ์ วีรสุเมธา (2557) ท่ีกล่าวา่  
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาศักยภาพ  เรียนรู้การทาํงานเป็นกลุ่ม  ทาํให้ผูเ้รียนมีความ
สนุกสนาน  มีความตั้งใจและรับผิดชอบ  มีความกระตือรือร้น  มีความสุขในการเรียนรู้ 

 

11.  ข้อเสนอแนะ 

 11.1  ข้อเสนอแนะการนําผลการวจิยัไปใช้ 

  1.  ควรนาํผลการวจิยัไปใชก้บันกัเรียนท่ีความสามารถทางดา้นการอ่านเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั 

  2.  ควรนาํผลการวจิยัไปใชค้วบคู่กบัการกระตุน้ใหน้กัเรียนไดคิ้ด  ไดพ้ดูแสดงความคิดเห็น 

  3.  เน้ือหาของโจทยปั์ญหาท่ีนาํมาใชค้วรมีความยากง่ายเหมาะสมกบัศกัยภาพและความสามารถของ
นกัเรียน 

11.2  ข้อเสนอแนะการวจิยัคร้ังต่อไป 

1.   ควรมีการพฒันาวธีิการ  เทคนิค  และนวตักรรมอ่ืนๆท่ีแปลกใหม่เพ่ือใชใ้นการพฒันา 

ความสามารถของนกัเรียนทั้งในวชิาคณิตศาสตร์และในวชิาอ่ืนๆ 

2.   ควรมีการนาํเทคนิคการสอน  KWDL และ TAI  ไปใชใ้นการพฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์ใน 

ด้านอ่ืนๆ เช่น การให้เหตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  การนําเสนอและการเช่ือมโยงความรู้ต่างๆทาง
คณิตศาสตร์ 
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กรณีศึกษานักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศช้ันปีที ่2 

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ 
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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) สร้างบทเรียนในการพฒันาทกัษะขั้นพ้ืนฐานดา้นดนตรีโดยใชเ้คร่ืองกระทบเป็นส่ือ 
สําหรับนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ชั้นปีท่ี 2 โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ 2) เปรียบเทียบการพฒันาทกัษะขั้น
พ้ืนฐานดา้นดนตรีก่อนและหลงัการใชแ้ผนการสอน กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศจาํนวน 12 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แผนการสอน การพฒันาทกัษะพ้ืนฐานดา้นดนตรีโดยใชเ้คร่ืองกระทบเป็นส่ือ  จาํนวน 6 

สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ แบบประเมินการทดสอบก่อนหลงัการใชแ้ผนการสอนและแบบบนัทึกพฒันาการ ปัญหา
และส่ิงท่ีควรนาํไปปรับปรุงแกไ้ขหลงัการจดัการเรียนการสอนในทุก ๆ ชัว่โมง การวิเคราะห์มูลใชก้ารเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนและหลงัการใหแ้ผนการสอนโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel และวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติแบบนอนพารา
เมตริก (Nonparametric Statistics) Wilcoxon Signed Ranks Test ผลการวจิยัพบวา่ 1) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ 
โดยใชแ้ผนการสอน การพฒันาทกัษะพ้ืนฐานดา้นดนตรีโดยใชเ้คร่ืองกระทบเป็นส่ือหลงัเรียน (   = 50) สูงกวา่ก่อน
เรียน (     =18.42) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นักเรียนมีผลการเรียนและทักษะขั้นพ้ืนฐานในดา้นของ
จงัหวะ (Rhythm) ความเขม้ของเสียงและลกัษณะเสียง (Dynamic & Articulation) ดีข้ึนและสามารถนาํไปใชพ้ฒันา
ทกัษะการเล่น และประยกุตใ์ห้เขา้กบัการเรียนรู้ของตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต อีกทั้งผูส้อนดนตรี
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถนาํแผนการสอนในงานวิจยัช้ินน้ีไปประยุกตใ์ชเ้พ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนในอนาคต 

คาํสําคญั: ทกัษะพ้ืนฐานดนตรี, เคร่ืองกระทบ 

 

ABSTRACT 

This research aimed to 1) develop the lessons for technical basic musical skill development by using 

percussion for the second year of The Royal Thai Air Force music students, and 2) compare students’ basic musical 

skill development achievement before and after using the proposed basic musical skill lesson plans with percussion. 

The subjects were 12 Air Force music students. The research instruments included six basic musical skill development 
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lesson plans using percussion; each lesson was taught for two classes,  achievement assessment documents used 

before and after class, and also after class students’ development, problem and solution records. Analysis was done 

to compare the students’ pre-test and post-test scores; using Microsoft Excel and Nonparametric Statistics Wilcoxon 

Signed Ranks Test . The results showed that 1) the students’ posttest scores (  = 50) were higher than their pretest 

ones (  = 18.42) with a level of significance less than 0.05. To sum up, the students had better basic musical skills 

in Rhythm, Dynamic and Articulation and would be able to improve and apply the skills for their efficient self-

practice. Moreover, it is expected that music teachers and other stakeholders will also use the lesson plans in this 

study for their effective music techniques. 

Keywords: BASIC MUSICAL SKILL, PERCUSSION   

 

1. บทนํา 

ดนตรีเป็นส่วนหน่ึงของชีวติประจาํวนัตลอดการดาํรงชีวติจะตอ้งมีดนตรีเขา้มาเก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ ดนตรีจึง
มีคุณค่าต่อมนุษย ์มีบทบาทในชีวติคนเราตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตาย ดนตรีสาํหรับบางคนใชเ้พ่ือช่วยผอ่นคลาย เพ่ือความ
ซาบซ้ึงหรือฝึกฝนอย่างจริงจังเพ่ือนําไปประกอบอาชีพเป็นนักร้องนักดนตรี การมีประสบการณ์ทางดนตรีก็
เช่นเดียวกนั แต่ละบุคคลก็มีมุมมองท่ีแตกต่างกนั เช่น มองดนตรีในรูปแบบของศิลปะและวฒันธรรม ในรูปแบบของ
ความคิดและจินตนาการ รูปแบบของนันทนาการและการบันเทิงหรือเป็นศาสตร์ เป็นหลกัสูตรการศึกษา เป็น
สุนทรียภาพหรือเป็นส่ือทางธุรกิจ อย่างไรก็ตามดนตรีเป็นองคป์ระกอบสําคญัของชีวิต ดงัเช่น พระราชดาํรัสของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความวา่ “ดนตรีลว้นอยูใ่นตวัคนทุกคน เป็นส่วนท่ียิ่งใหญ่ในชีวติ
คนเรา สําหรับข้าพเจ้า..ดนตรีคือส่ิงประณีตงดงาม” พระราชทานไว้เม่ือคราวท่ีเสด็จพระราชดําเนินเยือน
สหรัฐอเมริกาในปี พทุธศกัราช 2503. 

การศึกษาดา้นดนตรีจึงมีความสําคญัเช่นเดียวกบัการศึกษาด้านอ่ืน ๆ เพ่ือนักดนตรีไดผ้ลิตผลงานทาง
ดนตรีท่ีดีและมีคุณค่า เพ่ือผูช้มและผูฟั้งจะไดเ้กิดความซาบซ้ึงในดนตรี ซ่ึงดนตรีเป็นศิลปะท่ีตอ้งใชท้กัษะดา้นความ
ชาํนาญ เพราะองคป์ระกอบของดนตรีท่ีหลากหลาย เช่น ความเขม้ของเสียง อตัราความเร็ว การควบคุมลกัษณะเสียง 
ลีลาจงัหวะ ซ่ึงองค์ประกอบของดนตรีเหล่าน้ีนักดนตรีจาํเป็นตอ้งใชค้วามชาํนาญซ่ึงเกิดจากการ ฝึกซ้อมอยู่เป็น
ประจาํเพ่ือให้เกิดผลสาํเร็จตามจุดมุ่งหมาย ดนตรีจึงจาํเป็นจะตอ้งจดัการเรียนรู้เพ่ือให้นกัเรียนมีความพฒันาในดา้น
ทกัษะเฉพาะ ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะตอ้งนาํไปใชใ้นอาชีพนกัดนตรี 

ส่วนสาํคญัในการบรรเลงดนตรีไดอ้ย่างถูกตอ้งนั้นจาํเป็นตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจในเร่ืองจงัหวะให้ถูกตอ้ง
แม่นยาํเสียก่อนท่ีจะไปพฒันารูปแบบการบรรเลงในขั้นต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี คาร์ล ออร์ฟ ซ่ึงมีหลกัการว่า 
การเรียนการสอนดนตรีควรเร่ิมตน้จากแนวคิดเร่ืองจงัหวะโดยเร่ิมจากจงัหวะเน้นให้นกัเรียนมีโอกาสสํารวจและ
ทดลองส่ิงต่าง ๆ ทางดนตรี (ณรุทธ์ สุทธจิตต,์ 2552) เม่ือกล่าวถึงจงัหวะเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองกระทบมีบทบาท
สาํคญัและเป็นส่วนช่วยในการพฒันาทกัษะในการเรียนรู้เร่ืองจงัหวะไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งเคร่ืองกระทบมีแหล่งกาํเนิด
เสียงท่ีง่าย โดยใชว้ิธีการสั่น การเขยา่ การเคาะ การตีซ่ึงอาจจะใชไ้มตี้หรืออาจจะใชส่ิ้งหน่ึงกระทบเขา้กบัอีกส่ิงหน่ึง
เพ่ือใหเ้กิดเสียง โดยไม่จาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์มากมาย สามารถคิดและบรรเลงไดอ้ยา่งอิสระ 
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จากประสบการณ์การของผูว้ิจยัซ่ึงสอนวิชาปฏิบติัเคร่ืองดนตรี และไดรั้บมอบหมายให้เป็นกรรมการใน
การคุมสอบปฏิบติัเคร่ืองดนตรีของนกัเรียนโรงเรียนดุริยางคท์หารอากาศเป็นเวลาเกือบส่ีปีนั้น พบวา่นกัเรียนยงัขาด
ทกัษะความชาํนาญและความแม่นยาํเร่ืองจงัหวะ ทาํให้การบรรเลงดนตรีในบางคร้ังขาดความสมบูรณ์ จากเหตุผล
ดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการสร้างบทเรียนโดยใชเ้คร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองกระทบเพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐาน
ทางดา้นดนตรี โดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้ของด้านทักษะพิสัยของฟิททส์ (Fitts, 1964) พร้อมทั้งทาํการเปรียบเทียบ
ทกัษะความชาํนาญก่อนและหลงัการ จดัการเรียนรู้ตามแผนการสอนในการพฒันาทกัษะความชาํนาญพ้ืนฐานดา้น
ดนตรี โดยใชเ้คร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองกระทบวา่มีผลต่อการพฒันาทกัษะพ้ืนฐานดา้นดนตรีหรือไม่อยา่งไรและเพ่ือ
เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบดงักล่าวใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนต่อไปในอนาคต   

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาทกัษะความชาํนาญพ้ืนฐานในดา้น ลีลาจงัหวะ
ความเขม้ของเสียง และลกัษณะเสียง ก่อนและหลงัแผนการสอน การพฒันาทกัษะพ้ืนฐานดา้นดนตรีโดยใชเ้คร่ือง
กระทบเป็นส่ือ สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 โรงเรียนดุริยางคท์หารอากาศ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความแตกต่างของระดบัทกัษะความชาํนาญพ้ืนฐานในดา้น ลีลาจงัหวะ ความเขม้
ของเสียง และลกัษณะเสียง ก่อนและหลงัแผนการสอน การพฒันาทกัษะพ้ืนฐานดา้นดนตรีโดยใชเ้คร่ืองกระทบเป็น
ส่ือ สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 โรงเรียนดุริยางคท์หารอากาศ 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

กลุ่มประชากร  

กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นกรณีศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนดุริยางคท์หารอากาศชั้นปีท่ี 2 โรงเรียนดุริยางคท์หาร
อากาศ จาํนวน 12 คน เป็นเพศชายลว้น มีอายุระหวา่ง 16 - 17  ปี มีทกัษะในดา้นการอ่านโน้ตดนตรีและการปฏิบติั
เคร่ืองดนตรี  

 

รูปแบบการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัและพฒันา (Research and Development) ผูว้ิจยัไดก้าํหนดรูปแบบการวิจยัโดย
ใชก้ารวิจยัแบบ One Group Pretest - Posttest Design (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2538: 249) คือ การออกแบบ
และพฒันาการเรียนการสอน โดยมีการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) จากนั้นให้นกัเรียนเรียนดว้ยวิธีการเรียนการสอน
โดยเคร่ืองมือท่ีถูกสร้างขั้นเพ่ือพฒันาทกัษะดา้นดนตรีเร่ือง  การพฒันาทกัษะพ้ืนฐานดา้นดนตรีโดยใชเ้คร่ืองกระทบ
เป็นส่ือ แลว้ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน (Posttest) ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 1 รูปแบบการวจิยั 

กลุ่ม  ทดสอบก่อน
เรียน 

ทดลองเรียนดว้ยแผนการสอน การพฒันาทกัษะพ้ืนฐานดา้นดนตรี
โดยใชเ้คร่ืองกระทบเป็นส่ือ 

ทดสอบหลงั
เรียน  

E  T1 X T2 
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เม่ือ  E  แทนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดท้ดลองเรียนตามแผนการสอน  

 T1  แทนการทดสอบก่อนเรียน 

 X  แทนการเรียนตามแผนการสอน การพฒันาทกัษะพ้ืนฐานดา้นดนตรีโดยใชเ้คร่ือง 

  กระทบเป็นส่ือ สาํหรับนกัเรียนดุริยางคท์หารอากาศชั้นปีท่ี 2 

T2  แทนการทดสอบหลงัเรียน เม่ือเรียนตามแผนการสอนการพฒันาทกัษะพ้ืนฐานดา้นดนตรีโดยใช้
เคร่ืองกระทบเป็นส่ือ สาํหรับนกัเรียนดุริยางคท์หารอากาศชั้นปีท่ี 2 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีประกอบดว้ย 3 ประเภท ดงัน้ี 

1. แผนการสอน การพฒันาทักษะพ้ืนฐานด้านดนตรีโดยใช้เคร่ืองกระทบเป็นส่ือ โดยดาํเนินการตาม
ขั้นตอนทฤษฏีการเรียนรู้ทกัษะพิสยัของ ฟิททส์ (Fitts, 1964) สาํหรับนกัเรียนดุริยางคท์หารอากาศชั้นปีท่ี 2 โรงเรียน
ดุริยางคท์หารอากาศ จาํนวน 6 แผน 12 คาบ คาบละ 90 นาที เป็นเวลาทั้งส้ิน 18 ชัว่โมง 

2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับใชป้ระเมินทกัษะก่อนและหลงัการใชแ้ผนการสอน 

สาํหรับนกัเรียนดุริยางคท์หารอากาศชั้นปีท่ี 2 โรงเรียนดุริยางคท์หารอากาศ แบ่งเป็น 2 ชุด  

3. แบบบนัทึกพฤติกรรมและพฒันาการ ปัญหาของผูเ้รียนหลงัการสอนในทุก ๆ ชัว่โมงการสอน 

 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือแผนการสอน การพฒันาทกัษะพ้ืนฐานดา้นดนตรีโดยใชเ้คร่ืองกระทบเป็น
ส่ือ จาํนวน 6 แผน    

1. ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางดา้นดนตรี 

2. วิเคราะห์แนวทางเพ่ือสร้างแผนการสอน การพฒันาทกัษะพ้ืนฐานดา้นดนตรีโดยใชเ้คร่ืองกระทบเป็น
ส่ือตามทฤษฏีทกัษะพิสยัของฟิททส์  

3. สร้างแผนการสอน การพฒันาทกัษะพ้ืนฐานดา้นดนตรีโดยใชเ้คร่ืองกระทบเป็นส่ือ ตามทฤษฎีท่ีกล่าว
ขา้งตน้ ใหส้อดคลอ้งวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

4. นาํแผนการสอนการพฒันาทกัษะพ้ืนฐานดา้นดนตรีโดยใชเ้คร่ืองกระทบเป็นส่ือ ให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
ดนตรีและศึกษาศาสตร์ จาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้ง จากนั้นนํามาปรับปรุง แก้ไขตามคาํแนะนําของ
ผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนนาํไปสร้างแผนการสอนจริง ซ่ึงเคร่ืองมือวิจยัทุกช้ินไดผ้่านการตรวจสอบจากผูว้ิจยัแลว้ มีค่าดชันี
ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์(The Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 1.0 

5. นาํแผนการสอนการพฒันาทกัษะพ้ืนฐานดา้นดนตรีโดยใชเ้คร่ืองกระทบเป็นส่ือ ท่ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
และแกไ้ขแลว้ไปทดลองกบันกัเรียนดุริยางคท์หารอากาศชั้นปีท่ี 2 โรงเรียนดุริยางคท์หารอากาศ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ทาํการทดสอบวดัระดบัทกัษะพ้ืนฐานทางดนตรีโดยใชต้ารางประเมินทกัษะก่อนการใชแ้ผนการสอน 

ใชก้รรมการในการให้คะแนนทั้งหมด 3 ท่าน โดยเป็นอาจารยผ์ูส้อนดา้นดนตรีของโรงเรียนดุริยางคท์หารอากาศ
ทั้งหมด 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 823 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

2. ช้ีแจงรายละเอียดเน้ือหาบทเรียน ระยะเวลาและรูปแบบการจดัการเรียนรู้กบักลุ่มตวัอยา่ง 

3. ใชแ้ผนการสอน การพฒันาทกัษะพ้ืนฐานดา้นดนตรีโดยใชเ้คร่ืองกระทบเป็นส่ือ จาํนวน 6 แผน 12 คาบ คาบ
ละ 90 นาที 

4. สังเกตประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน โดยใชแ้บบบนัทึกพฒันาการและปัญหาของผูเ้รียนหลงัการสอน
ในทุก ๆ ชัว่โมงการสอน 

5. ทาํการทดสอบวดัระดบัทกัษะพ้ืนฐานทางดนตรีโดย ตารางประเมินทกัษะหลงัการใชแ้ผนการสอน การ
พฒันาทกัษะพ้ืนฐานดา้นดนตรีโดยใชเ้คร่ืองกระทบเป็นส่ือ ใชก้รรมการในการให้คะแนนทั้งหมด 3 ท่าน โดยเป็น
กรรมการชุดเดิมท่ีไดท้าํการทดสอบก่อนการใชแ้ผนการสอน 

6. นาํคะแนนก่อนและหลงัมาเปรียบเทียบ 
 

4. ผลการวจิยั 

เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียทักษะพ้ืนฐานด้านดนตรีโดยใช้เคร่ืองกระทบเป็นส่ือก่อนและหลงัการใช้
แผนการสอน   

 

ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียทักษะพ้ืนฐานด้านดนตรีโดยใช้เคร่ืองกระทบเป็นส่ือก่อนและหลงัการใช้
แผนการสอน 

การพฒันาทกัษะ
พ้ืนฐานดา้นดนตรี  

ทดสอบ 

N คะแนนเตม็ Mean S.D. 

ก่อนเรียน 12 60 18.42 4.68 

หลงัเรียน 12 60 50 3.17 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่นกัเรียนทั้งหมด 12 คน ไดค้ะแนนเฉล่ียทกัษะก่อนเรียน เท่ากบั 18.42 จากคะแนนเตม็ 
60 คะแนน และไดค้ะแนนเฉล่ียหลงัเรียน เท่ากบั 50 จากคะแนนเตม็ 60 คะแนน แสดงวา่ทกัษะพ้ืนฐานดา้นดนตรีของ
นกัเรียนดุริยางคท์หารอากาศชั้นปีท่ี 2 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้ผนการสอนทาํให้นกัเรียนมีทกัษะพ้ืนฐานดา้น
ดนตรีสูงกวา่ก่อนเรียน 

ทดสอบสมมติฐานท่ีระดบั .05 วา่คะแนนทกัษะพ้ืนฐานดา้นดนตรี หลงัการสอนนกัเรียนดว้ยชุดแผนการ
สอนทกัษะพ้ืนฐานดา้นดนตรีโดยใชเ้คร่ืองกระทบเป็นส่ือ สูงกวา่ก่อนสอนจริงหรือไม่  โดยใชก้ารทดสอบอนัดบัท่ีมี
เคร่ืองหมายกาํกบัของวิลคอกซนั (The Wilcoxon Signed Test)   โดยใชโ้ปรแกรม SPSS ผลลพัธ์จากการประมวลผล 
ไดด้งัน้ี 
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 Posttest - Pretest 

Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

-3.068b 

.002 

 

สรุปผลได้ว่า มธัยฐานของคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่มธัยฐานของคะแนนก่อนเรียน ท่ีระดบันยัสาํคญันอ้ย
กว่า .05 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าแผนการสอน การพฒันาทักษะพ้ืนฐานดา้นดนตรีโดยใช้เคร่ืองกระทบเป็นส่ือ ทาํให้
คะแนนของนกัเรียนดีข้ึน 

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวจิยั  

จากการวจิยัเร่ือง การพฒันาทกัษะพ้ืนฐานดา้นดนตรีโดยใชเ้คร่ืองกระทบเป็นส่ือ สาํหรับนกัเรียนดุริยางค์
ทหารอากาศชั้นปีท่ี 2  โดยดาํเนินการตามรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัฟิททส์ (Fitts, 1964) ทั้งหมด 6 แผน 

พบว่า นักเรียนทุกคนมีคะแนนเพ่ิมข้ึนหลงัจากการการใชแ้ผนการสอนทั้งหมด 12 คน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า การใช้
แผนการสอนทกัษะขั้นพ้ืนฐานดา้นดนตรีโดยใชเ้คร่ืองกระทบเป็นส่ือ ทาํใหค้ะแนนของนกัเรียนทุกคนดีข้ึน 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฒันาทักษะขั้นพ้ืนฐานด้านดนตรีโดยใช้เคร่ืองกระทบเป็นส่ือ สําหรับ
นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศชั้นปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยมีทักษะก่อนและหลงัแตกต่างกันอย่างมีนัย
สมัพนัธ์ท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่แผนการสอน การพฒันาทกัษะพ้ืนฐานดา้นดนตรีโดยใชเ้คร่ืองกระทบเป็นส่ือ 

ทาํใหค้ะแนนของนกัเรียนดีข้ึน 

 

อภิปรายผล 

นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแผนการสอน การพฒันาทักษะพ้ืนฐานดา้นดนตรีโดยใชเ้คร่ือง
กระทบเป็นส่ือ พร้อมทั้งการจดบนัทึกแบบบนัทึกพฒันาการ ปัญหาและส่ิงท่ีควรนาํไปปรับปรุงแกไ้ขหลงัการจดัการ
เรียนการสอนในทุก ๆ ชัว่โมง ผูส้อนไดท้าํการจดบนัทึกขอ้บกพร่องและปัญหาของนกัเรียน ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหน้กัเรียนทราบถึงปัญหาและขอ้บกพร่อง ทั้งยงัทาํใหผู้ส้อนสามารถมองเห็นพฒันาการทกัษะพ้ืนฐานดา้น
ดนตรีของนกัเรียนไดอ้ยา่งชดัเจน สามารถกาํหนดเป็นประเด็นท่ีตอ้งแกไ้ขไดอ้ยา่งไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม จาก
การบนัทึกผลของปัญหาท่ีพบไดช้ดัเจนกบันกัเรียนดุริยางคท์หารอากาศชั้นปีท่ี 2 คือ 

1. นักเรียนขาดความเอาใจใส่ ความละเอียด รวมไปถึงยงัขาดความเขา้ใจในรูปแบบการปฏิบติัโนต้บาง
รูปแบบการปฏิบติัดนตรี เช่น นกัเรียนมีปัญหาดา้นการปฏิบติัส่วนโนต้ดนตรี ในบางรูปแบบจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนใน
อตัราส่วนท่ีเป็นโนต้สามพยางคแ์ละยงัขาดความชาํนาญในการบรรเลงอตัราจงัหวะผสม (Compound Time)  

2. ในดา้นความเขม้ของเสียงและลกัษณะเสียงนั้น นกัเรียนดุริยางคท์หารอากาศขาดความละเอียดในการ
จดัวางระดบัความเขม้ของเสียงท่ีชดัเจนและละเลยการปฏิบติัตามเคร่ืองหมายกาํหนดลกัษณะเสียง  

จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัไดท้าํแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและปรับปรุงขอ้บกพร่องดงักล่าวเป็นลาํดบั
ขั้น ตามแผนการสอนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และเม่ือพิจารณาการเพ่ิมและลดของคะแนนพบวา่ก่อนเรียนหลงัเรียนโดย
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ใชแ้ผนการสอนดงักล่าว นกัเรียนมีคะแนนเพ่ิมข้ึนหลงัการใชแ้ผนการสอนทั้ง 12 คน และมีนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนใน
ระดบัดีเยี่ยม 7 คน ไดค้ะแนนระดบัดีมากทั้งหมด 5 คน และนกัเรียนคนท่ีไดค้ะแนนก่อนสอบนอ้ยท่ีสุดนั้นมีระดบั
คะแนนท่ีเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานของงานวิจยัขา้งตน้ ท่ีกล่าววา่ “แผนการสอน การพฒันาทกัษะ
พ้ืนฐานดา้นดนตรีโดยใชเ้คร่ืองกระทบเป็นส่ือ สําหรับนักเรียนดุริยางคท์หารอากาศ ชั้นปีท่ี 2 จะช่วยพฒันาทกัษะ
ความชาํนาญพ้ืนฐานดา้นลีลาจงัหวะ ความเขม้ของเสียง และลกัษณะเสียงในระดบัดีมาก” แสดงให้เห็นว่า การใช้
แผนการสอน การพฒันาทกัษะพ้ืนฐานดา้นดนตรีโดยใชเ้คร่ืองกระทบเป็นส่ือ ทาํใหค้ะแนนความสามารถดา้นทกัษะ
การปฏิบติัดนตรีขั้นพ้ืนฐานของนกัเรียนทุกคนดีข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ช่อเพชร เทียมดวงแข (2556) ไดท้าํ
การพฒันาการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบทกัษะปฏิบติัของเดวีส์ สาระดนตรี เร่ืองการสีซอดว้งเบ้ืองตน้ ชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 5 ซ่ึงแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบทกัษะปฏิบติัของเดวีส์ มีทกัษะปฏิบติัในการสีซอดว้งเบ้ืองตน้ โดยรวมอยู่
ในระดบัดีและรายดา้นอยูใ่นระดบัพอใชถึ้งระดบัดีมาก 

เม่ือพิจารณาการเพ่ิมของคะแนนพบวา่ การพฒันาทกัษะพ้ืนฐานดา้นดนตรีของนกัเรียนก่อนเรียนเท่ากบั 
18.42 เม่ือคิดเป็นร้อยละ เท่ากบั 30.7 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน เท่ากบั 50 เม่ือคิดเป็นร้อยละ เท่ากบั 83.33 โดยหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่การพฒันาทกัษะพ้ืนฐานดา้นดนตรี มีทกัษะหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

พิจารณาจากระดบัผลของพฒันาการขา้งตน้ท่ีกล่าวมาแลว้ ท่ีปรากฏใหเ้ห็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากกิจกรรม
การเรียนรู้ดว้ยรูปแบบทกัษะปฏิบติัของฟิททส์ มีการออกแบบตามแผน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ให้ความสาํคญัในการ
ปฏิบติัและฝึกทกัษะ มีขั้นตอนท่ีกล่าวถึงทกัษะและความรู้ทางทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูส้อนจะเป็นใหข้อ้มูลแก่นกัเรียน
ในดา้นต่าง ๆ ยกตวัอยา่งเช่นตอ้งทาํอะไรบา้ง ตอ้งดูและหลีกเล่ียงในเร่ืองอะไรบา้ง กระบวนการท่ีตอ้งทาํงานอะไรท่ี
จาํเป็นท่ีตอ้งรู้ การสังเกต การทาํความเขา้ใจในกิจกรรมผ่านตวัอยา่งท่ีชดัเจน นกัเรียนสามารถมองเห็นผ่านการรับรู้
และเขา้ใจในองคป์ระกอบของเหตุการณ์ทั้งหมด มีการสาธิตทกัษะท่ีจะฝึก เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้ลียนแบบทกัษะ 
ทั้งในส่วนของการเรียนรู้องค์ประกอบย่อยจนเขา้ใจจึงส่งผลให้นักเรียนเกิดความเขา้ใจและความสามารถในการ
ปฏิบติักิจกรรมทางดนตรีให้บรรลุผล ทั้งในดา้นการเรียนรู้ดา้นกระบวนการและดา้นผลลพัธ์ สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ ทิศนา แขมมณี (2553, น. 141) ; วีณา ประชากูล และประสาท เนืองเฉลิม (2554, น. 230) ท่ีเห็นว่า การจดัการ
เรียนการสอนโดยเน้นทกัษะการปฏิบติัท่ีดี ผูส้อนจะกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดคาํถามเกิดความคิดและลงมือแสวงหา 
ความรู้ เพ่ือนาํมาประมวลหาคาํตอบหรือขอ้สรุปดว้ยตนเอง โดยผูส้อนจะช่วยอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ใน
ด้านต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน เน้นการถ่ายโอนองค์ความรู้และให้ความสําคญัเก่ียวกับการตรวจสอบความรู้เดิมของ
นักเรียน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูส้อนจะตอ้งตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานเดิมของนกัเรียน จะทาํให้ผูส้อนคน้พบว่านกัเรียนตอ้ง
เรียนรู้อะไรก่อนท่ีจะเรียนรู้ในเน้ือหาบทเรียนนั้น ๆ ส่งผลให้แผนการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวมีประสิทธิภาพตามผลท่ี
ปรากฏ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุวิทย ์พรหมหมวก (2556) ไดท้าํการเปรียบเทียบผลการใชรู้ปแบบการเรียน
การสอนทกัษะปฏิบติัของเดวีส์ ท่ีมีต่อทกัษะปฏิบติัการละเล่นในทอ้งถ่ินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 
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ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้

1. การพฒันาทกัษะพ้ืนฐานดา้นดนตรีโดยใชเ้คร่ืองกระทบเป็นส่ือ ผูส้อนควรทาํความเขา้ใจวิธีการสอน
และกิจกรรมท่ีใชใ้นการสอน อยา่งชดัเจน ถูกตอ้งตามวตัถุประสงคข์องบทเรียนใหเ้รียบร้อยก่อน 

2. ผูส้อนควรสอนให้นกัเรียนมีความเขา้ใจเก่ียวกบัอตัราส่วนจงัหวะท่ีชดัเจน พร้อมทั้งแนะนาํการปฏิบติั
ส่วนโนต้ท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ ระดบัความเขม้ของเสียงหรือลกัษณะเสียง มีการสาธิตลกัษณะการปฏิบติัอยา่งชดัเจน ให้
นักเรียนไดท้าํความเขา้ในอย่างถูกตอ้ง มีความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงแลว้จึงเพ่ิมความเร็วในการปฏิบติัเพ่ือให้เกิดความ
ชาํนาญและถูกตอ้ง 

3. ผูส้อนควรวางแผนการจดักิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนไดอ้อกมาปฏิบติัต่อหนา้เพ่ือนร่วมชั้นเรียนบ่อยคร้ังมาก
ข้ึน เพ่ือร่วมกนัวิเคราะห์ แกปั้ญหารายบุคคล และเพ่ือส่งเสริมให้นกัเรียนมีความกลา้แสดงออก เพ่ือให้นกัเรียนเกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการปฏิบติัดนตรีท่ีสูงข้ึน 

4. ส่ือท่ีผูส้อนเตรียมมานั้นตอ้งควบคุมเน้ือหาในการเรียนรู้และสามารถเขา้ใจไดง่้าย เป็นรูปธรรม เช่น 
เอกสารประกอบการสอน เน้ือหาท่ีเรียนและควรมีนวตักรรมท่ีช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือทาํให้
นกัเรียนมีความเขา้ใจและสามารถเขา้ถึงเน้ือหาไดง่้ายยิง่ข้ึน 

5. ผูส้อนควรมีการเตรียมพร้อมในเร่ืองสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่นกัเรียน เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุน ใหน้กัเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนและทาํกิจกรรมต่าง ๆ 

 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการศึกษาวิจยัในการเรียนการสอนสาํหรับนกัเรียนดุริยางคท์หารอากาศในชั้นปีการศึกษาอ่ืน ๆ 
และในรายวิชาอ่ืน ๆ เช่นในการสอนทฤษฏีดนตรีสําหรับนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เพ่ือพฒันาคุณภาพของ
นกัเรียนดุริยางคใ์หม้ากยิง่ข้ึน 

2. ผูว้จิยัควรทาํการทดลองการพฒันาทกัษะในการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีโดยใชรู้ปแบบการสอนทกัษะปฏิบติั
อ่ืน ๆ ในการทดลอง เช่น การพฒันาทกัษะการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีคราริเนต ในรูปแบบการสอนทกัษะปฏิบติัรูปแบบ
ของเดวส์ี เป็นตน้   

3. เน่ืองจากกลุ่มประชากรมีขนาดเล็ก ทาํให้ขอ้จาํกดัในการทาํวิจยัมีมาก เช่น ไม่มีกลุ่มประชากรเพ่ือทาํ
การทดสอบเคร่ืองมือก่อนนาํมาใชจ้ริง ทาํใหจ้าํเป็นตอ้งยดึค่าดชันีของความสอดคลอ้งกนัระหวา่งขอ้คาํถามแต่ละขอ้
กบัจุดประสงค ์(Index of Item - Objective Congruence หรือ IOC) เป็นหลกั 
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บทคัดย่อ 

 ในปัจจุบนัมีเยาวชนท่ีสนใจในดา้นดนตรีเพ่ิมมากข้ึนแต่ไม่รู้วิธีการอ่านโนต้ไม่เขา้ใจถึงแก่นแทข้องจงัหวะ 
เพียงสามารถเล่นไดจ้ากการสังเกต การฟัง เท่านั้น งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศึกษาแนวทางการจดัการ
เรียนรู้แบบ สร้างจินตภาพ - การไดย้นิ - การอ่าน - การเคล่ือนไหวทางร่างกาย VARK ในการส่งเสริมดา้นความรู้ความ
เขา้ใจ ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐานและการปฏิบติั เร่ือง จงัหวะและตวัโนต้ของวงโยในวงโยธวาทิตของโรงเรียน
รัฐบาลในกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐานและการปฏิบติั เร่ือง ตวั
โนต้และจงัหวะโดยการใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบ สร้างจินตภาพ - การไดย้นิ - การอ่าน - การเคล่ือนไหวทางร่างกาย 
โดยมีกลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียน 11 คน มีอายเุฉล่ียระหวา่ง 12-18 ปี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) แผนการ
จดักิจกรรมการส่งเสริมความเขา้ใจทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐานและการปฏิบติั เร่ือง จงัหวะและตวัโนต้โดยใช ้การ
จดัการเรียนรู้แบบ สร้างจินตภาพ - การไดย้นิ-การเคล่ือนไหวทางร่างกาย VARK ทั้งหมด 8 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง 2)  
แบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ Wilcoxon signed rank Test ผลการวิจัยในคร้ังน้ี
ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีดีข้ึนหลงัเรียนโดยมีคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนจากการประมวลผลค่า Asymp. Sig. 

เท่ากบั .003 ซ่ึงมีค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีนอ้ยกวา่ 0.05 

คาํสําคญั:  ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐาน, VARK, จงัหวะและตวัโนต้ 

 

ABSTRACT 

At present, there are a number of students who are interested in learning music but not able to read notes or 

do not understand rhythm. This leads to low musical ability and skills. Thus, this research aimed to study a learning 

management using Visual - Auditory - Read – Kinesthetic (VARK) 1) to enhance students’ knowledge and 

understanding in basic Western music theory and practice on rhythm and notation in a military band of a government 

school in Bangkok, and 2) to study students’ achievement in learning basic Western music theory and practice on 

rhythm and notation using Visual - Auditory - Read – Kinesthetic (VARK). The sample group consisted of 11 students 

of a military band with an average age of 12-18 years old. The research instruments included 1) eight lesson plans (2 

hours each) on VARK and 2) pre-test and post-test. Wilcoxon signed rank Test was applied for data analysis. . The 
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result showed that the student had better learning achievement with Asymp. Sig at .003 which was statistically 

significant at an alpha level of 0.05.   

Keywords:  Basic Western music theory, VARK, Rhythm, and Music Notation 

 

1. บทนํา 

 ดนตรีเป็นส่ิงหน่ึงท่ีอยูคู่่กบัมนุษยม์าตั้งแต่สมยัโบราณซ่ึงดนตรีก็เป็นศาสตร์อีกแขนงหน่ึงของศิลปะเช่นกนั
เสียงดนตรีนั้นเป็นเสมือนแรงกระตุน้ผลกัดนัพลงัทางดา้นอารมณ์ของมนุษยแ์ละยงัเป็นส่ือท่ีใชส้ะทอ้นอารมณ์ของ
มนุษยผ์า่นทางบทเพลง โดยมีผูส่้งสารทางอารมณ์ คือ นกัดนตรีท่ีใชเ้สียงร้อง เสียงเคร่ืองดนตรี เสียงจากธรรมชาติส่ือ
อารมณ์แทนความรู้สึกของบทเพลงนั้น ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะถูกหลงลืม มนุษยจึ์งตอ้งคิดคน้วิธีการบนัทึกเพ่ือใหเ้กิดความ
เป็นสากลเพ่ือทาํใหเ้พ่ือนมนุษยทุ์กคนสามารถเขา้ถึงส่ิงท่ีมนุษยไ์ม่เขา้ใจ หรือส่ิงท่ีอยากจดจาํ วรชาติ อาํไพ, 2557 ได้
กล่าวไวว้า่ การจดบนัทึกเป็นการช่วยในเร่ืองความจาํ โดยปกติแลว้การท่ีมนุษยจ์ะสามารถจดจาํทุกอยา่งไดเ้ป็นส่ิงท่ี
ยาก การจดบนัทึกจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยใหม้นุษยเ์ราจดจาํเร่ืองราวต่างๆและเรียบเรียงขอ้มูลท่ีเราไดรั้บ    

 ในปัจจุบนัมีเยาวชนท่ีสนใจในดา้นดนตรีเพ่ือมากข้ึนแต่ไม่รู้วิธีการอ่านโนต้ไม่เขา้ใจถึงแก่นแทข้องจงัหวะ 

สามารถเล่นไดจ้ากการสงัเกตและการฟังเท่านั้น แต่ไม่มีทกัษะทางดา้นการอ่านความเขา้ใจทาํใหไ้ม่สามารถเล่นดนตรี
ไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพท่ีตวัเยาวชนนั้นมี ทาํให้เกิดการเบ่ือ คิดวา่ดนตรีนั้นเป็นส่ิงท่ีเขา้ใจยากและยงัคิดวา่ศิลปะดนตรี
นั้นเป็นส่ิงท่ีไม่สาํคญั ซ่ึงอาจเป็นเพราะในอดีตประเทศเรานั้นปลูกฝังใหเ้ด็กคิดวา่คนเรียนดนตรี ศิลปะ การละคร เป็น
พวกเตน้กินรํากินจึงทาํใหผู้ป้กครองยดึถือในความเช่ือเหล่านั้น หากเรายอ้นมองประเทศท่ีเขาเจริญแลว้ ดนตรีเป็นส่ิง
ท่ีผูป้กครองในต่างประเทศ เช่น จีน ญ่ีปุ่น องักฤษ อเมริกนั ฯลฯ ไดใ้ห้ความสําคญัส่งเสริมให้เยาวชนของประเขา
สามารถเล่นดนตรี ลดัดา ตั้งสุถาชยั, 2549 ไดก้ล่าวไวว้า่ หากพดูถึงอาชีพนกัแสดงในมุมมองของคนไทยในความรู้สึก
ของคนรุ่นเก่ามกัจะเป็นอาชีพท่ีไม่ไดรั้บการสนบัสนุน เน่ืองจากเป็นอาชีพท่ีไม่แน่นอนแต่หากเปรียบเทียบกบัชาติ
อ่ืนๆ ศิลปะการแสดงต่างๆนบัว่าเป็นศิลปะประจาํชาติ เป็นส่ิงท่ีสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมหากเราลองนึกถึงบท
พระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 6) บทแปลจากตน้ฉบบัของ วิลเล่ียม เช็คส
เปียร์ จะเห็นความสาํคญัของดนตรีไดอ้ยา่งดีทีเดียว บทความกล่าวไวด้งัน้ี  

   “ชนใดไม่มีดนตรีกาล   ในสนัดานเป็นคนชอบกลนกั  

   อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ   เขา้นั้นเหมาะคิดกบฏอปัลกัษณ์ 

    ฤาอุบายเล่ห์ร้ายขมงันกั   มโนหนกัมืดมวัเหมือนราตรี  

   อีกดวงใจยอ่มดาํสกปรกราวนรก เช่นกล่าวมาน่ี  

   ไม่ควรไวใ้จในโลกน้ี   เจา้จงฟังดนตรีเถิดช่ืนใจ” 

         (บทพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6) 
 

 ดร.แพง ชินพงศ์, 2558 ไดก้ล่าวไวว้่าดนตรีเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในขดัเกลา้จิตใจ พฒันาศกัยภาพทางดา้น
บุคลิกภาพ ความเป็นตวัตน ศกัยภาพทางดา้นอารมณ์ ศกัยภาพดา้นสติปัญญา ดงัพระบรมราโชวาทท่ีพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาล
ท่ี 9) พระราชทานเน่ืองในวนัสงัคีตมงคล คร้ังท่ี 2 ณ เวทีลีลาศ สวนอมัพร เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 31 กรกฏาคม พ.ศ 2512 
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ความวา่ ดนตรีมีความสาํคญัต่อชีวิต เน่ืองจากให้ความบนัเทิง ช่วยให้จิตใจสบาย นกัเพลง นกัดนตรีมีบทบาทสาํคญั 

เพราะนอกจากจะช่วยใหค้นฟัง ไดรั้บความบนัเทิงครึกคร้ืนแลว้ ยงัสามารถสร้างความรู้สึกท่ีดี เช่น ความอดทน ความ
ขยนัขนัแข็ง และความสามคัคี จึงทรงปรารถนาให้นกัดนตรี นกัเพลง นกัร้อง แสดงออกในทางสร้างสรรค ์ชกันาํให้
คนเป็นคนดี 

 เรามกัจะพบปัญหาในการเรียนการสอนของหลายโรงเรียนในประเทศไทยเสมอเน่ืองจากเวลา จาํนวน
อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อผูเ้รียน จาํนวนของผูเ้รียนมากทาํให้ไม่สามารถดูแลนกัเรียนไดอ้ย่างทัว่ถึง ความรู้ความเขา้ใจ
ของผูเ้รียนแต่ละคนไม่เท่ากนั ครูท่ีสอนดนตรีบางคนอาจไม่ไดจ้บดนตรีมา อาจให้ความรู้กบันกัเรียนไดไ้ม่เพียงพอ 

ครูมกัใชว้ิธีการแกไ้ขปัญหาโดยเปิดส่ือต่างๆใหน้กัเรียนดูหรืออธิบายตามในหนงัสือ โดยไม่ให้นกัเรียนลงมือปฏิบติั 

ทาํให้นกัเรียนขาดความสนใจในการเรียน ขาดความเขา้ใจและขาดประสบการณ์ในการลงมือปฏิบติัจริง ณรุทธ์ สุทธ
จิตต,์ 2554 ไดก้ล่าวไวว้า่โรงเรียนในประเทศไทยส่วนใหญ่มกัมีปัญหาในเร่ืองของการจดัการเรียนการสอนวชิาดนตรี 

มกัเนน้ภาคทฤษฎีมากกวา่ภาคปฏิบติัซ่ึงทาํใหข้าดประสบการณ์ในการลงมือปฏิบติัจริงและส่ิงท่ีส่งผลต่อสุนทรียภาพ
ของนักเรียน ขอจาํกดัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปไดด้งัน้ี 1.งบประมาณ 2.อุปกรณ์การเรียน 3.สถานท่ีเรียน 4.บุคลากร 

และ 5.การดาํเนินงานผูบ้ริหาร นอกจากน้ีระบบการศึกษาของประเทศไทยยงัไม่มีความชาํนาญในการพฒันาเด็กใหมี้
ความคิดหรือการสร้างกระบวนการคิดสร้างสรรคใ์ห้แก่เด็กมากพอ ความสาํคญักบัการเรียนดนตรีของเด็กเท่าท่ีควร 

ทาํใหเ้ด็กไม่เห็นความสาํคญัของดนตรี และไม่เกิดความซาบซ้ึงในดนตรี 

 ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงมีความสนใจในการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างจินตภาพ-การได้ยิน-การอ่าน-การ
เคล่ือนไหวทางร่างกาย VARK (Visual - Auditory - Read - Kinesthetic) และนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐานและการปฏิบติั เร่ือง ตวัโนต้และจงัหวะ เพ่ือให้ผูเ้รียนมีความความเขา้ใจทั้งดา้นทฤษฎี
และปฏิบติัมากยิง่ข้ึน 

 

ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

รูปแบบการเรียนรู้แบบ VARK (Visual - Auditory - Read - Kinesthetic) หรือ การจดัการเรียนรู้แบบสร้าง
จินตภาพ-การไดย้นิ-การเคล่ือนไหวทางร่างกาย (Fleming, N.D and Mills  C. 1992) ไดก้ล่าวไวว้า่การเรียนรู้ตามความ
สนใจหรือความถนดัแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม โดยตั้งช่ือการแบ่งกลุ่มแบบน้ี เรียกวา่ VARK Model หรือ VARK Learning 

Styles  

            1) กลุ่ม V ยอ่มาจาก Visual เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีส่ือดว้ยภาพและสญัลกัษณ์ ผูเ้รียนท่ีชอบการเรียนรู้แบบ 

Visual พวกเขาสามารถมองเห็นขอ้มูลต่างๆ ในรูปแบบของ แผนท่ี แผนภาพ กราฟ แผนภูมิ และลูกศรสญัลกัษณ์ต่างๆ 

และส่ิงเหล่าน้ี ก็ดีกวา่การบอกเล่าเป็นคาํพดูหรือลายลกัษณ์อกัษร  

2) กลุ่ม A ยอ่มาจาก Aural หรือ Auditory เป็นรูปแบบการเรียนรู้ดว้ยส่ือท่ีเป็นเสียง เป็นรูปแบบการรับรู้ขอ้มูล
ผ่านโสตประสาท หรือผ่านการไดย้ินไดฟั้ง ผูเ้รียนท่ีช่ืนชอบการเรียนรู้แบบ Aural หรือ Auditory จะชอบการฟัง
บรรยาย ฟังเทป การสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัในกลุ่ม การพูดคุยกนัผ่านทางโทรศพัท์หรือส่ือออนไลน์
ต่างๆ แมแ้ต่การพดูคุยกบัตนเอง หรือการคิดออกมาดงัๆ เพ่ือเรียบเรียงขอ้มูล ความคิด หาคาํตอบท่ีตนตอ้งการ ดงันั้น 

จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีจะเห็นคนกลุ่ม Aural หรือ Auditory พูดคุยกบัตวัเอง เพราะเขากาํลงัใชค้วามคิดผ่านการพูดให้
ตนเองไดย้นิ 
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3) กลุ่ม R ย่อมาจาก Read และ Write เป็นรูปแบบการเรียนรู้ดว้ยตวัอกัษร ผูเ้รียนท่ีช่ืนชอบการเรียนรู้แบบ 

Read และ Write มกัจะชอบขอ้มูลท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของนกัวิชาการทั้งหลายเพราะเป็นรูปแบบ
การเรียนรู้ท่ีเนน้การรับและส่งขอ้มูลผา่นการอ่านและการเขียน 

4) กลุ่ม K ยอ่มาจาก Kinesthetic เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีส่ือดว้ยการเรียนรู้ดว้ยการสมัผสัและการกระทาํ 

ผูเ้รียนท่ีช่ืนชอบการเรียนรู้แบบ Kinesthetic จะเป็นผูท่ี้ลงมือทาํชอบการปฏิบติัไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์จาํลองหรือ
สถานการณ์จริงเพราะการลงมือทาํเป็นรูปแบบท่ีทาํใหจ้ดจาํไดง่้ายเพราะเป็นส่ิงท่ีกาํลงัทาํเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงขอ้มูลเขา้
สู่ผูเ้รียนโดยตรง 

 ดงันั้นการเรียนรู้โดยรูปแบบ VARK จะช่วยส่งเสริมการจดักิจกรรมและเน้ือการเรียนรู้ไดอ้ยา่งครอบคลุม
กระบวนการเรียนรู้ตามความถนดัของผูเ้รียน เน่ืองจากผูเ้รียนแตล่งคนอาจมีพ้ืนฐานความรู้ความเขา้ใจและความถนดั
ในการเรียนแตกต่างกนั เช่น บางคนชอบการอ่านหนงัสือ บางคนชอบการนัง่ฟัง บางคนชอบการลงมือปฏิบติั บางคน
ชอบการเขียนจดบนัทึกในส่ิงท่ีตนเรียนรู้   

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบ สร้างจินตภาพ - การไดย้นิ - การอ่าน - การเคล่ือนไหวทางร่างกาย 

VARK (Visual - Auditory - Read - Kinesthetic) ในการส่งเสริมดา้นความรู้ความเขา้ใจ ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐาน
และการปฏิบติั เร่ือง จงัหวะและตวัโนต้ 

2. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐานและการปฏิบติั เร่ือง ตวัโนต้และจงัหวะโดย
การใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบ สร้างจินตภาพ - การไดย้นิ - การอ่าน - การเคล่ือนไหวทางร่างกาย VARK (Visual - 

Auditory - Read - Kinesthetic)  
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบ สร้างจินตภาพ - การไดย้นิ - การอ่าน 

- การเคล่ือนไหวทางร่างกาย VARK (Visual - Auditory - Read - Kinesthetic) ในการส่งเสริมดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐานและการปฏิบติั เร่ือง จงัหวะและตวัโนต้ และ ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทฤษฎีดนตรี
สากลขั้นพ้ืนฐานและการปฏิบติั เร่ือง ตวัโนต้และจงัหวะโดยการใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบ สร้างจินตภาพ-การไดย้นิ -

การอ่าน-การเคล่ือนไหวทางร่างกาย VARK (Visual-Auditory-Read-Kinesthetic) โดยมีวธีิการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกรณีศึกษา  

 3.1.1       ประชากร   

  ประชากรของการวิจยัน้ีคือนักเรียนในวงโยธวาทิตในโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่แห่ง
หน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นสมาชิกวงโยธวาทิตของโรงเรียนปีการศึกษา 2559 โดยมีนกัเรียนทั้งหมด 75 คน
อายเุฉล่ีย 12-18 ปี  

3.1.2     กลุ่มตวักรณีศึกษา 

   กลุ่มกรณีศึกษาของการวิจยัน้ีคือนกัเรียนในวงโยธวาทิตในโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่

แห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จาํนวน 11 

คน โดยเป็นเด็กผูช้าย 7 คน เด็กผูห้ญิง 4 คน   
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               3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยัและขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวจิยั  

3.2.1 เคร่ืองมือในการวจิยั  

  3.2.1.1 แผนการจดักิจกรรมการส่งเสริมความเขา้ใจทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐานและการปฏิบติั 

เร่ือง จงัหวะและตวัโนต้โดยใช ้ การจดัการเรียนรู้แบบ สร้างจินตภาพ - การไดย้นิ-การเคล่ือนไหวทาง
ร่างกาย VARK (Visual Auditory Read Kinesthetic) ทั้งหมด 8 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง ซ่ึงมีค่า (The 

Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 1.0 

 3.2.1.2 แบบทดสอบความรู้ก่อน-หลงัเรียน มีค่า IOC เท่ากบั 1.0 

3.2.2 ขั้นตอนสร้างเคร่ืองมือวจิยั 

         3.2.2.1   ศึกษาวธีิการสร้างแบบทดสอบการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

          3.2.2.2 วเิคราะห์เน้ือหา เพ่ือสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

                                 3.2.2.3 สร้างแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลงัเรียน แบบ อตันยั 9 ขอ้ 70 คะแนน                      

                                             และ ปฏิบติั 2 ขอ้ 30 คะแนน 

                                  3.2.2.4 นาํเน้ือหาและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นดนตรี 

                                               และศึกษาศาสตร์จาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้ง และนาํกลบัมาปรับปรุง 

                                               ตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 

   3.2.2.5 นาํแบบทดสอบไปใชก้บัผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง 

3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

                   ผูว้จิยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง มีวธีิการดงัน้ี 

1. คน้หาปัญหาของการเรียนวชิาทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐาน และ การปฏิบติั  

2. คน้หาทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมท่ีจะนาํมาปรับใช ้

3. ออกแบบเคร่ืองมือในการวจิยัและส่งใหผู้เ้ช่ียวชาญทางศึกษาศาสตร์และดา้นดนตรี 3 ท่าน แลว้นาํ
กลบัมาปรับปรุงแกไ้ขหากมีขอ้ผดิพลาด 

4. กาํหนดระยะเวลาในการทาํวจิยัทั้งหมด 4 สปัดาห์ โดยมีคาบการสอนทั้งหมดรวม 8 คร้ัง คร้ังละ 2 

ชัว่โมงโดยผูว้จิยัจะทาํการ Pretest ก่อนเรียนเพ่ือวดัความรู้เขา้ใจของนกัเรียนแต่ละคนวา่มีความเขา้ใจ
ในวชิามากนอ้ยเพียงใด กาํหนดใหฝึ้กการอ่านโนต้ การเขียน ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐาน และ การ
ปฏิบติัตามแบบฝึกหดัท่ีกาํหนดใหใ้นแต่ละคร้ังผูส้อนจะทาํการบนัทึกพฒันาการของนกัเรียนแต่ละคน 

5. ทาํการทดสอบอีกคร้ังหลงัการสอบ 8 คาบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัเพ่ือวดัพฒันาของผลสมัฤทธ์ิ
ของผูเ้รียน 

  

              3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

  เม่ือทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัเสร็จส้ินผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยเปรียบจากการ
ทดสอบผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลจะวเิคราะห์จากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ท่ีดีข้ึนโดยใชค้่า Wilcoxon Signed Rank Test อ.งามพล สุนทรวรสิริ, 2556 ไดก้ล่าวไวว้า่ Wilcoxon signed rank Test 

ตอ้งมีค่านยัสาํคญัตํ่ากวา่ 0.5 
 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 833 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

4. ผลการวจิยั 

การวิจัยในคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบ สร้างจินตภาพ - การได้ยิน - การอ่าน - การ
เคล่ือนไหวทางร่างกาย VARK (Visual - Auditory - Read - Kinesthetic) ในการส่งเสริมดา้นความรู้ความเขา้ใจ ทฤษฎี
ดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐานและการปฏิบติั เร่ือง จงัหวะและตวัโนต้ และเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทฤษฎีดนตรี
สากลขั้นพ้ืนฐานและการปฏิบติั เร่ือง ตวัโนต้และจงัหวะโดยการใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบ สร้างจินตภาพ - การไดย้นิ 
- การอ่าน - การเคล่ือนไหวทางร่างกาย VARK (Visual - Auditory - Read - Kinesthetic) โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ก่อนและหลงัการทาํวจิยั โดยใชสู้ตรคาํนวณ Wilcoxon signed rank Test สามารถสรุปผลไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 1  ค่า ตารางเปรียบเทียบผลผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียนหลงัเรียน 

ตวัแปร N คะแนนเตม็ Mean Sig. 

Pretest 11 100 40.02  

.003 Posttest 11 100 81.25 

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

               5.1 อภิปรายผล  

5.1.1   จากการศึกษาเร่ืองการจดัการเรียนรู้แบบ สร้างจินตภาพ - การไดย้ิน - การอ่าน - การเคล่ือนไหวทาง
ร่างกาย VARK (Visual - Auditory - Read - Kinesthetic) ในการส่งเสริมดา้นความรู้ความเขา้ใจ ทฤษฎีดนตรีสากลขั้น
พ้ืนฐานและการปฏิบติั เร่ือง จงัหวะและตวัโนต้ ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนท่ีดีข้ึนมากกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญั
ท่ี .003 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 ค่าเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 40.02และค่าเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 81.25  

5.1.2 จากการวิจัยพบว่าก่อนเรียนผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความรู้ทางด้านทฤษฎีแค่เพียงเล็กน้อยไม่มากพอและ
ทศันคติท่ีในแง่ลบเร่ืองการทาํความเขา้ใจบทเรียนท่ีตนไม่เขา้ใจจึงทาํให้ไม่สามารถเล่นดนตรีไดอ้อกมาอย่างเต็ม
ศกัยภาพ แต่หลงัจากเรียนดว้ยจดัการเรียนรู้แบบ สร้างจินตภาพ - การไดย้ิน - การอ่าน - การเคล่ือนไหวทางร่างกาย 

VARK (Visual - Auditory - Read - Kinesthetic) ทําให้ผู ้เ รี ยน เ ร่ิมทัศนคติ ท่ี ดี ข้ึน เ น่ืองจากผู ้เ รี ยนแต่ละคนมี
ความสามารถในการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั 

    5.1.3  ระหวา่งการวจิยัผูว้จิยัพบวา่ผูเ้รียนไดน้าํความรู้ท่ีไดเ้รียนมาต่อยอดเพ่ือปรับใชใ้หเ้ขา้กบัตนเอง พร้อม
ทั้งยงัสนุกไปกบัเรียน ตอ้งการความรู้ในเร่ืองๆอ่ืนๆเพ่ิมเติม เน่ืองจากมีโอกาสไดเ้รียนรู้แบบเสรีโดยไม่จาํกดัวิธีการ
ทาํวจิยัในบทเรียน 

 5.1.4 จากการวิจยัพบว่าในผูเ้รียนท่ีมีอายุ 12 ปี ยงัเรียนรู้ชา้กว่าผูเ้รียนท่ีมีอายุ 14-15 ปี ซ่ึงตรงกบัทฤษฎี
พฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์และทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ซ่ึงมีความคลา้ยกนั กล่าวคือ 

มนุษยเ์ราเรียนรู้จากประสบการณ์แต่ข้ึนอยูก่บัช่วงอายขุองแต่ละวยัซ่ึงวธีิการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั 

 5.1.5 จากการวิจยัพบวา่กระบวนการสอนดนตรีของผูเ้รียนท่ีมีอายยุงันอ้ย ผูส้อนควรเร่ิมจากการท่ีผูส้อน
แสดงตวัอยา่งใหผู้เ้รียนดูเพ่ือใหผู้เ้รียนฟังหรือทาํตามผูเ้รียนจะไดเ้ห็นภาพหรือไดย้นิเสียงท่ีถูกตอ้งเหมือนกบัเด็กแรก
เกิดท่ีอาศยัการเรียนรู้จากการเลียนแบบซ่ึงตรงกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของบนัดูรา 

5.1.6  จากการวจิยัพบวา่ประสบการณ์การและความรู้ของผูส้อนส่งกระทบต่อความเขา้ใจของผูเ้รียน 
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 5.2 ข้อเสนอแนะ 

 5.2.1 ขอ้เสนอแนะในการนาํงานวจิยัไปใช ้

  5.2.1.1  สาํหรับการจดัการเรียนรู้แบบ สร้างจินตภาพ - การไดย้นิ - การอ่าน – การ 

   เคล่ือนไหวทางร่างกาย VARK (Visual - Auditory - Read - Kinesthetic) ควรใช้
   บทเพลงท่ีง่ายสาํหรับเด็ก เช่น ยามเยน็ จาก ภาพยนตร์เร่ืองพรจากฟ้า เพลงมาร์ช 
   เพลงจงัหวะ Waltz  เพลง Pop เพ่ือใหผู้เ้รียนเขา้ใจจงัหวะท่ีง่ายก่อน 

  5.2.1.2  ผูส้อนควรใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเลือกบทเพลงสาํหรับเรียนเพ่ือปรับใหเ้ขา้ 

                        กบัยคุสมยัแต่ผูส้อนตอ้งคอยควบคุมดูแลความเหมาะสม และผูส้อนควรทาํการ 

              แสดงหรืออธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจในรูปแบบ VARK ทั้งก่อนเรียน ระหวา่งเรียน 
              และหลงัเรียน เพ่ือย ํ้าใหผู้เ้รียนเขา้ใจ 

  5.2.1.3 ผูส้อนควรเตรียมเอกสารก่อนสอนและส่ือการสอนใหพ้ร้อมในแต่ละกิจกรรม 

  5.2.1.4 ผูส้อนสามารถสร้างสรรคว์ธีิการรูปแบบ VARK ดว้ยตนเองตามความเหมาะสม 

                        ตามสภาพแวดลอ้มใหก้บัผูเ้รียน เช่น นกัเรียนชอบฟังเพลง ลูกทุ่ง ผูส้อนก็นาํเพลง
                   ลูกทุ่ง มาสอนเพ่ือทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจไดง่้ายข้ึน 

 5.2.2 ขอ้เสนอแนะการศึกษาคร้ังต่อไป 

  5.2.2.1 ผูส้อนควรใชร้ะยะเวลาในการสอนเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ 

             ถึงแก่นแทข้องทฤษฎีดนตรีสากลเพ่ือท่ีจะนาํมาปรับใชก้บัการเล่นดนตรีของผูเ้รียน 

  5.2.2.2 ผูส้อนควรใชก้ลุ่มตวัอยา่งประชากรมากกวา่น้ี 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 การวิจยัแบบกรณีศึกษา เร่ือง การส่งเสริมความเขา้ใจทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐานและการปฏิบติั เร่ือง 
จงัหวะและตวัโน้ต โดย การจดัการเรียนรู้แบบ สร้างจินตภาพ - การไดย้ิน - การอ่าน - การเคล่ือนไหวทางร่างกาย 
VARK มีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ สร้างจินตภาพ - การได้ยิน - การอ่าน - การ
เคล่ือนไหวทางร่างกาย VARK (Visual - Auditory - Read - Kinesthetic) ในการส่งเสริมดา้นความรู้ความเขา้ใจ ทฤษฎี
ดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐานและการปฏิบติั เร่ือง จงัหวะและตวัโน้ต 2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทฤษฎีดนตรี
สากลขั้นพ้ืนฐานและการปฏิบติั เร่ือง ตวัโนต้และจงัหวะโดยการใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบ สร้างจินตภาพ - การไดย้นิ 
- การอ่าน - การเคล่ือนไหวทางร่างกาย VARK (Visual - Auditory - Read - Kinesthetic) หลงัจากท่ีไดก้ลุ่มประชากร
ของการวจิยัน้ีคือนกัเรียนในวงโยธวาทิตในโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นสมาชิก
วงโยธวาทิตของโรงเรียนปีการศึกษา 2559 โดยมีนกัเรียนทั้งหมด 75 คนอายเุฉล่ีย 12-18ปีและกลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียน
ในวงโยธวาทิตในโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โดย
ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย จาํนวน 11 คน โดยเป็นเด็กผูช้าย 7 คน เด็กผูห้ญิง 4 คน จึงเร่ิมตน้วิจยัโดยใชเ้คร่ืองมือ 
คือ 1 ) แผนการจดักิจกรรมการส่งเสริมความโดยระหวา่งการวิจยัพบผูเ้รียนไดน้าํความรู้ท่ีไดเ้รียนมาต่อยอดเพ่ือปรับ
ใชใ้ห้เขา้กบัตนเองพร้อมทั้งยงัสนุกไปกบัเรียนตอ้งการความรู้ในเร่ืองๆอ่ืนๆเพ่ิมเติมผูเ้รียนเร่ิมเน่ืองจากมีโอกาสได้
เรียนรู้แบบเสรีโดยไม่จาํกดัวธีิการทาํวจิยัในบทเรียนและจากการวจิยัพบวา่ในผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ12 ปี ไดค้ะแนนนอ้ยกวา่
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ผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ14-15 ปี ซ่ึงตรงกบัทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจตแ์ละทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของบ
รูเนอร์ซ่ึงมีความคลา้ยกนั คือ มนุษยเ์ราเรียนรู้จากประสบการแต่ข้ึนอยู่กบัช่วงอายุของแต่ละวยัซ่ึงวิธีการเรียนรู้ท่ี
แตกต่างกัน แต่หากมองในเร่ืองของพฒันาการผูเ้รียนอายุ 12 นั้ นมีพฒันาการท่ีดีกว่าผูเ้รียนท่ีมีอายุ 14 – 15 ปี
 นอกจากนั้นพบวา่กระบวนการสอนทางดนตรีของผูเ้รียนท่ีมีอายยุงันอ้ยผูส้อนควรเร่ิมจากการท่ีผูส้อนแสดง
ตวัอย่างให้ผูเ้รียนดูเพ่ือฟังหรือทาํตามเพ่ือท่ีผูเ้รียนจะไดเ้ห็นภาพหรือไดย้ินเสียงท่ีถูกตอ้งเหมือนกบัเด็กแรกเกิดท่ี
อาศยัการเรียนรู้จากการเลียนแบบซ่ึงตรงกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของบนัดูรา โดยผูว้จิยัเสนอแนะในแง่ของการนาํงานวจิยั
ช้ินน้ีไปใช ้คือ 1) การจดัการเรียนรู้แบบ สร้างจินตภาพ - การไดย้ิน - การอ่าน – การเคล่ือนไหวทางร่างกาย VARK 

(Visual - Auditory - Read - Kinesthetic) ควรใชบ้ทเพลงท่ีง่ายสาํหรับเด็ก เช่น ยามเยน็ จาก ภาพยนตร์เร่ืองพรจากฟ้า 
เพลงมาร์ชเพลงจงัหวะ Waltz  เพลง Pop เพ่ือทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจจงัหวะท่ีง่าย 2) ผูส้อนควรให้นกัเรียนมีส่วนร่วมใน
การเลือกบทเพลงสาํหรับเรียนเพ่ือปรับใหเ้ขา้กบัยคุสมยัแต่ผูส้อนตอ้งค่อยควบคุมดูแลความเหมาะสมและผูส้อนควร
ทาํการแสดงหรืออธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจในรูปแบบ VARK ทั้งก่อนเรียน ระหวา่งเรียนและหลงัเรียน เพ่ือย ํ้าใหผู้เ้รียน
นั้ นเข้าใจ 3) ผูส้อนควรเตรียมเอกสารก่อนสอนและส่ือการสอนให้พร้อมในแต่ละกิจกรรม 4) ผูส้อนสามารถ
สร้างสรรคว์ิธีการรูปแบบ VARK ดว้ยตนเองตามความเหมาะสมตามสภาพแวดลอ้มให้กบัผูเ้รียน เช่น นกัเรียนชอบ
ฟังเพลง ลูกทุ่ง ผูส้อนก็นาํเพลงลูกทุ่ง มาสอนเพ่ือทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจไดง่้ายข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือสร้างรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของเดวีส์เพ่ือพฒันาโสต
ประสาทของนกัเรียนดุริยางคท์หารอากาศชั้นปีท่ี 1 เร่ืองขั้นคู่โดยใชบ้ทเพลงไทยและศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางดา้นโสต
ประสาท เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 8 แผน แผนละ 90 นาที และแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียนจาํนวน 20 ขอ้ สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Nonparametric Statistics: The 

Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของเดวีส์เพ่ือ
พฒันาโสตประสาทของนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศชั้นปีท่ี 1 เร่ืองขั้นคู่โดยใช้บทเพลงไทย สามารถพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางดา้นโสตประสาทไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียน (M = 14.29, SD = 3.69) มีค่า
มากกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน (M = 9.36, SD = 5.23) และค่านยัสาํคญัทางสถิติพบวา่ค่า Significant มีค่าเท่ากบั .002 
ซ่ึงน้อยกว่า .05 แสดงว่าคะแนนการทดสอบก่อนและหลังเรียน มีการเปล่ียนแปลงการไปในทางท่ีดีขั้นอย่างมี
นยัสาํคญั 

คาํสําคญั:  รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติั ,โสตประสาท ,บทเพลงไทย  

 

ABSTRACT 

This research aimed to develop a teaching and learning model of Davi’s practical skills on Intervals in 

Ear Training and Singing Course for the 1st year Royal Thai Air Force School of Music students; using Thai songs 

and to investigate the students’ achievement in ear training skills. The research instruments consisted of eight lesson 

plans; each lesson was 90 minutes long, and a 20-item pretest and a 20-item posttest. Percentage, standard deviation 

as well as Nonparametric Statistics: The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test were used to analyze the data. 

The results revealed that the teaching and learning model of Davi’s practical skills on Intervals in Ear Training and 

Singing Course for the 1st year Royal Thai Air Force School of Music Students; using Thai songs was able to improve 

the students’ ear training skill achievement effectively. An average posttest score (M = 14.29, SD = 3.69) was higher 
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than an average pretest score M = 9.36, SD = 5.23), and the level of statistical significance was .002 which was lower 

than .05. This showed the positively significant difference in students’ achievement before and after the study. 

Keywords:  Practical Skill Teaching and Learning Model, Ear Training, Thai Songs 

 

1. บทนํา 

รูปแบบการเรียนการสอนเป็นส่ิงสาํคญัในการจดัการเรียนการสอนในแต่ละวิชา รูปแบบการเรียนการสอน
จะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์นรายวิชาต่างๆ ถา้หากรูปแบบการเรียนการสอนไม่มีความสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคใ์นรายวชิานั้นอาจทาํใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีประสิทธิภาพท่ีนอ้ยลง ลกัษณะการจดัการเรียนการสอน
ท่ีดี ควรมีระบบ ระเบียบหรือแบบแผน ตามหลกัการหรือทฤษฎีต่างๆ ในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือเขา้มาช่วยจดั
องค์ประกอบให้มีความสัมพนัธ์กบัระบบให้สามารถนาํผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (ทิศนา แขมมณี, 

2550) รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของเดวีส์ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนในหมวดรูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีเน้นการพฒันาด้านทกัษะพิสัย (Psycho-Motor Domain) ลกัษณะของรูปแบบการเรียนการสอนประเภทน้ี
มุ่งเนน้ไปท่ีการพฒันาความสามารถของผูเ้รียนในดา้นทกัษะปฏิบติั การกระทาํ การแสดงออกของทกัษะนั้นๆ โดย
รูปแบบการเรียนการสอนของเดวีส์มีแนวคิดเก่ียวกบัทกัษะวา่ ทกัษะใหญ่จะประกอบไปดว้ยทกัษะยอ่ยจาํนวนมาก 
ในการท่ีจะปฏิบติัทกัษะใหญ่ไดดี้ควรปฏิบติัทกัษะยอ่ยก่อนจากนั้นนาํทกัษะยอ่ยมาเช่ือมโยงกนัเป็นทกัษะใหญ่ (ทิศ
นา แขมมณี, 2559) รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของเดวีส์มีกระบวนของรูปแบบการเรียนการสอน 5 ขั้น
ดงัน้ี 1) ขั้นสาธิตทกัษะหรือการกระทาํ 2)ขั้นสาธิตและใหผู้เ้รียนปฏิบติัทกัษะยอ่ย 3)ขั้นใหผู้เ้รียนปฏิบติัทกัษะยอ่ย 4)
ขั้นใหเ้ทคนิควิธีการ และ 5)ขั้นใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงทกัษะยอ่ย รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของเดวีส์มีความ
สอดคลอ้งกับศาสตร์ทางด้านดนตรี เน่ืองจากดนตรีเป็นทักษะการปฏิบัติท่ีตอ้งอาศัยการฝึกซ้อมอย่างถูกวิธี ใน
งานวิจยัดา้นดนตรีเร่ืองการพฒันาทกัษะปฏิบติัท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาพบวา่มีการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนทกัษะ
ปฏิบติัของเดวส์ีในการเรียนการสอนวชิาดนตรี การศึกษาพฒันาการทกัษะการเป่าขลุ่ยเพียงออโดยใชรู้ปแบบการสอน
ทกัษะปฏิบติัของเดวีส์และสอดแทรกคุณธรรมดา้นความเพียรของนกัศึกษาท่ีเรียนรายวิชา 864 382 ทกัษะดนตรีไทย 
2  เป็นงานวิจยัของ จรัญ กาญจนประดิษฐ ์งานวิจยัดงักล่าวมีการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของเดวส์ี 
เขา้มาช่วยพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางดา้นทกัษะปฏิบติัเช่นเดียวกนั ผลการวจิยัพบวา่การใชรู้ปแบบการสอนทกัษะปฏิบติั
ของเดวีส์สามารถพฒันาทกัษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ 5 ทกัษะ คือ การระบายลม การตีน้ิว การพรมน้ิว การคร่ันลม และ
การเป่าโหยหวย ไดอ้ยูใ่นระดบัดี คะแนนสูงสุด คือ ดา้นการเป่าโหย-หวน (100%) รองลงมา คือดา้นการระบายลม 
(94.43%) การเป่าคร่ันลม (88.89%) การตีน้ิว (83.33%) และอนัดบัสุดทา้ยคือการพรมน้ิว (72.21%) อยูใ่นเกณฑดี์โดย
มีภาพรวมดา้นพฒันาการในการเรียนมีระดบัพฒันาการอยูใ่นเกณฑดี์มาก คือ 87.77%  จากงานวิจยัดงักล่าวแสดงให้
เห็นวา่รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของเดวีส์สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางดา้นทกัษะดนตรีไดจ้ริง (จรัญ 
กาญจนประดิษฐ์, 2554) โรงเรียนดุริยางคท์หารอากาศ เป็นโรงเรียนท่ีมุ่งเนน้ผลิตนกัดนตรีท่ีมีความสามารถให้แก่
กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน กองทพัอากาศไทย เพ่ือเป็นกาํลงัหลกัในการปฏิบติังานตาม
ภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา มีนกัเรียนทั้งหมด 3 ชั้นปี แต่ละชั้นปีจะมี ชายและหญิง ร่วมกนัชั้นปีละ 
14 คน โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศจัดอยู่ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ 

พุทธศกัราช 2559 โดยในโครงสร้างหลกัสูตรแบ่งออกเป็น 4 หมวดวิชาและกิจกรรมดงัน้ี 1)หมวดวิชาพ้ืนฐาน 2)
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หมวดวิชาชีพ 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 4) กิจกรรม การเรียนการสอนในแต่ละหมวดวิชาจะมีลกัษณะในการเรียนการ
สอนในเชิงทกัษะปฏิบติั เน่ืองจากดนตรีเป็นศิลปะทางการฟังและศิลปะทางการแสดง (ณรุทธ์ สุทธจิตต,์ 2540) ใน
การฟังและการแสดงถือวา่เป็นทกัษะท่ีสาํคญัของการเป็นนกัดนตรี โรงเรียนดุริยางคจึ์งมีจุดประสงคเ์พ่ือใหน้กัเรียน
ทุกคนมีทกัษะในการฟังดนตรี การขบัร้อง การเล่นดนตรี การอ่านโนต้ การเขียนโนต้ กาปรับแต่ง และการบาํรุงรักษา
เคร่ืองดนตรี (หลกัสูตรโรงเรียนดุริยางคท์หารอากาศ, 2559) เห็นไดว้า่ทกัษะการฟังเป็นทกัษะท่ีสาํคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ
ของการเป็นนกัดนตรี วิชาท่ีช่วยพฒันาในดา้นการฟังของโรงเรียนดุริยางคท์หารอากาศคือ วิชาโสตประสาทและการ
ขบัร้อง วิชาโสตประสาทและการขบัร้อง เป็นวิชาท่ีถูกจดัอยู่ในหมวดของวิชาชีพ ในหมวดวิชาชีพจะมีหน่วยกิต
ทั้งหมด 75 หน่วยกิตจาก 120 หน่วยกิตทั้งหลกัสูตร เป็นหมวดวิชาท่ีสําคญัเป็นอบัดบั 1 ของการเรียนการสอนใน
โรงเรียนดุริยางคท์หารอากาศ โรงเรียนดุริยางคท์หารอากาศมีการเรียนการสอนวิชาโสตประสาทและการขบัร้องใน
ทุกชั้นปี วิชาโสตประสาทและการขบัร้อง เป็นวิชาท่ีมุ่งพฒันาโสตประสาท โดยเน้ือหาของการเรียนการสอนในแต่
ละชั้ นปีมีความยากง่ายแตกต่างกันเป็นระดับ โดยวิชาโสตประสาทและการขับร้อง เป็นวิชาท่ีมุ่งเน้นพฒันา
องคป์ระกอบของดนตรี โดยลกัษณะของการเรียนวิชาโสตประสาทและการขบัร้องเป็นการนาํบทเพลงมาปฏิบติัดว้ย
การร้อง เพ่ือพฒันาโสตทกัษะในดา้นองคป์ระกอบของดนตรีซ่ึงไดแ้ก่ 1)จงัหวะ 2)ทาํนอง 3)เสียงประสาน 4)ขั้นคู่ 5)
รูปแบบ 6)สีสัน และ 7)ลกัษณะของเสียง การเรียนการสอนวิชาโสตประสาทและการขบัร้องของโรงเรียนดุริยางค์
ทหารอากาศจะใชต้าํราหรือรูปแบบการเรียนการสอนโสตประสาทและการขบัร้องของต่างประเทศทั้งหมดโดยบท
เพลงท่ีอยูต่าํราของต่างประเทศเป็นบทเพลงท่ีประพนัธ์ข้ึนใหม่หรือนาํเอาทาํนองของบทเพลงประจาํชาติ มาสร้างเป็น
ตาํราต่างๆ ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะนาํบทเพลงไทยมาใชใ้นรูปแบบการเรียนการสอนวิชาโสตประสาทและการ
ขบัร้องของนกัเรียนดุริยางคท์หารอากาศ บทเพลงไทยท่ีผูว้ิจยันาํมาใชไ้ดแ้ก่ บทเพลงหนีเสือ บทเพลงประเภทเพลง
ชั้นเดียว เป็นท่อนท่ีอยูใ่นบทเพลง หนีเสือเถา ครูมนตรี ตราโมท นาํมาประพนัธ์ทาํนองและคาํร้อง เพ่ือใชใ้นหลกัสูตร
วิชาขบัร้องเพลงไทยสาํหรับนกัเรียน บทเพลงยอดชายใจหาญฟ้าและบทเพลงดวงจนัทร์ขวญัฟ้า เป็นบทเพลงท่ีอยูใ่น
บทเพลงประเภทรําวงมาตรฐาน มีรากฐานมาจากรําโทนเป็นการละเล่นพ้ืนบา้นภาคกลาง ต่อมากรมศิลปากรได้
เพ่ิมเติมเน้ือร้องและท่าทางในการรํา เขา้ไป เรียกวา่รําวงมาตรฐาน และลาวสมเด็จ เป็นเพลงเกร็ดท่ีอยูใ่นบทเพลงลาว
แพน เป็นบทเพลงไทยเดิมท่ีใชส้าํหรับเด่ียวจรเข ้มีทั้งหมด 7 เพลง ไดแ้ก่ 1) ตน้เพลงลาวแพนใหญ่ 2) เพลงลาวแพน
ใหญ่ 3) พลงลาวแพนนอ้ย 4) เพลงลาวสมเด็จ 5) เพลงลาวลอดค่าย 6) เพลงลาวขบัไม ้และ7) เพลงลาวซุม้ (ชนะชยั 
กอผจญ, 2547) ต่อมาอาจารยม์นตรี ตราโมท ไดน้าํบทเพลง ลาวสมเด็จ มาประพนัธ์ทาํนองและคาํร้องเพ่ือใช้ใน
หลกัสูตรวชิาขบัร้องเพลงไทยสาํหรับนกัเรียน ผูว้จิยัไดเ้ลือกองคป์ระกอบของดนตรีในเร่ืองขั้นคู ่ท่ีอยูใ่นบทเพลงไทย 
มาทาํการวิจยัในคร้ังน้ี โดยขั้นคู่ท่ีใชไ้ดแ้ก่ ขั้นคู่ 2 เมเจอร์,ขั้นคู่ 3 ไมเนอร์,ขั้นคู่ 3 เมเจอร์,ขั้นคู่ 4 เฟอร์เฟค,ขั้นคู่ 5 
เฟอร์เฟค, ขั้นคู่ 6 ไมเนอร์และขั้นคู่ 6 เมเจอร์  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนวิชาโสตประสาทและการขบัร้องของนกัเรียนดุริยางคท์หารอากาศ
ชั้นปีท่ี 1 เร่ืองขั้นคู่โดยใชบ้ทเพลงไทย 

เพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางดา้นโสตประสาทของนกัเรียนดุริยางคท์หารอากาศชั้นปีท่ี 1 เร่ืองขั้นคู่โดยใช้
บทเพลงไทย 
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3. การดาํเนินการวจิยั 

การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาโสตประสาทของนกัเรียนดุริยางคท์หาร
อากาศชั้นปีท่ี 1 เร่ืองขั้นคู่ โดยใชบ้ทเพลงไทยและพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางดา้นโสตประสาทในเร่ือง ขั้นคู่ การวิจยัใน
คร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงกรณีศึกษา เพ่ือการหาขอ้เท็จจริงระหวา่งความสัมพนัธ์ของตวัแปรหรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีผูว้ิจยั
ไดส้ร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง คือ นกัเรียนดุริยางคท์หารอากาศชั้นปีท่ี 1 
โรงเรียนดุริยางคท์หารอากาศท่ี0กาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 14 คน โดยแบ่งเป็นชาย 10 
คนและหญิง 4 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจิยั 

1. แผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือโสตประสาทของนกัเรียนดุริยางคท์หารอากาศชั้นปีท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 

2559 โดยยดึหลกัรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของเดวส์ี จาํนวน 8 แผน 

2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (Pretest - Posttest) เพ่ือวดัผลสมัฤทธ์ิทางโสตประสาทของ

นกัเรียนดุริยางคท์หารอากาศชั้นปีท่ี 1 เร่ืองขั้นคู่ แบบทดสอบจะมีทั้งหมดจาํนวน 20 ขอ้ เป็นการกดขั้นคู่ท่ีกาํหนดใน

แบบทดสอบจาํนวน 3 คร้ัง กดโนต้พร้อมกนั 2 คร้ังและกดโนต้แยกกนั 1 คร้ังและใหผู้เ้รียนตอบชนิดของขั้นคู่ท่ี
กาํหนด ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผิดได ้0 คะแนน 

วธีิการสร้างเคร่ืองมือ 

1. ผูว้ิจยัศึกษาโครงสร้างของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพโรงเรียนดุริยางคท์หารอากาศพุทธศกัราช 

2559 ประเภท วิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการดนตรี หมวดวิชาชีพ คาํอธิบายรายวิชาโสตประสาทและการขบัร้องของ

นกัเรียนดุริยางคท์หารอากาศชั้นปีท่ี 1 เร่ืองขั้นคู่ เพ่ือเป็นการประเมินขอ้มูลในการจดัทาํรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือ

พฒันาโสตประสาทร่วมทั้งนาํขอ้มูลดงักล่าวมาจดัทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2. ผูว้ิจยัศึกษา เอกสาร ตาํราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติั

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัตวัแปรท่ีผูว้จิยัไดก้าํหนดไว ้

3. ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและวิเคราะห์บทเพลงไทยท่ีมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา เร่ืองขั้นคู่ ของนกัเรียนดุริยางค์
ทหารอากาศชั้นปีท่ี 1 และนําบทเพลงไทยท่ีผูว้ิจัยไดป้ระเมินแลว้ว่ามีความสอดคลอ้งกับคาํอธิบายรายวิชาโสต
ประสาทและการขบัร้องของนกัเรียนดุริยางคท์หารอากาศชั้นปีท่ี 1 ในเร่ืองขั้นคู่ มาทาํการวิเคราะห์และนาํไปจดัทาํ
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัเพ่ือโสตประสาท ของนกัเรียนดุริยางคท์หารอากาศชั้นปีท่ี 1 เร่ืองขั้นคู่ โดย
ใชบ้ทเพลงไทย 

วธีิการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ โดยพิจารณา ดา้นความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 

คือ ความแม่นยาํของเคร่ืองมือในการวดัส่ิงท่ีตอ้งการจะวดั ครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการจดัวดัหรือไม่ การตรวจสอบ
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ความเท่ียงตรงตามเน้ือหาโดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของคาํถามกบัจุดประสงคท่ี์กาํหนด (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) โดยแบ่งการให้คะแนนไว ้3 ระดบัคือ +1 = สอดคลอ้ง 0 = ไม่แน่ใจ -1 = ไม่สอดคลอ้ง หลงัจาก
นั้นนาํคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยใชสู้ตรการคาํนวณดงัน้ี 

 

 

 

กาํหนดให ้

   คือ ผลรวมของคะแนนผูเ้ช่ียวชาญ 

  คือ จาํนวนของผูเ้ช่ียวชาญ 
 

แต่ละขอ้คาํถามจะมีค่าดชันีท่ีอยูใ่นช่วง -1 ถึง 1 ขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปสามารถใชไ้ด ้และขอ้
ท่ีมีคะแนนตํ่ากวา่ 0.5 ควรปรับปรุงแกไ้ข 

ผลของการหาค่าดชันีความเช่ือมัน่ของแผนการจดัการเรียนรู้และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ี
ผูว้ิจยัไดน้าํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจปรากฏวา่ค่าคะแนนอยูท่ี่ 0.67 – 1 คะแนน ซ่ึงมีค่าความเท่ียงตรงท่ีใชไ้ด ้แสดงวา่
ผูว้จิยัมีความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหา ครอบคลุมวตัถุประสงค ์ท่ีตอ้งการจะวดัและประเมินผลและหลงัจากนั้นนาํรูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีผา่นการตรวจสอบคูณภาพของเคร่ืองมือ ไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลจริง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ขอหนังสือความอนุเคราะห์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต เพ่ือแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญในการ

ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

2. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ถึงผูอ้าํนวยการโรงเรียน

ดุริยางคท์หารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน กองทพัอากาศไทย เพ่ือเขา้ไปทดลองกบั

กลุ่มประชากรท่ีผูว้จิยัไดก้าํหนดไว ้

3. ผูว้จิยัใหป้ระชากรในงานวจิยัทาํแบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัจากนั้นผูว้จิยัทาํการทดลองรูปแบบการ

เรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํข้ึนและเม่ือผูว้ิจยัได้ทดลองสอนครบตามแผนท่ีผูว้ิจยัวางไว ้ผูว้ิจัยให้ประชากรใน

งานวจิยัทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

4. นาํคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนมาทาํการวเิคราะห์เพ่ือหาค่าความสมัพนัธ์ทางสถิติ 

 

4. ผลการวจิยั 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทางการวจิยั รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของเดวีส์เพ่ือพฒันาโสตประสาท
ของนกัเรียนดุริยางคท์หารอากาศชั้นปีท่ี  1 เร่ืองขั้นคู่ โดยใชบทเพลงไทย มีดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 1 ผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ลาํดบัท่ี คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน คะแนนท่ีเพ่ิม คะแนนท่ีลด 

1 2 13 11 - 

2 8 13 5 - 

3 16 20 4 - 

4 19 19 - - 

5 18 20 2 - 

6 10 14 4 - 

7 9 14 5 - 

8 8 12 4 - 

9 5 10 5 - 

10 6 11 5 - 

11 10 10 - - 

12 3 19 16 - 

13 6 11 5 - 

14 11 14 3 - 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่นกัเรียนจาํนวน 12 คนมีคะแนนเพ่ิมข้ึนและมีนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดใน
ลาํดบัท่ี 12 และมีนกัเรียนเพียง 2 คนท่ีไดค้ะแนนเท่าเดิมคือลาํดบัท่ี 4 และ 11 ผลท่ีไดแ้สดงวา่ รูปแบบการเรียนการ
สอนทกัษะปฏิบติัของเดวีส์เพ่ือพฒันาโสตประสาทของนกัเรียนดุริยางคท์หารอากาศชั้นปีท่ี 1 เร่ืองขั้นคู่ โดยใชบ้ท
เพลงไทย มีผลสัมฤทธ์ิทางดา้นโสตประสาทของนกัเรียนดุริยางคท์หารอากาศชั้นปีท่ี 1 ดีข้ึนยกเวน้ลาํดบัท่ี 4 และ 11 
มีคะแนนเท่าเดิม 

ตารางท่ี 2 ค่าคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชค้่าสถิติ Wilcoxen Singed Test Rank 

 N Mean Rank Sum of Rank 

Posttest – Pretest                     Negative Ranks 

                                      Positive Rank 

                      Ties 

                        Total 

0a 

12b 

2c 

14 

.00 

6.50 

.00 

78.00 

a. Posttest < Pretest 

b. Posttest > Pretest 

c. Posttest = Prestest 
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Test Statisticsa 

 Pretest - Posttest 

Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

-3.088b 

.002 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

คะแนนเฉล่ียแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศชั้นปีท่ี 1 พบว่าใน 
Positive Ranks มีค่า Mean Rank และค่า Sum of Ranks สูงกวา่ใน Negative Ranks ผลการทดสอบพบวา่ค่า Significant 

มีค่าเท่ากบั .002 นอ้ยกวา่ .05 แสดงวา่คะแนนการทดสอบก่อนและหลงัเรียน มีการเปล่ียนแปลงการไปในทางท่ีดีขั้น 
มีจาํนวนมากกวา่อยา่งมีนยัสาํคญั 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การรายงานการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของเดวส์ีในรายวิชาโสตประสาทและการขบั
ร้องของนกัเรียนดุริยางคท์หารอากาศชั้นปีท่ี 1 เร่ืองขั้นคู่ โดยใชบ้ทเพลงไทย สามารถนาํไปสู่การอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของเดวส์ีเพ่ือพฒันาโสตประสาทของนกัเรียนดุริยางคท์หารอากาศ
ชั้นปีท่ี 1 เร่ืองขั้นคู่ โดยใชบ้ทเพลงไทย ช่วยพฒันาผลสมฤทธ์ิทางดา้นโสตประสาทไดจ้ริง อา้งอิงจากตารางท่ี 1 และ 
ตารางท่ี 2 เหมาะสาํหรับนกัเรียนดุริยางคท์หารอากาศชั้นปีท่ี 1 ท่ีกาํลงัเรียนวชิาโสตประสาทและการขบัร้อง เร่ืองขั้น
คู่ โดยผลของค่าสถิติพบวา่ใน Positive Ranks มีค่า Mean Rank และค่า Sum of Ranks สูงกวา่ใน Negative Ranks ผล
การทดสอบพบวา่ค่า Significant มีค่าเท่ากบั .002 นอ้ยกวา่ .05 แสดงวา่คะแนนการทดสอบก่อนและหลงัเรียนมีการ
เปล่ียนแปลงการไปในทางท่ีดีขั้นมีจาํนวนมากกว่าอยา่งมีนยัสําคญั เหมาะสําหรับการนาํไปใชใ้นโรงเรียนดุริยางค์
ทหารอากาศในรายวิชาโสตประสาทและการขบัร้องของนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศชั้นปีท่ี 1 หรือโรงเรียนท่ีมี
บริบทเดียวกบัโรงเรียนดุริยางคท์หารอากาศ โดยค่าคะแนนช้ีให้เห็นวา่รูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ีสามารถใชไ้ดจ้ริง 

เม่ือเปรียบเทียบกบังานวิจยัของจรัญ กาญจนประดิษฐ ์การศึกษาพฒันาการทกัษะการเป่าขลุ่ยเพียงออโดยใชรู้ปแบบ
การสอนทกัษะปฏิบติัของเดวีส์และสอดแทรกคุณธรรมดา้นความเพียรของนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชา 864 382 ทกัษะ
ดนตรีไทย 2 สรุปไดว้า่ รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของเดวีส์ช่วยพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางดา้นดนตรีไดจ้ริง
ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั เม่ือนาํคะแนนการหาค่านยัสาํคญัทางสถิติมาเปรียบเทียบกบัพบวา่ค่าคะแนนนยัสาํคญั
ทางสถิติทั้ง 2 งานวจิยัมีผลคะแนนหลงัเรียนท่ีดีข้ึนเม่ือไดรั้บรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของเดวส์ี 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํข้ึนสามารถพฒันาโสตประสาทของนกัเรียนดุริยางคท์หารอากาศ
ชั้นปีท่ี 1 ไดจ้ริงอา้งอิงจากคะแนนในตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 ไปเป็นตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัในคร้ังน้ีคือ 

1. เพ่ือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนวชิาโสตประสาทและการขบัร้องของนกัเรียนดุริยางคท์หารอากาศชั้นปี

ท่ี 1 เร่ืองขั้นคู่ 
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2. เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางดา้นโสตประสาทของนกัเรียนดุริยางคท์หารอากาศชั้นปีท่ี 1 เร่ืองขั้นคู่ 

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัจดัทาํข้ึนเหมาะสมกบัโรงเรียนท่ีมีบริบทเดียวกบัโรงเรียนดุริยางค์ทหาร

อากาศ และเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด ผูท่ี้จะนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปใชค้รูผูส้อนควรมีพ้ืนฐานทางด้าน

ดนตรีพอสมควร เน่ืองจากรูปแบบการเรียนการสอนดงักล่าวถูกจดัทาํข้ึนในบริบทของนักเรียนดนตรีโดยเฉพาะจึง

จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูส้อนจะตอ้งมีพ้ืนฐานทางดา้นดนตรีอยูพ่อสมควร ผูส้อนควรคาํนึงถึงความสามารถของนกัเรียนท่ี
ผูส้อนจะทาํการสอนดว้ยวา่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัดนตรีมากนอ้ยเพียงใด 

กติตกิรรมประกาศ  

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีให้ทุนการศึกษาแก่ผูว้ิจยัรวมไป
ถึงอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยทุ์กท่านท่ีอบรมสัง่สอนมาอยา่งเตม็ท่ี ทา้ยสุด ขอกราบพระคุณบิดา มารดา คุณยายและ
ครอบครัวของผู ้วิจัยทุกท่านท่ีค่อยให้การอบรมเล้ียงดู ให้ค ําปรึกษาในการใช้ชีวิตและสนับสนุนช่วยเหลือ
ทุนการศึกษาในคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความวิตกกงัวลในคณิตศาสตร์ การรับรู้
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของครูผูส้อน บรรยากาศในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และสัมพนัธภาพ
ระหวา่งครูกบันกัเรียน กบัประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ของครูระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 และ (2) สร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ของ
ครูระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 กลุ่มตวัอย่าง คือ
ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1
จาํนวน 129 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เคร่ืองมือการวิจยั ประกอบดว้ยแบบสอบถามจาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
แบบสอบถามความวิตกกังวลในคณิตศาสตร์ แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของครูผูส้อน 

แบบสอบถามบรรยากาศในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ แบบสอบถามสัมพนัธภาพระหวา่งครูกบันกัเรียน 

และแบบสอบถามประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ของครูระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีค่าความเท่ียงอยูร่ะหว่าง 
0.804 ถึง 0.925 สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลคือ สหสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนระดบัลดหลัน่ 

ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ ง 4 ตัวแปรกับตัวแปรตาม มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั -0.385, 0.652, 0.458 และ 0.541 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ตามลาํดบั (2) 

ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนระดบัลดหลัน่ พบวา่ตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวัร่วมกนัอธิบายความแปรปรวน
ในตวัแปรตามไดร้้อยละ 55.5 (r2 = 0.555) ซ่ึงมีขนาดสูง และมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีสมการถดถอยรูป
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 

Teaching´ = – 0.343 – 0.016(Anxiety) + 0.531(Self-Efficacy) + 0.160(Environment) + 0.388(Relationships) 
Z´Teaching =  – 0.017(ZAnxiety) + 0.485(ZSelf- Efficacy) + 0.156(ZEnvironment) + 0.298(ZRelationships)  

 

คาํสําคญั: ปัจจยั, ประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์, มธัยมศึกษาตอนปลาย 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were ( 1)  to study the relationships of mathematics anxiety, self-efficacy on 
mathematics teaching of teacher, mathematics instructional atmosphere, and teacher-student relationship with 
mathematics teaching efficiency of upper secondary education teachers in schools under the Secondary Education 
Service Area Office 1; and (2) to create a predicting equation for mathematics teaching efficiency of upper secondary 
education teachers in schools under the Secondary Education Service Area Office 1. The research sample consisted 

of 129 mathematics teachers of upper secondary education level in schools under the Secondary Education Service 
Area Office 1 obtained by stratified random sampling. The research instruments were a questionnaire on mathematics 

anxiety, a questionnaire on self-efficacy on mathematics teaching of teacher, a questionnaire on mathematics 
instructional atmosphere, a questionnaire on teacher-student relationship, and a questionnaire on mathematics 

teaching efficiency.  Statistics for data analysis were the correlation coefficient and hierarchical stepwise multiple 
regression analysis. The research findings revealed that ( 1)  the relationship between 4 independent variables and 
dependent variable were -0.385, 0.652, 0.458 and 0.541 respectively, all of which were significant at the .01 level; 
and (2) results of hierarchical stepwise multiple regression analysis showed that the four independent variables could 
be combined to explain the variance of dependent variable by 55.5% ( r2 = 0.555)  which was at the high level and 

significant at the .01 level. The predicting equations in raw score form and standard score form were as follows: 
Teaching´ = – 0.343 – 0.016(Anxiety) + 0.531(Self-Efficacy) + 0.160(Environment) + 0.388(Relationships) 

Z´Teaching =  – 0.017(ZAnxiety) + 0.485(ZSelf- Efficacy) + 0.156(ZEnvironment) + 0.298(ZRelationships) 

 

Keywords:  Factor, Mathematics teaching efficiency, Upper secondary education   

 

1. บทนํา 

ประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ เป็นส่ิงสําคญัท่ีนาํไปสู่การพฒันาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
เพราะเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความสาํเร็จในการจดัการเรียนการสอนของครูแต่ละคน และครูตอ้งจดัการเรียนการสอนให้
นักเรียนบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ท่ีได้กาํหนดไวด้ว้ย  (Good, 1973, p.589) ซ่ึงในปัจจุบนัการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์นั้นกาํลงัประสบปัญหาเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยูใ่นระดบัท่ีควรไดรั้บการแกไ้ข
หรือพฒันาให้สูงข้ึน เม่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาดงักล่าว พบวา่ การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของครูเป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ตํ่าลง เพราะวา่การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของ
ครูบางคนนั้นบอกใหน้กัเรียนจาํสูตร หลกัการ หรือนิยามเท่านั้น แต่ควรมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจ และรู้จกัคิด
ตามอย่างเป็นลาํดบัขั้นตอน เพ่ือทาํให้นักเรียนเกิดทกัษะในดา้นต่างๆ เช่น ทกัษะการคาํนวณ ทกัษะการแกปั้ญหา
ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการให้เหตุผล เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนกบันกัเรียนได ้ก็ตอ้งอาศยัการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพจากครูผูส้อนเท่านั้น (ชมนาด เช้ือสุวรรณทวี, 2555,น.1-3) ส่วนกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์นั้นจะเกิดประสิทธิภาพได ้ก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัครูแต่ละคนวา่ไดว้างแผนหรือเตรียมจดัการเรียน
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การสอน ดาํเนินการเรียนการสอน และใชก้ารประเมินผลการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพไดอ้ยา่งไร(ทิศนา แขม
มณี, 2552, น.8-9) การท่ีครูจะจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้น ไม่ได้ข้ึนอยู่กับ
กระบวนการจดัการเรียนการสอนเพียง 3 ขั้นคือขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน ขั้นจดัการเรียนการสอน และขั้นสรุป แต่ควร
พิจารณาความสัมพนัธ์ด้านอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกับครูด้วย (ประเสริฐ แยม้กล่ินฟุ้ง, 2544, น.73) ซ่ึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ของครูนั้นมีปัจจยัท่ีสําคญัและน่าสนใจคือ ความวิตกกงัวลในคณิตศาสตร์ เป็น
สภาวะทางจิตใจของบุคคลท่ีรู้สึกตึงเครียดและวติกกงัวลเม่ือตอ้งจดัการกบัตวัเลขหรือลกัษณะปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
(Richardson & Suinn, 1972) การรับรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของครูผูส้อน โดยมีงานวจิยัท่ีแสดงให้เห็นวา่ครู 

ท่ีรับรู้ความสามารถในการสอนของตนเองต่างกนันั้น จะมีวิธีการสอนและกระบวนการจดัการชั้นเรียนท่ีแตกต่างกนั 

(Siegle & McCoach, 2007; Kahle, 2008) นอกจากน้ีบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และ
สัมพนัธภาพระหว่างครูกับนักเรียน เป็นปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ทั้ งด้านสติปัญญา ด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ และด้านสังคม โดยจากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับประสิทธิภาพการสอนของครู  
(จิตตราพิกุลทอง, 2552; ชุติกาญจน์ สกุลเดช, 2552; ดลนภา กลางมณี, 2552; ทิพวรรณ สังขศิลา, 2553; วาสนา  
แสงงาม, 2552; ศุภชยั สว่างภพ, 2554; อรวรรณ รุ่งวิสัย, 2552) พบว่า บรรยากาศในการจดัการเรียนการสอนนั้นมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิภาพการสอนของครู ซ่ึงมีค่าความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัมาก (r มีค่าระหวา่ง 0.70 ถึง 
0.99) และสัมพนัธภาพระหว่างครูกบันักเรียนนั้นมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิภาพการสอนของครูเช่นกนั 
สําหรับข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ของครูนั้ น ได้มาจากครูผูส้อนทั้ งในระดับชั้น
ประถมศึกษา และระดับชั้นมธัยมศึกษา ซ่ึงปัจจุบันสถานศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มาเป็นเกณฑก์ารประเมินประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ของครูในโรงเรียน และ
จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ปีการศึกษา 2558 พบว่า คะแนนเฉล่ียของวิชาคณิตศาสตร์ของ
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย(ร้อยละ 26.59) ตํ่ากวา่คะแนนเฉล่ียของระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ร้อยละ 32.40) 

ซ่ึงโรงเรียนท่ีสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด ฉะนั้นจึงเป็น
ปัญหาท่ีน่าสนใจวา่ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนท่ีสังกดัสาํนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 มีประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์เป็นอยา่งไร 

จากความสาํคญัและเหตุผลท่ีกล่าวในขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาวา่มีปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การสอนคณิตศาสตร์ของครูระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
เขต 1 ซ่ึงจากการศึกษาค้นควา้พบว่า มีปัจจัยหลายด้านท่ีมีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอน
คณิตศาสตร์ของครู และผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกปัจจยัจากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ความวิตก
กงัวลในคณิตศาสตร์ การรับรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของครูผูส้อน บรรยากาศในการจดัการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ และสมัพนัธภาพระหวา่งครูกบันกัเรียน โดยผลการวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางใหผู้ท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ไดน้าํขอ้มูลไปพิจารณาหรือพฒันาการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ใหมี้
ประสิทธิภาพมากข้ึน อีกทั้งยงัช่วยให้สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตครู ไดเ้ห็นความสาํคญัและหาวิธีท่ีจะ
ส่งเสริมนิสิต นกัศึกษาท่ีกาํลงัจะไปเป็นครูคณิตศาสตร์ในอนาคตใหมี้คุณภาพต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความวิตกกงัวลในคณิตศาสตร์ การรับรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์
ของครูผูส้อน บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และสัมพนัธภาพระหว่างครูกับนักเรียน กับ
ประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ของครูระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 1 

2. เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ของครูระดับมธัยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงสหสัมพนัธ์ (Correlation Research) ประชากรท่ีศึกษาคือ ครูผูส้อนคณิตศาสตร์
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 จาํนวน 645 คน กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาคือ ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ G*Power 3.1 และสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งครูผูส้อนคณิตศาสตร์ โดยใชก้ารสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) แยกตามขนาดโรงเรียน และ
ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย สุ่มครูผูส้อนคณิตศาสตร์ตามจาํนวน 129 คนจากโรงเรียนแต่ละขนาด เคร่ืองมือการวิจัย 
ประกอบดว้ย แบบสอบถามความวติกกงัวลในคณิตศาสตร์ แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของ
ครูผูส้อน แบบสอบถามบรรยากาศในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ แบบสอบถามสัมพนัธภาพระหวา่งครูกบั
นกัเรียน และแบบสอบถามประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ของครูระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีมีค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC) ท่ีมากกว่าหรือเท่ากบั 0.50 และทั้ ง 5 ฉบับ มีค่าความเท่ียงอยู่ระหว่าง 0.804 ถึง 0.925 สถิติท่ีใช้
วเิคราะห์ขอ้มูลคือ สหสมัพนัธ์ และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนระดบัลดหลัน่ 
 

4. ผลการวจิยั 

1. ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ระหว่างตวัแปรความวิตกกงัวลในคณิตศาสตร์ การรับรู้ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของครูผูส้อน บรรยากาศในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และสมัพนัธภาพระหวา่งครูกบันกัเรียน 
กับประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ของครูระดับมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั -0.385, 0.652, 0.458 และ 0.541 อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ตามลาํดบั สาํหรับค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทาํนายทั้ง 4 ตวัแปร รวมเป็น 4  คู่ พบวา่
ไม่มีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์คู่ใดท่ีมีค่าสูงกว่า 0.652 หรือตํ่ากว่า -0.508 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าอตัราความ
แปรปรวนเฟ้อ (Variance Inflation Ratio: VIF) ของตวัแปร Anxiety, Self-Efficacy, Environment และ Relationships 
มีค่าเท่ากบั 1.375, 1.496, 1.304 และ1.326 ตามลาํดบั ไม่มีค่าใดสูงเกินกวา่ 5.300 แสดงวา่ ไม่มีภาวะร่วมเส้นตรงพหุ
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ดงัผลการวเิคราะห์ในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 เมทริกซ์สหสมัพนัธ์ของตวัแปร 5 ตวัแปร 

ตัวแปร Teaching Anxiety Self-Efficacy Environment Relationships VIF 

Teaching 1.000      

Anxiety - 0.385** 1.000    1.375 

Self-Efficacy 0.652** - 0.508** 1.000   1.496 

Environment 0.458** - 0.230** 0.348** 1.000  1.304 

Relationships 0.541** - 0.289** 0.351** 0.435** 1.000 1.326 

 

2. ผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบขั้นตอนระดบัลดหลัน่ทั้ง 4 ขั้นตอน ในตารางท่ี 2 พบวา่ตวัแปรทาํนายทั้ง 4 

ตวัแปรร่วมกนัอธิบาย ความแปรปรวนในตวัแปรประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ของครูระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย (Teaching) ไดเ้ท่ากบั 55.5% (ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ R2 = 0.555) ซ่ึงมีขนาดสูงและมีนยัสําคญัทางสถิติ 

 (F = 38.696; df = 4,124; p = 0.000) โดยค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ทั้ ง 4 ขั้นตอนของตวัแปรทาํนายมีค่าเท่ากบั 
14.8%, 28.1%, 5.9% และ 6.7% ตามลาํดับ ค่าขนาดอิทธิพลของตัวแปรทํานายทั้ ง 4 ตัวแปร จากสมการถดถอย
ขั้นตอนท่ี 4 มีค่าเท่ากับ - 0.017, 0.485, 0.156 และ 0.298 ตามลาํดับซ่ึงมีสมการถดถอยรูปคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐาน ดงัน้ี 

Teaching´ = – 0.343 – 0.016(Anxiety) + 0.531(Self-Efficacy) + 0.160(Environment) + 0.388(Relationships) 
Z´Teaching = – 0.017(ZAnxiety) + 0.485(ZSelf- Efficacy) + 0.156(ZEnvironment) + 0.298(ZRelationships) 

 

ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ถดถอยแบบขั้นตอนระดบัลดหลัน่ของตวัแปรประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ในระดบั 

  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (Teaching) 
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5. การอภิปรายผล 

1. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรความวิตกกังวลในคณิตศาสตร์ความสัมพนัธ์ทางลบกับ
ประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ของครูระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ี
เน่ืองจากความวติกกงัวลในคณิตศาสตร์ เป็นความวติกกงัวลเก่ียวกบัประสบการณ์ของครูวา่มีการเตรียมการเรียนการ
สอนและการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัเน้ือหา ทฤษฎี สูตร หรือกระบวนการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ 
ให้บรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ดอ้ยา่งไร ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเช่ือมโยงกบัความรู้เก่ียวกบัเน้ือหา วิธีการสอน ทศันคติต่อวชิา
คณิตศาสตร์ และความเช่ือมัน่ในตนเองของครูผูส้อน  (Etheridge, 2016, pp.18-20; Peker, 2015, p.98; Jaggernauth, 
2010, pp.22-23) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Etheridge (2016) Peker (2015) และHughes (2016) ท่ีพบวา่ ความวิตก
กงัวลในคณิตศาสตร์มีความสัมพนัธ์เชิงผกผนั หรือความสัมพนัธ์ทางลบกบัประสิทธิภาพการสอนของครู อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากน้ีตวัแปรการรับรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของครูผูส้อนมีความสัมพนัธ์
ทางบวก ขนาดสูงกบัประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ของครูระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 แสดงว่า ครูท่ีมีการรับรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์สูงก็จะมีแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ท่ีดีให้กบันกัเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Zuya (2016) Briley (2012) Etheridge (2016) Unlu & 
Ertekin (2013) และ Peker (2015) ท่ีพบวา่การรับรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของครูผูส้อนมีความสมัพนัธ์ทางบวก
กบัประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ สาํหรับตวัแปรบรรยากาศในการจดัการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์มีความสัมพนัธ์ทางบวก ขนาดปานกลางกบัประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ของครูระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีเน่ืองจากบรรยากาศในการจดัการเรียนการสอนคณิต
ศาสตร์ เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่รอบๆทั้ งทางกายภาพ และทางจิตวิทยาท่ีมีผลต่อความรู้สึกของนักเรียนและครู 
ในขณะท่ีดาํเนินกระบวนการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ กล่าวคือ ถา้ครูไดท้าํใหเ้กิดบรรยากาศในการเรียนท่ีดีแลว้ 
นกัเรียนก็จะสนใจในส่ิงท่ีครูสอน ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดเจตคติท่ีดีต่อครูไดเ้ช่นกนั  และยงัส่งผลใหก้ารจดัการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในคาบเรียนนั้นเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ (ดลนภา กลางมณี, 2552, น.53) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยั
ของศุภชัย สว่างภพ (2554) ท่ีพบว่าบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ของครู อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ นอกจากน้ีตวัแปรสัมพนัธภาพระหว่างครูกบั
นกัเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวก ขนาดสูง กบัประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ของครูระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงให้เห็นวา่ถา้ครูกบันกัเรียนในห้องนั้นมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั ก็จะส่งผล
ให้นกัเรียนตั้งใจเรียน ร่วมปฏิบติักิจกรรมท่ีครูเตรียมมาอย่างเต็มท่ี ทาํให้การเรียนการสอนในคาบนั้นเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไว ้สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของวาสนา แสงงาม (2552) วรชพร ศรีไทย (2554) และศุภชัย 
สวา่งภพ (2554) ท่ีพบวา่ สมัพนัธภาพระหวา่งครูกบันกัเรียนมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

2. ตวัแปรความวติกกงัวลในคณิตศาสตร์ การรับรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของครูผูส้อน บรรยากาศใน
การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และสัมพนัธภาพระหวา่งครูกบันกัเรียน ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนในตวั
แปรปัจจยัท่ีมีต่อตวัแปรประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ของครูระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ไดเ้ท่ากบั 55.5%  
(r2 = 0.555) ซ่ึงมีขนาดสูง และมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ทั้งน้ีเน่ืองจากความ
วิตกกงัวลในคณิตศาสตร์ เป็นสภาวะทางจิตใจของแต่ละบุคคล ไม่วา่จะเป็นครูผูส้อนหรือนกัเรียน โดยจะเกิดข้ึนก็
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ต่อเม่ือไดเ้ผชิญกบัสถานการณ์ท่ีเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ ถา้เป็นนกัเรียนนั้นจะเป็นความวิตกกงัวลในดา้นการเรียน หรือ
การสอบวิชาคณิตศาสตร์ กลวัว่าตนเองทาํไม่ได ้หรือทาํไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร สําหรับครูผูส้อนนั้นความวิตกกงัวลใน
คณิตศาสตร์ก็อาจจะเกิดข้ึนก่อนการสอน หรือในระหวา่งท่ีมีการจดัการเรียนการสอนในแต่ละคาบ ซ่ึงความวติกกงัวล
น้ีทาํให้มีการแสดงออกทางอารมณ์และส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (เบ็ญจะ นิสสัยสุข, 2549, น.4-

5; เยาวลกัษณ์ ดุกขนุทด, 2555, น.31-32; Etheridge, 2016, pp.18-20; Jaggernauth, 2010, pp.22-23; Peker, 2015, p.98; 
Plaisance, 2007,  pp.1-3) นอกจากน้ีการรับรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของครูผูส้อน ก็เป็นอีกปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ของครู เน่ืองจากการรับรู้ความสามารถของตนเองนั้น เป็นการตดัสินความสามารถ
ของตนเองวา่จะสามารถปฏิบติังาน หรือปฏิบติักิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ดห้รือไม่ และสามารถทาํได้
ประสิทธิภาพเพียงใด (Bandura, 1977, p.391) และสาํหรับครูผูส้อนนั้นเป็นความเช่ือของครูผูส้อนวา่สามารถจดัการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้นกัเรียนไดทุ้กคน โดยไม่คาํนึงถึงปัจจยัดา้นอ่ืนๆของผูเ้รียนเช่นกนั (Etheridge, 2016, 

pp.30 – 31; Jaggernauth, 2010, pp.31-35) สาํหรับบรรยากาศในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และสมัพนัธภาพ
ระหวา่งครูกบันกัเรียน ต่างก็มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
เช่นกนั กล่าวคือ ครูผูส้อนนั้นเป็นจุดเร่ิมตน้ของการก่อให้เกิดบรรยากาศในการเรียนการสอน และห้องเรียนก็ควรมี
บรรยากาศท่ีเอ้ืออาํนวยให้นักเรียนไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้ดา้นบวกเพ่ือท่ีจะพฒันาตนเองดว้ยเช่นกัน (ชุติ
กาญจน์ สกุลเดช, 2552, น.11; ดลนภา กลางมณี, 2552, น.52-53; ศุภชยั สว่างภพ, 2554, น.49) รวมทั้งสัมพนัธภาพ
ระหวา่งครูกบันกัเรียนนั้นเป็นการแสดงออกของครูในทางดา้นการเรียนการสอนทั้งในหอ้งเรียนหรือนอกหอ้งเรียน 
ซ่ึงการปฏิบติัของครูจะส่งผลใหน้กัเรียนเกิดความรู้สึกทั้งทางบวกและทางลบซ่ึงก็จะเก่ียวขอ้งกบัการจดับรรยากาศใน
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของครู ถา้ครูสอนนักเรียนดว้ยบรรยากาศท่ีไม่ตึงเครียด สนุกสนาน แต่ไดส้าระ ใน
ห้องเรียนท่ีครูกบันกัเรียนมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั จะส่งผลใหบ้รรยากาศในการเรียนการสอนนั้นดาํเนินไปอยา่งราบ
ล่ืน นกัเรียนพร้อมใหค้วามร่วมมือกบักิจกรรมท่ีครูไดเ้ตรียมไว ้(จิตตรา พิกุลทอง, 2552, น.90-91; ดลนภา กลางมณี, 

2552, น.57; ทิพวรรณ สงัขศิลา, 2553, น.73; มนสั กนัจินะ, 2550, น.45-47) 
 

6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 

       6.1.1 การรับรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของครูผูส้อนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์
ของครูระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย พบวา่ขอ้คาํถาม “ฉนัคิดวา่เน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายไม่
ยาก” มีระดบัการรับรู้เฉล่ียนอ้ยท่ีสุด และ “ปัญหาต่างๆทางคณิตศาสตร์เป็นส่ิงทา้ทายความสามารถของฉัน” มีระดบั
การรับรู้เฉล่ียมากท่ีสุด ดงันั้นจึงควรส่งเสริมใหค้รู หรือนิสิต/นกัศึกษาท่ีกาํลงัจะจบออกไปเป็นครู ไดพ้ฒันาศกัยภาพ
ตนเองเก่ียวกบัความรู้ในเน้ือหาคณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือให้มีความมัน่ใจในการสอนหรือการ
ถ่ายทอดท่ีสูงข้ึน โดยอาจจดัการอบรม สมัมนา การนิเทศการสอนเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ในสายวชิาคณิตศาสตร์ 

       6.1.2 สัมพนัธภาพระหว่างครูกบันักเรียนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ของครูระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย พบว่าขอ้คาํถาม “ฉันพูดคุยกบันักเรียนเก่ียวกบัความเป็นอยู่ของนกัเรียนเสมอ” มีระดบัการ
ปฏิบติัเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด และ “ฉันให้ความเป็นกนัเองอยา่งมีขอบเขตกบันกัเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน” มีระดบัการ
ปฏิบติัเฉล่ียมากท่ีสุด ดงันั้นการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งครูกบันกัเรียน ไม่วา่จะเป็นการพดูคุยหรือการปฏิบติัครูควร
มีทิศทางท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เกิดผลดีต่อภาพลกัษณ์วิชาชีพครู เพราะการจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนัครูสามารถ
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เขา้ถึงนกัเรียนไดจ้ากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และครูควรพร้อมตอบคาํถามหรือขอ้สงสยัของนกัเรียนท่ีเก่ียวกบัการ
เรียนการสอนท่ีจดัข้ึน โดยครูไม่ควรสร้างอคติกบันกัเรียน และควรปฏิบติัหนา้ท่ีครูต่อนกัเรียนทุกคนโดยเท่าเทียมกนั 

6.2 ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

       6.2.1 ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ของครูระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 หรือเขตอ่ืนๆ แลว้นาํมาเปรียบเทียบผลดูวา่ตวั
แปรทาํนายท่ีกาํหนด ส่งผลต่อตวัแปรตาม สอดคลอ้งกนัหรือไม่อยา่งไร เพ่ือนาํผลการวจิยัไปใชใ้นการพฒันาต่อไป 

       6.2.2 ควรมีการศึกษาในรายละเอียดเก่ียวกับตัวแปรท่ีมีอิทธิผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตร์สูงสุด 2 อนัดบัแรก คือ การรับรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของครูผูส้อน และสมัพนัธภาพระหว่างครู
กับนักเรียนส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูในด้านใดมากท่ีสุด ระหว่างการเตรียมการเรียนการสอน การ
ดาํเนินการเรียนการสอน หรือการวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอน 
 

กติตกิรรมประกาศ  (ถ้าม)ี  

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก รองศาสตราจารย ์ดร.กัญจนา  
ลินทรัตนศิริกลุ ประธานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วนิิจ เทือกทอง กรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
ซ่ึงเป็นผูใ้ห้ความรู้ ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆในการทาํวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีอย่าง
ใกลชิ้ด ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. อุมาพร หล่อสมฤดี กรรมการผูท้รงคุณวฒิุท่ีกรุณาใหข้อ้เสนอแนะท่ีมีคุณค่าท่ีจะ
ทาํใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน และขอบพระคุณมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ีไดพิ้จารณาจดัสรร
ทุนอุดหนุนในการทาํวทิยานิพนธ์หวัขอ้น้ี 
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การสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้เพ่ือพฒันะทกัษะรวมวง: กรณศึีกษานักเรียนโรงเรียนดุริยางค์  

LEARNING MOTIVATION DEVELOPMENT FOR MUSICAL ENSEMBLE SKILLS:  

A CASE STUDY OF MUSIC STUDENTS 
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บทคัดย่อ 

การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษา  1) เพ่ือศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัทฤษฎี

การสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการรวมวง และ  2) เพ่ือศึกษาพฒันาการ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรวม

วง โดยมีกลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนในโรงเรียนดุริยางคท์หารอากาศ ระดบัชั้นปวช.  ชั้นปีท่ี 2 จาํนวนทั้งหมด 4 คน โดย

มีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัดงัน้ี  1) แผนการสอนการสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการรวมวง จาํนวน 10 

แผน แผนละ60 นาที  2) ตารางประเมินคะแนนการบรรเลงรวมวงหลงัเรียนในทุกๆคร้ัง รวมทั้งส้ิน 9 คร้ัง  3)  แบบ

บนัทึกพฒันาการและขอ้บกพร่องของผูเ้รียนหลงัการเรียนการสอนในทุกๆคร้ัง  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนแต่ละคร้ังจากการทดสอบอนัดบัท่ีมีเคร่ืองหมายกาํกบัของ     

วิลคอกซัน (Wilcoxon Signed Test) มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงว่า ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนในแต่ละคร้ังมีพฒันาการสูงข้ึน และมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัดีมาก ตามมฐัยฐานโดยอา้งอิงจากหลกัการ

ประเมินของโรงเรียนท่ีผูว้ิจยัเขา้ไปดาํเนินการ และ2) ในตลอดระยะเวลาการเรียนการสอน ผูว้ิจยัไดท้าํการจดบนัทึก

พฒันาการ และ ขอ้บกพร่องหลกัการเรียนการสอนทุกคร้ัง ในระหว่างการเรียนการสอนผูว้ิจัยได้เปิดโอกาสให้

นกัเรียนเลือกบทเพลงท่ีจะนาํมาใชเ้รียนเอง จึงเป็นเน้ือหาท่ีนกัเรียนสนใจ และเปิดโอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสยัต่างๆใน

การปฏิบติั  ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นแนวทางในการปฏิบติัและความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มท่ี  ผูว้ิจยัไดแ้นะนาํ

เทคนิคในการปฏิบติัรวมวงต่างๆ ทาํให้นักเรียนรู้สึกว่าบรรยากาศในห้องเรียนไม่มีความกงัวล ซ่ึงเป็นการกระตุน้

กระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดดี้ข้ึน และยงัสามารถทาํใหผู้เ้รียนมีความสุขในการเรียนมากข้ึนอีกดว้ย  

คาํสําคญั: แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ , รวมวง 

 

ABSTRACT 

This research aimed to 1) study a learning management based on a theory of using Learning Motivation 

to enhance students’ musical ensemble skills and 2) study students’ development and achievement of musical 

ensemble. The sample consisted of four students from the Royal Thai Air Force School with an average age of 16-17 

years old. The research instruments included 1) ten lesson plans (1 hour each) , 2) an ensemble evaluation table, and 
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3) a classroom observation form. The Wilcoxon Signed Test was used to analyze the data. The outcomes of this 

research revealed that the level of statistical significance was .001 which was lower than .05, showing that the 

students’ musical ensemble skill achievement gradually improved effectively. An average score of each test was very 

good. Moreover, the researcher observed and recorded each student’s development and weakness after each class. 

Throughout the study, the students were allowed to make their own decision to select any songs they preferred to 

study and felt interested in. The students were also encouraged to ask the inquiries while they were performing. In 

other words, they were given a freedom to jointly share an idea or discuss performing methods as well as any creative 

ideas. The researcher also made recommendation on musical ensemble tricks. In class, the researcher made every 

effort to make the students have less anxiety. As a result, this helped the students to learn better and also make them 

learn the course happily. 

Keywords:  Learning Motivation, Musical Ensemble Skills 

 

1. บทนํา 

ดนตรีเปรียบเหมือนภาษาสากลอีกภาษาหน่ึง เป็นภาษาท่ีทุกชนชาติสามารถเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัไดถึ้งแมว้า่
จะส่ือสารกนัคนละภาษาแต่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกของมนุษยผ์่านภาษาดนตรีไดเ้ขา้ใจกนัเป็นอยา่งดีดนตรีเป็น
ภาษาสากลท่ีเคยไม่เคยแบ่งอาย ุไม่แบ่งชนชั้นวรรณะและเช้ือชาติ เราสามารถเห็นการบรรเลงดนตรีรวมวงระหว่าง
นานาชาติซ่ึงพูดคุยต่างภาษากัน ต่างอายุ แต่ทุกคนในวงนั้นส่ือสารกันดว้ยภาษาดนตรีและ เขา้ใจกันจนสามารถ
บรรเลงดนตรีออกมาไดเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  

ดนตรีถือเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนัของมนุษยท์ั้งในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การแสดงออก เปรียบ
เหมือนอาหารทางใจ ดนตรีถือเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์สําหรับชีวิตอย่างมากเสียงดนตรีเป็นส่ิงท่ีช่วยชโลมใจมนุษย์
เสียงดนตรีช่วยผ่อนคลายเวลาท่ี รู้สึกเคร่งเครียด ช่วยเป็นเพ่ือนเวลาเหงา ช่วยกระตุน้ให้รู้สึกกลา้หาญ ช่วยพฒันา
มุมมองในเชิงบวก และช่วยเสริมสร้างสมาธิดนตรีถือเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมมนุษยอ์ยา่งยิ่งทางดา้นการศึกษา
พบว่าการนาํเสียงดนตรีมาใชป้ระกอบการสอนสามารถส่งเสริมพฒันาการทางอารมณ์ ความคิด จิตนาการได ้หรือ
ทางดา้นการแพทยก์ารใชเ้สียงดนตรีกระตุน้ทารกในครรภม์ารดาทารกมีปฏิกิริยาตอบรับทั้งทางพฤติกรรมและทาง
ร่างกายท่ีดี ร่างกายเจริญเติบโตไดดี้และยงัช่วยใหร้ะบบหายใจและระบบยอ่ยอาหารดีข้ึน  

ดนตรีนั้นมีหลายแขนงวิชาเช่น ทฤษฎีดนตรี โสตทกัษะ ดนตรีปฏิบติั และวิชารวมวงเป็นตน้ สําหรับนกั
ดนตรีนั้นควรท่ีจะมีความสามารถท่ีจะปฏิบติั ส่ือสาร และบรรเลงบทเพลงรวมกบัผูอ่ื้นหรือบรรเลงบทเพลงเป็นวงได ้
เพ่ือถ่ายทอดสารในเพลงและเพ่ือใหเ้กิดความผอ่นคลาย ความเพลิดเพลินไปสู่ผูฟั้ง   

จากการคน้หางานวิจยัและดว้ยประสบการณ์ในการสอนของผูว้ิจยัพบว่าวิชาดนตรีนั้นยงัมีปัญหาในการ
เลือกเน้ือหาหรือบทเพลงท่ีใชใ้นการเรียนการสอนวิธีการเรียนการสอนในปัจจุบนัยงัขาดประสิทธิภาพ และในบาง
เน้ือหาสาระซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไกลตวัผูเ้รียนมากๆ ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความเบ่ือหน่าย  ไม่เห็นประโยชน์ในการเรียน ไม่สนใจ 
ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ (วฒิุชยั เลิศสถากิจ, 2555)  

สําหรับในต่างประเทศมีการนาํบทเพลงสมยันิยมมาประยุกตใ์นการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีเพราะวา่บท
เพลงสมยันิยมเป็นส่ิงท่ีเด็กคุน้เคยและเป็นเน้ือหาท่ีใกลต้วั จะสามารถทาํให้เด็กมีความเขา้ใจในทฤษฎีดนตรีมากข้ึน 
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฑารัตน์ มณีวลัย ์เร่ืองการสอนโสตทกัษะดา้นทาํนองในหลกัสูตรเปียโนพบวา่ปัญหา
ในการเรียนการสอนเกิดข้ึนเพราะการเลือกใชบ้ทเพลงท่ีไม่คุน้หูนกัเรียน ทาํใหจ้าํขั้นคู่ของเสียงไดย้าก มีความสบัสน
ในเน้ือหา และเกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียน( จุฑารัตน์ มณีวลัย,์ 2551) และสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของณัฐวฒัน์ 
โฆษิตดิษยนันท์ ซ่ึงเก่ียวกับการประยุกต์ใชด้นตรีสมยันิยมสําหรับกีตา้ร์คลาสสิค สามารถสร้างความสนใจและ
แรงจูงใจในการเรียนไดม้ากข้ึน (ณฐัวฒัน์ โฆษิตดิษยนนัท,์ 2551)   

มาร์รีน อชัเลอร์ (Marienne Uszler) กล่าวว่า การท่ีให้นักเรียนเลือกเรียนบทเพลงท่ีตนเองช่ืนชอบ ให้ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการบรรเลงท่ีแตกต่างจากดนตรีต้นฉบับ และการเปิดโอกาสการเรียนบรรเลงดนตรีท่ี
หลากหลายแนว เป็นส่ิงท่ีทาํใหน้กัเรียนมีทกัษะในการเขา้สังคมมากข้ึน เพราะไดส้ัมผสัดนตรีท่ีหลากหลายแนวมาก
ข้ึน ไดท้าํกิจกรรมดนตรีร่วมกับผูอ่ื้น และถือเป็นหน่ึงในวิธีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนดนตรี (Uszler, 2000 )  

ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความตอ้งการท่ีจะสร้างเคร่ืองมือสาํหรับการสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการวมวงโดยยึด
หลกัการสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ของ กฤษมนัต ์ วฒันาณรงค ์(กฤษมนัต ์ วฒันาณรงค,์ 2552)   

โดยหลกัการสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ของ กฤษมนัต ์ วฒันาณรงค ์นั้นไดแ้บ่งความรับผิดชอบเป็น 2 ระดบั 
ไดแ้ก่ ระดบัมหภาค (Macro Level) และ ระดบัจุลภาค (Micro Level) ในระดบัมหภาคนั้นเนน้การสร้างระบบแบบ
แผนและองคป์ระกอบหลกัสาํหรับการเรียนรู้เพ่ือสร้างแรงจูงใจโดยรวม โดยมีภาควิชา ทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบในการ
สร้างแรงจูงใจใหก้บันกัศึกษา ส่วนในระดบัจุลภาคนั้นเป็นความรับผิดชอบของอาจารยท่ี์ทาํการสอนในหอ้งเรียนเนน้
การกระทาํและกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิคการสอน และการใชส่ื้อหรือเทคโนโลยีทางการสอน เป็นตน้ ซ่ึง
ผูว้จิยัไดผ้สมผสานวธีิการสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ทั้ง 2 ระดบั เพ่ือใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 

นอกจากน้ีทฤษฎีดงักล่าวมีความเก่ียวขอ้งกบัความสนใจและความตอ้งการท่ีจะมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้ของนักเรียน ทาํให้ผูเ้รียนมีความมุ่งมัน่ ตั้ งใจ และความอดทนท่ีจะมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองและมีระยะยาวนาน (กฤษมนัต ์ วฒันาณรงค,์ 2552)  ซ่ึงแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ถือเป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีเป็นตวั
ผลกัดนัใหก้ารทาํกิจกรรมต่างๆดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิผล มีความมานะอดทน และเกิดพลงัการแข่งขนั  (Whittaker, 

1970, p. 170) และผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้สูงจะมีความทะเยอทะยานท่ีจะพฒันาตนโดยคาํนึงถึงอนาคต  เน่ืองจากวิชา
ดนตรีนั้นจาํเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งไม่มีวนัส้ินสุด (Hermans, 1970, p. 354)   
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

2.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ของ กฤษมนัต ์
วฒันาณรงค ์เพ่ือพฒันาทกัษะการรวมวง 

2.2 เพ่ือศึกษาพฒันาการ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรวมวงโดยใชห้ลกัทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัทฤษฎีการสร้าง
แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้เพ่ือพฒันาทักษะการรวมวง และศึกษาพฒันาการ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวมวง โดยมี
รายละเอียดขั้นตอนและวธีิการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

3.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

   ผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัในหวัขอ้ต่อไปน้ี 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 858 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

1) ความหมายและองคป์ระกอบของการจดัการเรียนการสอน 

2) ทฤษฎีเก่ียวกบัความสนใจ 

3) แรงจูงใจ 

4) แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ 

5) การเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัดนตรี 

6) การเรียนการสอนดนตรีสมยันิยม 

7) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2 กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือนักเรียนในโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ระดบัชั้นปวช. ชั้นปีท่ี 2 โดยมี
นกัเรียนทั้งหมด 14 คน เป็นเพศชายลว้น มีอายรุะหวา่ง 16 – 17 ปี   

เน่ืองจากการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัในเร่ืองการรวมวงในรูปแบบดนตรีสมยันิยม (Band) ซ่ึงรูปแบบการ
รวมวงดนตรีในลกัษณะน้ีมกัประกอบไปดว้ยกลุ่มคน 3-5 คน ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีใช้
วธีิสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบ่งออกเป็นเคร่ืองปฏิบติั 4 เคร่ืองปฏิบติั ไดแ้ก่ 

1) นกัเรียนท่ีเรียนเคร่ืองปฏิบติั เปียโน จาํนวน 1 คน 

2) นกัเรียนท่ีเรียนเคร่ืองปฏิบติั กีตา้ร์ไฟฟ้า จาํนวน 1 คน 

3) นกัเรียนท่ีเรียนเคร่ืองปฏิบติั เบส จาํนวน 1 คน 

4) นกัเรียนท่ีเรียนเคร่ืองปฏิบติั กลองชุด จาํนวน 1 คน 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั และ ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

3.3.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

1) แผนการสอนการสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการรวมวง จาํนวน 10 แผน แผนละ
60 นาที 

2)  ตารางประเมินคะแนนการบรรเลงรวมวงหลงัเรียนในทุกๆคร้ัง รวมทั้งส้ิน 9 คร้ัง  
3) แบบบนัทึกพฒันาการและขอ้บกพร่องของผูเ้รียนหลงัการเรียนการสอนในทุกๆคร้ัง 

3.3.2 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวจิยั 

1) ศึกษาการสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้และการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติดนตรีเพ่ือออกแบบ
แผนการสอน 

2) ศึกษาวธีิการสร้างแบบทดสอบการวดัพฒันาการและผลสมัฤทธ์ิ 

3) สร้างตารางประเมินคะแนนการบรรเลงรวมวงหลงัเรียนและ แบบบันทึกพฒันาการและ
ขอ้บกพร่องของผูเ้รียนในทุกๆคร้ังการเรียนการสอน รวมทั้งส้ิน 9 คร้ัง 

4) นําแผนการสอน ตารางประเมินคะแนนการบรรเลงรวมวงหลังเรียน และแบบบันทึก
พฒันาการและขอ้บกพร่องของผูเ้รียนใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นดนตรี และศึกษาศาสตร์ จาํนวน  
3 คน ตรวจสอบความถูกตอ้ง (IOC) และนาํกลบัมาปรับปรุงตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 

3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

      ผูว้จิยัดาํเนินการวจิยัและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง มีวธีิดงัน้ี 
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1) ผูว้จิยัส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์ไปยงัโรงเรียนดุริยางคท์างอากาศเพ่ือขอความร่วมมือใน
การทาํการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลในรายวชิา รวมวง 

2) ผูว้จิยัดาํเนินการสอนตาม ชุดการสอน การสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการรวมวง 
ท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยมีระยะเวลาในการสอน 5 สปัดาห์ สปัดาห์ละ2คร้ัง รวมทั้งส้ิน 10คร้ัง คร้ัง
ละ 60 นาที  

3) เม่ือเสร็จส้ินการเรียนการสอนในแต่ละคร้ัง ผูว้จิยัทาํการประเมินหลงัการสอน โดยใหน้กัเรียน
ปฏิบติัรวมวงเพลงท่ีเรียนในแต่ละคร้ัง สงัเกตและบนัทึกพฒันาการและขอ้บกพร่อง 

4) รวบรวมขอ้มูลจากการประเมินหลงัการสอน เพ่ือนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

   การวิเคราะห์พฒันาการ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชารวมวง โดยใชชุ้ดการสอน การสร้างแรงจูงใจ
ใฝ่เรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการรวมวง โดยใช้สถิติทดสอบอนัดับท่ีมีเคร่ืองหมายกาํกับของวิลคอกซัน (Wilcoxon 

Signed Test)  

 

4. ผลการวจิยั 

4.1 ผลการวเิคราะห์พฒันาการ และ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิารวมวง โดยใชชุ้ดการสอน การสร้างแรงจูงใจใฝ่ 

      เรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการรวมวง 

4.2 เปรียบเทียบร้อยละของคะแนนโดยอา้งอิงจากระดบัคะแนนมาตรฐานของโรงเรียนดุริยางคท์หารอากาศ 

   

ตารางที ่1   ตารางวเิคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละคร้ัง 

ตวัแปร N µ p-value 

คะแนนการบรรเลงรวมวงคร้ังท่ี 1 4 12.25 

 
 

 

 

 

0.01 

 

คะแนนการบรรเลงรวมวงคร้ังท่ี 2 4 13.25 

 คะแนนการบรรเลงรวมวงคร้ังท่ี 3 4 15.00 

 คะแนนการบรรเลงรวมวงคร้ังท่ี 4 4 15.25 

คะแนนการบรรเลงรวมวงคร้ังท่ี 5 4 16.25 

คะแนนการบรรเลงรวมวงคร้ังท่ี 6 4 16.25 

 

 

คะแนนการบรรเลงรวมวงคร้ังท่ี 7 4 16.75 

 คะแนนการบรรเลงรวมวงคร้ังท่ี 8 4 16.50 

 คะแนนการบรรเลงรวมวงคร้ังท่ี 9 4 17.75 
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จากตารางท่ี1 จะพบว่า ผลสัมฤทธ์ิการเรียนในแต่ละคร้ัง มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 แสดงวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในแต่ละคร้ังมีพฒันาการสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัตํ่ากวา่ 0.05 

 

ตารางที ่2   ตารางเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนโดยอา้งอิงจากระดบัคะแนนมาตรฐานของโรงเรียนดุริยางคท์หารอากาศ 

คร้ังท่ี 
คะแนน
(ร้อยละ) 

ระดบัคะแนนมาตราฐานของโรงเรียน 

ดีเยีย่ม   
4 

(80-

100)          

ดีมาก 
3.5 

(75-79) 

ดี            
3  

(70-74) 

ดีพอใช ้
2.5            

(65-69)     

พอใช ้    
2       

(60-64) 

อ่อน    
1.5   

(55-59) 

อ่อน
มาก  1      
(50-54) 

ตก        
0        

(0-49) 

1 61.25         

2 66.25         

3 75         

4 76.25         

5 81.25         

6 81.25         

7 83.75         

8 82.5         

9 88.5         

จากตารางท่ี 2 พบวา่คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนมีพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและเห็นไดช้ดัตั้งแต่การทดสอบคร้ังท่ี 3 
โดยพฒันาจากระดบัดีพอใชเ้ป็นระดบัดีมาก และตั้งแต่คร้ังท่ี 5 เป็นตน้ไป มีคะแนนอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  

5. การอภิปรายผล 

จากการวจิยัในหวัขอ้ การสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการรวมวงโดยยดึหลกัการสร้างแรงจูงใจ
ใฝ่เรียนรู้ของ กฤษมนัต ์ วฒันาณรงค ์ (2552) เป็นไปตามสมมุติฐาน โดยผูว้ิจยัไดท้าํการดาํเนินตามขั้นตอนการวิจยั 
และ ทาํการจดัการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาทกัษะต่างๆในวิชารวมวง โดยผูว้ิจยัได้
ทาํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง วิเคราะห์เน้ือหาสาระการเรียนรู้ในวิชารวมวง และประยกุตท์ฤษฎีการสร้าง
แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ ให้เขา้กบัเน้ือหาสาระในวิชาท่ีจะทาํการวิจยั โดยชุดการสอน การสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้เพ่ือ
พฒันาทักษะรวมวง มีความสอดคลอ้งกับ องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนของบรอนเฟนเบรนเนอร์ 
(Bronfenbrenner)  ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ทั้ ง 3 ด้าน และหลกัการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติดนตรีของณรุทธ์ สุทธจิตต์ จากนั้นทาํการปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญด้านศึกษาศาสตร์และ
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางด้านดนตรี เพ่ือนําเคร่ืองมือต่างๆท่ีใช้ในการวิจัยมาปรับปรุงแลว้จึงดาํเนินการทดลองกบั
ประชากรในการวิจยั ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนแต่ละคร้ัง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแต่ละคร้ังมีพฒันาการสูงข้ึน และค่ามีเฉล่ียอยูใ่นระดบัดีมาก 

ตามมฐัยฐานโดยอา้งอิงจากหลกัการประเมินของโรงเรียนท่ีผูว้จิยัเขา้ไปดาํเนินการ  
นอกจากน้ีในตลอดระยะเวลาการเรียนการสอน ผูว้ิจยัไดท้าํการจดบนัทึกพฒันาการ และ ขอ้บกพร่องหลงั

การเรียนการสอนทุกคร้ัง ผูว้ิจยัไดเ้ปิดโอกาสให้นกัเรียนเลือกบทเพลงท่ีจะนาํมาใชเ้รียนเอง จึงเป็นเน้ือหาท่ีนกัเรียน
สนใจ และเปิดโอกาสให้ซกัถามขอ้สงสัยต่างๆในการปฏิบติั  ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นแนวทางในการปฏิบติัและ
ความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งเตม็ท่ี โดยในตอนแรกนกัเรียนมีความกงัวลในหลายๆเร่ืองเช่นการบรรเลงไม่ถูกตอ้ง บรรเลง
ไม่ตรงจงัหวะ ระดบัความดงั หรือความเขม้ของเสียง การใชเ้ทคนิคในการบรรเลงต่างๆ หรือแมแ้ต่ความมีดนตรีกาล  
ผูว้จิยัไดแ้นะนาํเทคนิคในการปฏิบติัรวมวงต่างๆ วธีีการแกปั้ญหา และพดูคุยกบันกัเรียนโดยตลอดระยะเวลาการสอน 
ทาํให้นกัเรียนรู้สึกวา่บรรยากาศในหอ้งเรียนไม่มีความกงัวล ซ่ึงเป็นการกระตุน้กระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดดี้ข้ึน 
และพบวา่นกัเรียนไดค้น้พบแนวดนตรีท่ีตนเองช่ืนชอบ มีทศันคติท่ีดีในการรวมวงท่ีดีข้ึน มีการฝึกซอ้มมาโดยตลอด 
ผูเ้รียนไดรั้บแนวคิดหลายอยา่ง ผูเ้รียนสามารถบรรเลงไดอ้ยา่งดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และยงัทาํใหผู้เ้รียนมีความสุขในการ
เรียนมากข้ึนอีกดว้ย   

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 บทสรุป 

    สรุปไดว้า่นกัเรียนโรงเรียนดุริยางคท์หารอากาศ ระดบัชั้นปวช. ชั้นปีท่ี2 มีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรวม
วงดีข้ึน เน่ืองจากผูว้ิจยัไดเ้ปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกบทเพลงท่ีจะนาํมาใชเ้รียนเอง จึงเป็นเน้ือหาท่ีนกัเรียนสนใจ 
และเปิดโอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสยัต่างๆในการปฏิบติั ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นแนวทางในการปฏิบติัและความคิด
สร้างสรรคอ์ยา่งเตม็ท่ี  อีกทั้งการท่ีผูว้ิจยัแนะนาํเทคนิคในการปฏิบติัรวมวงต่างๆ ทาํให้นกัเรียนรู้สึกวา่บรรยากาศใน
ห้องเรียนไม่มีความกังวล ซ่ึงเป็นการกระตุน้กระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดดี้ข้ึน และยงัสามารถทาํให้ผูเ้รียนมี
ความสุขในการเรียนมากข้ึนอีกดว้ย 

6.2 ขอ้เสนอแนะ 

1) หากผูส้อนมีความรู้ความสามารถดา้นปฏิบติัดนตรีในเร่ืองจงัหวะ บนัไดเสียง คอร์ด และ การดน้สด 
หรือมีความถนดัในดนตรีหลากหลายแนว หรือปฏิบติัไดห้ลายเคร่ืองดนตรี จะสามารถประยกุตใ์ช้
แนวทางการจดัการเรียนการสอนไดดี้ยิง่ข้ึน 

2) ผูส้อนควรมีการวางแผนในการสอนอย่างมีลาํดบัขั้นตอน โดยเฉพาะเวลาต่อเน้ือสาระ ผูส้อนควร
ประยกุตใ์ชเ้น้ือหา และวธีิการสอนตามตอ้งคาํนึงถึงระดบัความสามารถของผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

3) ควรประยกุตห์ลกัสาํคญัในการสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ เพ่ือใชก้บัวิชาอ่ืนๆ เช่น วิชาโสตทกัษะ วิชา
ปฏิบติัดนตรีแจ๊ส เป็นตน้ 
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--------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในวิชา
ทกัษะการผลิตดนตรี 2 โดยใชก้ารจดัการเรียนการสอนตามแนววฏัจกัรการเรียนรู้ 4MAT 2) เพ่ือศึกษาความความพึง
พอใจของนกัศึกษาในวิชาทกัษะการผลิตดนตรี 2 ท่ีมีการจดัการเรียนการสอนตามแนววฏัจกัรการเรียนรู้ 4MAT ของ
วิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ใน
กลุ่ม 12 จํานวน 6 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบวฏัจักรการเรียนรู้ 4MAT 2) 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน จาํนวน 1 ชุด 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษา
ต่อการจดัการเรียนการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 4MAT ทาํการทดสอบความรู้ก่อนการสอน หลงัจากนั้นทาํการ
สอนทั้งหมด 11 คาบเรียนเม่ือเสร็จส้ินการสอนทดสอบความรู้หลงัการสอน นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ผลสมัฤทธ์ิก่อนและ
หลงัเรียนโดยใชค้่าสถิติวลิคอกซนั (Wilcoxon Matched pairs) และสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการ
เรียนการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 4MAT วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.02 แสดงวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 2) นกัศึกษามีความ
พึงพอใจมากต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาทกัษะการผลิตดนตรี 2  โดยนกัศึกษามีความพึงพอใจ ในหวัขอ้นกัศึกษา
มีอิสระทางการแสดงความคิดเห็น ( X  = 4.67, S.D. =1.79) เป็นอนัดบั 1 และหัวขอ้ประยกุตแ์นวคิดมาใชใ้นผลงาน
ของตนเองได ้( X = 4.50, S.D. =1.64) หัวขอ้มีการสรุปและการอภิปรายระหว่างนกัศึกษาและผูส้อน ( X  = 4.50, 

S.D. = 1.64) เป็นอนัดบัรองลงมา 

คาํสําคญั: การจดัการเรียนการสอนโดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 4MAT, การผลิตดนตรี, นกัศึกษาวทิยาลยัดนตรี 

 

ABSTRACT 

 This study aimed to investigate the students' achievement who enrolled in "Production Skill 2" (MUS162) 
in the second semester of an academic year 2017 using the management plan of 4MAT and to find out the students’ 

satisfaction of Production skill 2 subject with the teaching plan of 4MAT. 
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 The sample in the study consisted of six music college students enrolled in Production Skill 2 (MUS162) 
in a Rangsit University. The instruments included 1) eleven lesson plans, 2) Achievement test, and 3) Satisfaction 
questionnaire. The pre-test was carried out at the beginning of the semester and the post-test was administered after 

11 teaching classes were done. The results of both tests were collected, analyzed, and compared using Wilcoxon 

Matched pairs. Then, the questionnaire was distributed using mean and standard deviation.  

The results indicated that   

1) After teaching, the mean score of learning achievement of students being provided by 4MAT 

instructional was higher than before at the 0.2 level of significance.     

2) After teaching, the mean score of students’ satisfaction being provided by 4MAT instructional  showed 
students is the most satisfied with the topic of being able to express their own opinion ( X  =4.67,S.D.=1.79) to adapt 
idea using in the project ( X  =4.50,S.D.=1.64) and to debate and between the students and teacher ( X  

=4.50,S.D.=1.64) 
Keywords: THE 4MAT CYCLE LEARNING ACTIVITIES, MUSIC PRODUCTION, MUSIC COLLEGE 

STUDENT 

 

1. บทนํา 

การศึกษาในยคุศตวรรษท่ี 21 นั้น บริบทของการศึกษาค่อนขา้งท่ีจะแตกต่างออกไปจากการศึกษาในยุคท่ี
ผา่นมาค่อนขา้งมาก ตวับริบทของการศึกษาในยคุศตวรรษท่ี 21 นั้นจะเป็นการศึกษาท่ีใชท้กัษะของศตวรรษท่ี 21 เขา้
มาดว้ย (ศิตา เยี่ยมขนัติถาวร, 2560, น.2) วิจารณ์ พานิช (2556, น.16) กล่าวถึง ทกัษะเพ่ือการดาํรงชีวิตในยคุศตวรรษ
ท่ี 21 ว่า การเรียนวิชาพ้ืนฐานหลัก (Core Subjects) ซ่ึงประกอบด้วยวิชาพ้ืนฐาน ได้แก่ 1) ภาษา 2) ศิลปะ 3) 
คณิตศาสตร์ 4) การเมืองการปกครองและหน้าท่ีพลเมือง 5) เศรษฐศาสตร์ 6) วิทยาศาสตร์ 7) ภูมิศาสตร์ 8) 
ประวติัศาสตร์ ซ่ึงวิชาพ้ืนฐานหลกัเหล่าน้ียงัคงมีอยู ่แต่ยงัไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้เพ่ือดาํรงชีวิตอยูใ่นศตวรรษท่ี 21 

ได ้ โดยวิชาพ้ืนฐานหลกัเหล่าน้ีจะนาํมาสู่การกาํหนดกรอบแนวคิดและยทุธศาสตร์สาํคญัใหม่ทางการจดัการเรียนรู้
เชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยการส่งเสริมความเขา้ใจในเน้ือหาวิชาแกนหลกั และสอดแทรกทกัษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 เขา้ไปในทุกวิชาแกนหลกั ซ่ึงทกัษะท่ีจะทาํการสอดแทรกประกอบไปด้วย 1) หัวขอ้ทกัษะสําหรับ
ศตวรรษท่ี 21 แต่ละหวัขอ้สามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี  1.1)  ความรู้เก่ียวกบัโลก (Global Awareness) 1.2) ความรู้เก่ียวกบั
การเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู ้ประกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial 

Literacy) 1.3) ความรู้ดา้นการเป็นพลเมืองท่ีดี (Civic Literacy) 1.4) ความรู้ดา้นสุขภาพ (Health Literacy) 1.5) ความรู้
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Literacy)  2) ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม 3) ทกัษะดา้นเทคโนโลย ีส่ือ และ
สารสนเทศ 4) ทกัษะชีวติและอาชีพ  

ดว้ยบริบทท่ีเปล่ียนไป การจดัการเรียนการสอนในยคุศตวรรษท่ี 21 นั้นก็ควรท่ีจะเปล่ียนไปตามยคุสมยัดว้ย 
โดยให้ครูผูส้อนนั้นเปล่ียนวิธีการสอนในรูปแบบเดิม ๆ ซ่ึงเป็นการเตรียมตวัให้ผูเ้รียนออกไปเป็นคนทาํงานท่ีใช้
ความรู้ (Knowledge Worker) ซ่ึงควรเนน้การเรียนแบบคน้ควา้เองของผูเ้รียน มีครูคอยให้คาํแนะนาํ และครูนั้นก็ควร
ออกแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะกบัวชิาท่ีสอนและยคุสมยั  
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วิชาทกัษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162) เป็นวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกทกัษะในการผลิตดนตรี และ การฝึก
กระบวนการบริหารกระบวนการผลิตดนตรี การฝึกฝนเก่ียวกับการทาํงานร่วมกับผูอ่ื้น เช่น นักดนตรีท่ีร่วมงาน
ดว้ยกนั ศิลปินท่ีทาํการควบคุมการผลิต (Artist) วศิวกรเสียง (Sound Engineer) ท่ีทาํงานร่วมกนัในการผลิตดนตรีของ
นักศึกษา การฝึกฝนทกัษะในการดูแลการผลิตเพลงในทุกขั้นตอนของการผลิตผลงาน อาทิเช่น กระบวนการเขียน
เพลง กระบวนการบนัทึกเสียง กระบวนการผสมเสียง การนาํเสนอผลงานกบัค่ายเพลง และการวางแผนการตลาด  

จากการท่ีผูว้จิยัศึกษาวชิาดงักล่าว ผูว้จิยัไดพ้บวา่ วชิาทกัษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162) นั้นมีความสาํคญัตอ่
การประกอบอาชีพของนกัศึกษาดา้นดนตรี เน่ืองจากหลงัจากท่ีนกัศึกษาไดจ้บการศึกษาในระดบัชั้นอุดมศึกษาไปแลว้
นั้น นกัศึกษาจะตอ้งทาํงานอยูใ่นสายอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมธุรกิจบนัเทิง การวางแผนการผลิตผลงานต่าง ๆ 

จึงมีความสาํคญัอยา่งยิ่งต่อนกัศึกษา อีกทั้งเอกสารหรือส่ือการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตดนตรีนั้นค่อนขา้งมีนอ้ย
มาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคือเอกสารท่ีเป็นภาษาไทย จึงทาํให้นกัศึกษาท่ีมีความสนใจตอ้งการศึกษาหาความรู้ดา้นการ
ผลิตดนตรีนั้นศึกษาคน้ควา้ไดย้ากลาํบาก 

ปัจจุบันการเรียนร่วมมือ (Collaborative Learning) นั้ นมีความนิยมนํามาใช้จัดการเรียนการสอนอย่าง
แพร่หลาย และวิธีการจัดการการสอนแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 4MAT เป็นการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั เป็น
กระบวนการเรียนการสอนท่ีคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลในเร่ืองรูปแบบการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
ของการจดัการศึกษาดา้นดนตรีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โดยผูเ้รียนจะไดรั้บการส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วม
ในกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกปฏิบติั ฝึกทกัษะ เนน้ให้ผูเ้รียนไดคิ้ดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น โดยผูส้อน
ตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่างของรูปแบบการเรียนรู้กบับทบาทของสมองซีกซา้ยและสมองซีกขวาอยา่งสมดุล (ศกัด์ิชยั 
นิรัญทวี และไพเราะ พุ่มมัน่, 2542, น.12)  เน่ืองจากผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า วฎัจักรการเรียนรู้ 4MAT นั้นมีความ
เหมาะสมกบัการเรียนการสอนในสาขาวิชา “การผลิตดนตรี (Music Production)” ของวิทยาลยัดนตรีอยา่งยิ่ง เพราะ
เป็นกระบวนการท่ีจะฝึกทักษะความคิด การจัดรูปแบบกระบวนการวางแผนการบริหารการผลิตดนตรี ซ่ึงเป็น
กระบวนการสอนท่ีผูว้ิจัยคาดว่าจะสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เน้ือหาตามจุดประสงค์ท่ีกาํหนดไวต้าม
จุดมุ่งหมายของรายวิชาทกัษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162) แลว้ยงัส่งผลใหท้กัษะการผลิตผลงานเพลงของนกัศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนสูงข้ึน โดยการนาํเสนอตวัอยา่ง ขอ้มูล ความคิด เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ท่ีมีหลกัการทาํใหผู้เ้รียนได้
พฒันาความสามารถตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพของตนเอง (เธียร  พานิช, 2544, น.21) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ รพีพรรณ  เพียรเสมอ (2550, บทคดัย่อ) คาํภา ศรีแพ่ง (2550, บทคดัย่อ) ท่ีพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียนหลงัไดรั้บการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 4MAT สูงกวา่หลงัไดรั้บการสอนตามปกติอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 
.05 นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของแนววฎัจกัรการเรียนรู้ 4MAT ไวด้งัน้ี เดวดิ คอลบ์ (David Kolb) (อา้ง
ถึงใน สุวิทย ์มูลคาํ และอรทยั มูลคาํ, 2553, น.155-156) กล่าวไวว้่า การเรียนรู้เกิดข้ึนจากความสัมพนัธ์ใน 2 มิติคือ 
การรับรู้ (Perception) และกระบวนการจดัการขอ้มูล (Processing) โดยการเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
เป็นผลมาจากวธีิการท่ีบุคคลรับรู้แลว้จดักระบวนการเสียใหม่ตามแนวความถนดัของตนเอง  ซ่ึงการรับรู้จะเกิดข้ึนได ้

2 วิธี คือ การรับรู้“ผ่านประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์รูปธรรม (Concrete Experience)” และการรับรู้“ผ่าน
ความคิดรวบยอดหรือท่ีเป็นนามธรรม (Abstract Conceptualization)”  
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เมตตา เรืองวงัสรรค์ (2557, น.25) ไดก้ล่าวไวว้่า การเรียนรู้ตามแนววฏัจกัร 4MAT เป็นแนวทางท่ีผูส้อน 
สามารถวางแผนจดักิจกรรมใหก้บัผูเ้รียนทุกชั้นและทุกกลุ่มประสบการณ์  นอกจากนั้นการจดักิจกรรมตามรูปแบบน้ี
เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถทาํใหผู้เ้รียน  ซ่ึงมีลกัษณะการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัไดรั้บการพฒันาไปพร้อมกนัดว้ย 

ชวลิต ชูกาํแพง (2551, น.114) ไดก้ล่าวไวว้า่ การจดัการเรียนรู้แบบ 4MAT เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีคาํนึงถึง
รูปแบบการเรียนรู้ของกลุ่มผูเ้รียนทั้งหมด 4 แบบกบัการพฒันาสมองซีกซา้ยและขวาอยา่งพร้อม ๆ กนั เพ่ือให้ผูเ้รียน
นั้นไดเ้รียนรู้ตามแบบและความตอ้งการของตนเองอยา่งเหมาะสม และสามารถพฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

แมคคาร์ธี และคณะ (อา้งถึงใน ศกัด์ิชยั นิรัญทวี และไพเราะ พุ่มมัน่, 2542, น.14)ไดน้าํแนวคิดของเดวิด 
คอล์บ (David Kolb)  มารวมกับแนวคิดเก่ียวกับการทาํงานของสมองทั้ ง 2 ซีก ทาํให้เกิดเป็นแนวคิดทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชค้าํถามหลกั 4 คาํถามกบัผูเ้รียน 4 แบบ คอลบ์ แบ่งผูเ้รียนออกเป็น 4 แบบ คือ 

ผู้เรียนแบบที ่1 คือ ผูเ้รียนท่ีมีความถนดัในการรับรู้จากประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม (Imaginative Learners)  
ผ่านกระบวนการจดัขอ้มูลดว้ยการสังเกตอยา่งถ่ีถว้น โดยผูเ้รียนนั้นจะทาํการเช่ือมโยงระหวา่งความรู้ใหม่กบัความรู้
เก่าไดอ้ยา่งดี (โดยคาํถามท่ีผูเ้รียนในแบบท่ี 1 มกัจะใชคื้อ “ทาํไม”หรือ “Why” )  

ผู้เรียนแบบที่ 2 คือ ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถในการคิดอ่าน(Analytic Learners) จะสามารถเรียนรู้ความคิด
รวบยอดท่ีเป็นนามธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี ผูเ้รียนกลุ่มน้ีให้ความสาํคญักบัความรู้ท่ีเป็นทฤษฎี รูปแบบ และความรู้จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ การอ่าน การคน้ควา้ขอ้มูล (โดยคาํถามท่ีผูเ้รียนในแบบท่ี 2 มกัจะใชคื้อ “อะไร”หรือ “What” ) 

ผู้เรียนแบบที่ 3 คือ ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถ/มีความถนดัในการรับรู้ความคิดรวบยอดท่ีเป็นนามธรรมแลว้
นาํไปสู่การลงมือทาํจริง (Commonsense Learners) ผูเ้รียนจะใหค้วามสาํคญักบัการประยกุตใ์ชค้วามรู้ ความกา้วหนา้ 
และการทดลองปฏิบติั (โดยคาํถามท่ีผูเ้รียนในแบบท่ี 3 มกัจะใชคื้อ “จะทาํงานน้ีอยา่งไร”หรือ “How”) 

ผู้เรียนแบบที ่4 คือ ผูเ้รียนท่ีมีความถนดัในการเรียนรู้ (Dynamic Learners)  ประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมแลว้
นาํสู่การลงปฏิบติั ผูเ้รียนจะใหค้วามสาํคญักบัการเรียนรู้ท่ีเป็นการสาํรวจ คน้ควา้ การคน้พบดว้ยตนเอง (โดยคาํถามท่ี
ผูเ้รียนในแบบท่ี 4 มกัจะใชคื้อ “ถา้”หรือ “If” ) 

จากลกัษณะของผูเ้รียนทั้ง 4 แบบดงักล่าว มอรอส และ แมคคาร์ธี (Morris & McCarthy)ไดน้าํมาเป็นแนวคิด
พ้ืนฐานท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้แบบ 4MAT โดยจดัขั้นตอนการสอนใหผู้เ้รียนสามารถใช้
สมองทั้งซีกซา้ยและซีกขวาอยา่งเตม็ท่ีเป็นการพฒันาพหุปัญหาทั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นสร้างประสบการณ์ 

ขั้นท่ี 2  ขั้นวเิคราะห์ประสบการณ์ 

ขั้นท่ี 3  ขั้นบูรณาการการสงัเกตไปสู่ความคิดรวบยอด 

ขั้นท่ี 4  ขั้นพฒันาทฤษฎีและความคิดรวบยอด 

ขั้นท่ี 5  ขั้นปฏิบติัตามความคิดรวบยอด 

ขั้นท่ี 6  ขั้นปรับแต่งเป็นความคิดของตนเอง 

ขั้นท่ี 7  ขั้นวเิคราะห์เพ่ือนาํไปประยกุตใ์ช ้

ขั้นท่ี 8  ขั้นแลกเปล่ียนความรู้ของตนกบัผูอ่ื้น 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของผูเ้รียนตามแนวคิดของแมคคาร์ธี (ศุภณี ธรรมปิติ, 2546 อา้งถึงใน 
เมตตา  เรืองวงัสรรค,์ 2557, น.28)  
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จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของวชิาทกัษะการผลิตดนตรี 2 
(MUS162) และศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาวทิยาลยัดนตรีดว้ยการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 4MAT ซ่ึงจะเป็น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อีกรูปแบบหน่ึงท่ีจะสามารถพฒันาความรู้ความสามารถ  และทักษะทางดนตรีให้แก่
นกัศึกษาใหมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน  และสามารถเป็นแนวทางหน่ึงในการพฒันาการเรียนการสอนดนตรีให้
เกิดประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  และเป็นกาํลงัในการพฒันาประเทศชาติต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลงัเรียนในรายวิชาทกัษะ
การผลิตดนตรี 2 (MUS162)โดยใชก้ารจดัการเรียนการสอนตามแนววฏัจกัรการเรียนรู้ 4MAT 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

1.1 ประชากร ไดแ้ก่ นกัศึกษาวทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีลงทะเบียนเรียนในทกัษะการผลิตดนตรี 
2 (MUS162) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 มีจาํนวนทั้งหมด 25 คน  

1.2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในวชิาทกัษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162) ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2559 ในกลุ่ม 12 จาํนวน 6 คน 
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2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

2.1 แผนการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้โดยวธีิสอนแบบ 4 MAT วชิาทกัษะการผลิตดนตรี 2 

(MUS162) จาํนวน 12 แผน 

2.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาทกัษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162) ก่อนและหลงัเรียน 
จาํนวน 1 ชุด ชุดละ 2 ตอน  

3. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.1 นาํหนงัสือขอความร่วมมือในการวจิยัจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิตไปยงัวทิยาลยัดนตรี เพ่ือ
ขอความอนุเคราะห์ในการทาํการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลในวิชาทกัษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162)โดยผูว้จิยั
ดาํเนินการวจิยัดว้ยตนเอง 

3.2 ผูว้จิยัทาํการทดสอบความรู้ก่อนการสอน (Pre-test) โดยใหน้กัศึกษาทดลองเขียนเพลงข้ึนจาํนวน 1 เพลง 

โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญทาํการประเมินคะแนนแบบทดสอบชุดท่ี 1 แลว้เก็บรวบรวมผลงานเพลงก่อนท่ีจะทาํการสอนเพ่ือ
วเิคราะห์ต่อไป 

3.3 ผูว้ิจยัดาํเนินการสอนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 
4MAT ท่ีไดก้าํหนดไวเ้วลาในการสอน 11+1(สอบ)  สัปดาห์ โดยสอนคร้ังละ 1 คาบ คาบละ 180 นาที/สัปดาห์ รวม
ทั้งส้ิน  12 คาบ 

3.4 เม่ือเสร็จส้ินการดาํเนินการสอน ผูว้ิจยัทาํการทดสอบความรู้หลงัการสอน  (Post-test) โดยให้นกัศึกษา
เขียนเพลงข้ึนจํานวน 1 เพลง และแบบทําแบบทดสอบหลังเรียน โดยให้ผู ้เ ช่ียวชาญทําการประเมินคะแนน
แบบทดสอบชุดท่ี 1 แลว้เก็บรวบรวมผลงานเพลงของนกัศึกษาและแผนการผลิตงานของนกัศึกษาไวเ้พ่ือวิเคราะห์
ต่อไป 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

4.1 วิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของแผนการจดัการเรียนรู้ และ แบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบวดัผลกับลักษณะพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา ทกัษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162) โดยใชก้ารหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้ง (Index 

of Congruence : IOC) (พรรณี ลีกิจวฒันะ, 2555, น.110) 
4.2 วเิคราะห์เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) แบบความสอดคลอ้งภายในของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (พรรณี ลีกิจวฒันะ, 

2555, น.114) 
4.3 วเิคราะห์เพ่ือหาค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination) โดยใชสู้ตร (พรรณี ลีกิจวฒันะ, 2555, น.118) 

h

h

n
RRr 1−

=
 

4.4 วเิคราะห์หาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาทกัษะการผลิตดนตรี 2 

(MUS162)  ของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการสอนแบบการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 4 MAT จากการทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียน โดยการหาค่าทางสถิติแบบ Nonparametric : วลิคอกซนั (Wilcoxon Matched pairs)   
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4. ผลการวจิยั 

 4.1 การวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิา ทกัษะการผลิตดนตรี (MUS162) ก่อนเรียนและ
หลงัเรียน โดยใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนตามแนววฎัจกัรการเรียนรู้ 4MAT 

วเิคราะห์สมมุติฐานท่ีระดบั .05 วา่ผลสมัฤทธ์ิหลงัการเรียนของนกัศึกษา สูงข้ึนหรือไม่ 

4.1.1 ตั้งสมมุติฐานโดย ให ้H0 แทน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัของนกัศึกษาไม่แตกต่าง 

    ให ้H1 แทน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัของนกัศึกษาแตกต่างกนั 

4.1.2 ทดสอบอนัดบัท่ีมีเคร่ืองหมายกาํกบัของวลิคอกซนั (Wilcoxon Matched pairs) โดยใชโ้ปรแกรม 
PSPP  

4.2 ผลลพัธ์จากการประมวลผล ไดด้งัน้ี  
Wilcoxon Matched Pairs 

ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน โดยใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนตาม
แนววฎัจกัรการเรียนรู้ 4MAT  

ตวัแปร n X  S.D. p_value 

Pre-test 6 49.33 3.07 
0.02 

Post-test 6 65.33 3.66 

 

 จากตารางท่ี 3  พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .02 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 

ผลการจดัการเรียนรู้ตามวฎัจกัรการเรียนรู้ 4MAT ตามความคดิเห็นของผู้วจิยั 

จากการศึกษาผลจากการจัดการเรียนรู้ตามวฎัจกัรการเรียนรู้ 4MAT ผูว้ิจัยมีความคิดเห็นว่าในขั้นสร้าง
ประสบการณ์หลงัจากท่ีผูส้อนไดน้าํประสบการณ์โดยตรงมาใชเ้พ่ือสร้างประสบการณ์ให้แก่นกัศึกษาแลว้นกัศึกษา
ทุกคนเร่ิมให้ความสนใจกับการเรียนรู้ และมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน ต่อมาในขั้นวิเคราะห์
ประสบการณ์ หลงัจากผูส้อนอธิบายวิธีการเขา้ถึงเน้ือหาการเรียนรู้ตามแบบของผูเ้รียนทั้ง 4 แบบแลว้ นกัศึกษาแสดง
ให้เห็นวา่มีความเขา้ใจเน้ือหาการเรียนมากข้ึน โดยสังเกตไดจ้ากการตอบคาํถามในชั้นเรียนท่ีไดค้าํตอบไปในทิศทาง
เดียวกนัขั้นบูรณาการการสังเกตไปสู่ความคิดรวบยอด และขั้นพฒันาทฤษฎีและความคิดรวบยอด หลงัจากนกัศึกษา
ระดมความคิดและใหอ้ภิปรายตามหวัขอ้ของการสอนในคาบเรียนนั้น ๆ  นกัศึกษาเร่ิมแสดงความคิดเห็นมากข้ึนเร่ือย 

ๆ ตามลาํดบัและนกัศึกษามีการใหค้วามร่วมมือท่ีดีข้ึน และการอภิปรายในแต่ละคร้ังยงัช่วยใหน้กัศึกษาในชั้นเรียนมี
ความสนิทสนมกนัมากข้ึนอีกดว้ย แต่พบว่า ยงัมีนักศึกษาบางคนยงัไม่เขา้ใจเน้ือหาบางส่วน ซ่ึงนักศึกษาแกปั้ญหา
โดยมีผูส้อนคอยให้คาํแนะนาํเป็นระยะ ๆ และถามคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาเพ่ือเป็นการสํารวจความเขา้ใจขั้น
ปฎิบัติตามความคิดรวบยอด และขั้นปรับแต่งเป็นความคิดตนเอง หลงัจากท่ีผูส้อนได้มอบหมายช้ินงาน ให้แก่
นกัศึกษาแลว้ ยงัมีนกัศึกษาบางคนไม่เขา้ใจในเน้ือหาอยูบ่า้งสงัเกตไดจ้ากการท่ีผูส้อนเดินตรวจสอบการทาํช้ินงานใน
ห้องเรียน ซ่ึงผูส้อนแกปั้ญหาดว้ยการแนะนาํ และช่วยปรับวิธีคิดให้นกัศึกษา พบวา่นกัศึกษามีความสนใจทาํช้ินงาน
เป็นอยา่งดี และ ประยกุตแ์นวคิด หรือ ประสบการณ์ตวัอย่างมาใชก้บัช้ินงานของตนเองไดอ้ยา่งดี ขั้นวิเคราะห์เพ่ือ
นําไปประยุกต์ใช้ และขั้นแลกเปลีย่นความรู้กบัผู้อ่ืน หลงัจากการทาํช้ินงานท่ีผูส้อนมอบหมายให ้พบวา่นกัศึกษาเร่ิมมี
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ความกลา้แสดงออกมากข้ึนในการนาํเสนอผลงาน ในช่วงแรก ๆ  นกัศึกษาบางคนยงัมีอาการประหม่าต่อการนาํเสนอ
หนา้ชั้นอยู ่แต่หลงัจากทาํการเรียนไปได ้3-4 สปัดาห์ พบวา่นกัศึกษาทั้งหมดไม่มีอาการต่ืนเตน้ในการนาํเสนอผลงาน
หนา้ชั้นเรียนแลว้ และการอภิปรายในคาบเรียนยงัช่วยใหน้กัศึกษาแสดงความมีนํ้ าใจช่วยเหลือกนัดว้ยการแสดงความ
คิดเห็น ช่วยกนัปรับปรุงแกไ้ขผลงานของเพ่ือนร่วมชั้นอีกดว้ย 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากผลการจดัการเรียนรู้ในวชิา ทกัษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162) ตามวฏัจกัรการเรียนรู้แบบ 4MAT  ผูว้จิยั
สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

5.1 การวิจยัในหัวขอ้การใชแ้นววฏัจักรการเรียนรู้ 4MAT เพ่ือพฒันาความสามารถทางการผลิตดนตรีมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามสมมุติฐาน ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้โดยผูว้ิจยัไดท้าํการดาํเนินตามขั้นตอนการวิจยัและ
ทาํการจดัการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนในวชิาทกัษะการผลิตดนตรี 2  
โดยผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง วเิคราะห์เน้ือหาสาระการเรียนรู้ในวิชาทกัษะการผลิตดนตรี 2  
ศึกษารายละเอียดของวิชาหลกัการและวิธีการเขียนเพลง  ประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ตามวฏัจักร 4MAT ให้เขา้กบั
เน้ือหาสาระในวิชาท่ีจะทาํการวิจยั โดยกิจกรรมทางการเรียนการสอนตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 4MAT ของวิชาทกัษะ
การผลิตดนตรี 2 นั้นสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ทั้ง 5 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ความรู้ 
2) ความเขา้ใจ 3) การนาํไปใช ้4) การวเิคราะห์ 5) การสงัเคราะห์จากนั้นทาํการปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะทางดา้นการเขียนเพลง ดา้นดนตรี และดา้นการบนัทึกและผสมเสียง  จากนั้นนาํแผนการเรียนการสอนนั้นไป
ทาํการหาคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ  ทาํให้เคร่ืองมือในการทดลองนั้นมีความสมบูรณ์มากข้ึนก่อนการทดลองกบักลุ่ม
ตวัอยา่งในการวิจยั  ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .02 แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนมีค่าเฉล่ียสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน  
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เมตตา เรืองวงัสรรค ์(2557) ท่ีพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีใชแ้ผนการ
จดัการเรียนรู้แบบ 4MAT เร่ืองเพลงผูปิ้ดทองหลงัพระ สาระนาฎศิลป์  ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติอยูท่ี่ระดบั .01 

5.2 นักศึกษาท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนวิชาทกัษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162) โดยใช้วฏัจกัรการ
เรียนรู้ 4MAT มีความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เมตตา 
เรืองวงัสรรค ์(2557) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 4MAT เร่ืองเพลงผูปิ้ดทองหลงัพระ 
สาระนาฎศิลป์ พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นิศรา วงษ์
สุบรรณ (2553) ท่ีศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 4MAT เร่ืองการ
แต่งร้อยกรองประเภทโคลงส่ีสุภาพ พบวา่นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุปผล 

 6.1.1 ผลการเปรียบสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาทกัษะการผลิตดนตรีของนกัศึกษาก่อนและหลงัเรียน โดยใช้
การจดัการเรียนรู้ตามวฏัจกัร 4MAT โดยใชก้ารหาค่าทางสถิติวิลคอกซนั (Wilcoxon Matched pairs) พบวา่ นกัศึกษา
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มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .02 โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน 

6.2 ขอ้เสนอแนะ 

6.2.1 วฏัจกัรการเรียนรู้แบบ 4MAT เป็นการจดัการเรียนการสอนทั้งหมด 8 ขั้น ซ่ึงผูส้อนควรจะวางแผนใน
แต่ละขั้นใหส้อดคลอ้งกบักระบวนพฒันาสมองไปดว้ย ดงันั้นผูส้อนควรจะมีการเตรียมเน้ือหาท่ีรัดกมุ และเป็นเน้ือหา
ท่ีมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองไปดว้ยกนัทั้งหมด 8 ขั้น 

6.2.2 ในขั้นการเรียนรู้ขั้นท่ี 1 นั้น ผูส้อนควรจะยกตวัอย่างหรือนําเขา้บทเรียนด้วย ประสบการณ์ของ
ผูเ้ช่ียวชาญ หรือ ของผูว้จิยัเอง เพ่ือใหเ้กิดความน่าสนใจในการเรียนมากข้ึน 

6.2.3 ควรมีการอภิปรายในชั้นเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มอยูต่ลอด เพ่ือกระตุน้ใหน้กัศึกษา
เกิดการระดมความคิด แลกเปล่ียนความคิดเห็น สร้างความสมัพนัธ์กนัในชั้นเรียน 

6.2.4 ส่ือท่ีผูส้อนเตรียมมานั้น ควรมีเน้ือหาท่ีสามารถเขา้ใจไดง่้าย เป็นรูปธรรม เช่น วดีีโอ ไฟลต์วัอยา่งของ
เน้ือหาท่ีเรียน และควรใชน้วตักรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือทาํใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจ และสามารถเขา้ถึงเน้ือหาตลอดจน
สามารถประยกุตเ์ป็นผลงานไดดี้ยิง่ข้ึน 

6.2.5 เป็นไปไดย้ากท่ีจะทาํให้การเขียนเพลงของนกัศึกษานั้นสามารถพฒันาถึงขั้นมืออาชีพในการจดัการ
เรียนรู้เพียงแค่ 1 ภาคการเรียน การจดัการเรียนรู้ดา้นการเขียนท่ีดีนั้น ควรใชเ้วลาตลอดระยะเวลาในการศึกษาของ
นกัศึกษา เพ่ือใหน้กัศึกษาเรียนรู้จากทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

6.2.6 การจดัการเรียนรู้ตามแนววฏัจกัร 4MAT เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีนกัศึกษาจะตอ้งต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลา
เพ่ือให้ไปพร้อมกนัตามแผนการจดัการเรียนรู้ หากมีนักศึกษาท่ีไม่สนใจในเน้ือหาเท่าท่ีควรจะทาํให้นักศึกษาตาม
เน้ือหาท่ีผูส้อนกาํลงัสอนไม่ทนั 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการวจิยัในการเรียนการสอนกบัวชิาอ่ืน ๆ และในชั้นปีการศึกษาอ่ืน ๆ 

2. ควรทาํการวจิยัโดยการจดักิจกรรมการสอนแบบ 4MAT ไปทดลองสอนเปรียบเทียบกบัการสอนแบบอ่ืน
ในวิชาทกัษะการผลิตดนตรี 2 หรือวิชาอ่ืน ๆ ในสาขาการผลิตดนตรี เช่น การสอนแบบ CIPPA หรือการเรียนแบบ
ร่วมมือแบบอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

3. ควรทาํการแนะนาํใหน้กัศึกษารู้จกักบัลกัษณะการเรียนรู้ตามวฏัจกัร 4MATก่อนการเรียนเพ่ือสร้างความ
เขา้ใจถึง วธีิการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริงของลกัษณะการเรียนรู้ตามวฏัจกัร 4MAT 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้วิชา
ทกัษะการผลิตดนตรี 2 โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) กลุ่มทดลอง ไดแ้ก่ นักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนในวิชาทกัษะการผลิตดนตรี 2 กลุ่มท่ี 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 แขนงวิชาการผลิตดนตรี 
วทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต จาํนวน 15 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัน้ีประกอบไปดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้
วิชาทักษะการผลิตดนตรี 2 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) จํานวน 11 แผน  2) 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาทกัษะการผลิตดนตรี 2 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ ชนิดเลือกตอบ 4 

ตวัเลือก จาํนวน 25 ขอ้ วเิคราะห์ขอ้มูลโดย คาํนวณหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน หาค่าเฉล่ียร้อยละ และทดสอบ
สมมติฐานโดยทดสอบอนัดบัท่ีมีเคร่ืองหมายกาํกบัของวลิคอกซนั (Wilcoxon matched pairs signed - rank test) 

ผลวิจบัพบวา่ นกัศึกษาท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ทกัษะการผลิตดนตรี 2 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) ) มีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนเฉล่ียเท่ากบั 17.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.64 คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 70.68 ซ่ึงสูงกว่า
ก่อนเรียน ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 11.53 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.09 คิดเป็นค่าเฉล่ีย 46.12 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 
0.01 

คาํสําคญั: การจดัการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) 

 

ABSTRACT 

The purposes of the present research were to compare the achievement of learning before and after learning 

management in “music production skills II” using CIPPA Teaching Model. The experimental group consisted of 15 

students in “music production skills II”, Department of Music Production, Conservatory of Music, Rangsit 

University, During the second semester of the 2016 academic year. The instruments used for the study composed of 

1) 11 lesson plans on the “music production skills II” 2) a learning achievement pre-test and post-test. The collected 
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data were analyzed by arithmetic mean, standard deviation, averages of percentage and wilcoxon matched pairs 

signed - rank test. 
The findings showed that : The student’s achievement of learning after learning management in “music 

production skills II” (�̅�𝑥 = 17.67 (70.68%), S.D. = 3.64) with was higher than before learning management (�̅�𝑥 = 11.53 

(46.12%), S.D. = 3.09) with significant difference at the level of 0.01 

Keywords: CIPPA TEACHING MODEL    

 

1. บทนํา 

ในยคุปัจจุบนัเป็นโลกแห่งการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทาํให้หลายประเทศในโลกตอ้งพฒันาคุณภาพใน
ด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การส่ือสาร การคมนาคม ทาํให้เกิดการแข่งขนัไม่ว่าทางเศรษฐกิจก็ดี เทคโนโลยีก็ดี 
ประเทศไทยแมว้า่ ไดด้าํเนินมาตรการเพ่ือส่งเสริมการบริหารจดัการท่ีดี มีการขยายการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานท่ี
เป็นระบบ โครงข่ายมากข้ึน และมีการเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจยัและพฒันา แต่อนัดบัความสามารถในการแข่งขนั
ของไทย ยงัปรับตวัชา้เม่ือเทียบกบัหลายประเทศ เน่ืองจากคุณภาพคนตํ่า (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2560) การเปล่ียนแปลงดงักล่าวทาํให้ประเทศไทยตอ้งหันมาให้ความสําคญัในด้านการพฒันาคนภายในประเทศ
เพ่ือให้ประเทศไทยมีบุคลากรท่ีมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะช่วยพฒันาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรียง ทดัเทียมหรือกา้วนาํ
นานาประเทศในโลก จึงจาํเป็นตอ้งกลบัมามองท่ีตน้ตอของปัญหานั่นก็คือการศึกษาไทย เพ่ือให้การศึกษาเป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยขดัเกลาคนให้คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข (พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ, 2542) แต่เน่ืองจากการท่ีบา้นเมืองเราเกิดปัญหามากมายหลายประเด็น ไม่วา่จะเป็นในประเด็นท่ีสถานการณ์
การเปล่ียนแปลงของสังคมไทยท่ีผา่นเกิดความขดัแยง้ทางการเมือง เศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ อาชญากรรมเพ่ิมข้ึนอนั
เป็นผลเก่ียวเน่ืองมากจากปัญหาพฤติกรรมของเยาวชน ปัญหาแรงงานนอกระบบ การคา้มนุษย ์และปัญหาภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติ ทาํให้การศึกษาในประเทศไทยกลายเป็นเร่ืองเร่งด่วนท่ีตอ้งรีบแกไ้ข เพ่ือให้คนในชาติไดเ้ปล่ียนมุมมอง 
ทศันคติในการออกความคิดเห็น ปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกตอ้งและมีคุณธรรมให้แก่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัเด็กและ
เยาวชน ซ่ึงจากท่ีผ่านมาการศึกษาของไทยท่ีไดด้าํเนินการจดัการและส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาภายใตก้ฎหมายท่ี
สําคญัหลายฉบบั ไดผ้ลลพัธ์ ท่ีน่าพอใจในเชิงปริมาณ แต่ในเชิงคุณภาพยงัมีสภาพปัญหาให้เห็นอยู่ จึงตอ้งมีการ
พฒันาประเทศไทยไปสู่ความมัง่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน ซ่ึงการท่ีจะทาํได ้จะตอ้งให้ความสําคญักบัการพฒันาคนให้มี
ความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยมีส่ิงสาํคญัท่ีสุดคือทกัษะการเรียนรู้ และการเสริมสร้าง
ปัจจยัแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพของคน (แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

วิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต เป็นหน่ึงใน วิทยาลยัชั้นนาํดา้นการสอนสาขาดนตรีของประเทศไทย มี
พนัธกิจของวทิยาลยัท่ีกล่าววา่ “สร้างและพฒันาองคค์วามรู้ในสาขาดนตรี ผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ มีคุณธรรมมี 

คุณภาพ และเท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคม ให้บริการวิชาการและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมภายใตก้ารบริหาร
จัดการท่ีดี”  วิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต ได้เปิดหลกัสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต ทั้ งหมด 7 แขนงวิชาซ่ึง
ประกอบไปดว้ย แขนงวชิาการแสดงดนตรี  แขนงวชิาการแสดงขบัร้อง แขนงวชิาดนตรีแจ๊สศึกษา แขนงวชิาการ 
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สอนดนตรี แขนงวิชาการประพนัธ์เพลง แขนงวิชาการผลิตดนตรี แขนงวิชาดนตรีประกอบภาพยนตร์และมลัติมีเดีย 

ซ่ึงหลกัสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการผลิตดนตรี คือหลกัสูตรท่ีผูว้ิจัยได้สําเร็จการศึกษามา ผูว้ิจัยจึง
มองเห็นถึงปัญหาของการจดัการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ ในแขนงวิชาการผลิตดนตรีไดเ้ป็นอยา่งดี ในการจดัการเรียนรู้
วิชาในแขนงวิชาการผลิตดนตรีนั้นมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ทกัษะเพ่ือผลิตผลงานดนตรีสมยันิยม รวมถึงการใช้
เคร่ืองมือในห้องบนัทึกเสียง ซ่ึงคณาจารยท่ี์สอนแต่ละท่าน มีช่ือเสียงอยู่ในวงการดนตรีไทยแทบทั้งส้ิน แต่เม่ือ
พิจารณาจากสภาพการจดัการเรียนรู้ของอาจารยโ์ดยทัว่ไปแลว้ การจดัการเรียนรู้ยงัใชรู้ปแบบบรรยายแบบเดิม ๆ 
แบบท่ีอาจารยเ์รียนรู้มาก่อน ซ่ึงเกิดจากการท่ีคณาจารยแ์ต่ละท่านเป็น โปรดิวเซอร์ นกัแต่งเพลง และศิลปิน แต่ไม่มี
ใครท่ีเป็นนักการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ การจัดการเรียนรู้จึงไม่มีการเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ การแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองเท่าท่ีควร อีกทั้งยงัขาดการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบ ณ สภาพปัจจุบนัอาจารยท์าํการจดัการเรียนรู้ท่ี
ไม่ลงลึกถึงรายละเอียดในแต่ละแผน ไม่ไดศึ้กษาระบบการเรียนรู้ของนกัศึกษา การจดัการเรียนรู้จึงเป็นไปแบบทาํ
ตาม มากกว่าการวิเคราะห์และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ข ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แผนพฒันา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงใหค้วามสาํคญักบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนมากท่ีสุด และเสริมสร้างปัจจยัแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั คือแนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนจากการจดัการเรียนรู้แบบเก่า
ท่ีผูเ้รียนจากเดิมท่ีเป็นผูรั้บมาเป็นผูเ้รียน และเปล่ียนบทบาทของครูจากผูส้อนมาเป็นผูจ้ดัประสบการณ์การเรียนรู้
ให้แก่ผูเ้รียน การเปล่ียนบทบาทน้ีทาํให้การจดัการเรียนรู้จึงมุ่งเนน้ไปท่ีตวัผูเ้รียนมากกวา่ผูส้อน ผูเ้รียนจึงเป็นบุคคล
สาํคญัท่ีสุดของการเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี, 2542)  ซ่ึงการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัมีหลากหลายวธีิดว้ยกนั 
หน่ึงในวิธีท่ีผูว้ิจยัสนใจและนาํมาใชใ้นการวจิยัคือ การจดัการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) กล่าวคือ การจดัการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ ท่ีนําเอาแนวคิด 5 แนวคิดมาประสานกัน ทิศนา แขมมณี (2543) ได้พบว่า จาก
ประสบการณ์ในการสอนมาเป็นเวลา 30 ปี ทิศนาไดพ้บวา่แนวคิดท่ีใชไ้ดผ้ลดีในการจดัการเรียนรู้มาโดยตลอด ไดแ้ก่ 
1) แนวคิดการสร้าง ความรู้ 2) แนวคิดเก่ียวกบั กระบวนการกลุ่มและการเรียนรู้แบบร่วมมือ 3) แนวคิดเก่ียวกบัความ 

พร้อมในการเรียนรู้ 4) แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้กระบวนการ 5) แนวคิดเก่ียวกับการถ่ายโอนความรู้ ทิศนาจึง
ประสานแนวความคิดทั้ง 5 ทาํใหเ้กิดเป็นแบบแผนข้ึน จนเกิดเป็นการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) ข้ึน คาํ
วา่ CIPPA นั้นก็ไดม้าจากแนวคิดทั้ง 5 น้ีเช่นกนั C = Construct หมายถึงการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง I = Interaction 

หมายถึงการปฏิสัมพนัธ์ P = Physical Participation หมายถึงการทาํกิจกรรมท่ีตอ้งเคล่ือนไหวร่างกาย P = Process 

Learning หมายถึงการเรียนรู้กระบวนการ และ A = Application คือการนาํความรู้ไปประยคุใชก้บัสถานการณ์จริง ซ่ึง
กระบวนการจดัการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) สามารถจดัเป็นแบบแผนไดห้ลากหลายรูปแบบ รูปแบบ
หน่ึงท่ี ทิศนาไดน้าํเสนอไวแ้ละไดน้าํไปทดลองใชแ้ลว้ไดผ้ลดี ประกอบดว้ยขั้นตอนดาํเนินการ 7 ขั้นตอนดงัน้ี 1) ขั้น
ทบทวนความรู้เดิม 2) ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่ 3) ขั้นเช่ืองโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เก่า 4) ขั้นแลกเปล่ียนความรู้กบั
กลุ่ม 5) ขั้นสรุปและจดัระเบียบความรู้ 6) ขั้นแสดงผลงาน 7) ขั้นประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะนาํ วิธีการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) ไปใชก้บัการจดัการเรียนรู้ใน
วิชาทกัษะการผลิตดนตรี 2 ซ่ึงเป็นวิชาชีพบงัคบั ของแขนงวิชาการผลิตดนตรี ท่ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือให้นกัศึกษาได้
ศึกษาขั้นตอนการทาํงานของการผลิตดนตรี ศึกษาแนวทางในการบริหารโครงงานการผลิตดนตรี รู้จกัการทาํงาน
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ร่วมกบันกัร้อง ศิลปิน Sound Engineers นกัดนตรี นกัแต่งเพลง ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัแนวทางการบริหารงบประมาณ และ
ฝึกทกัษะในการนาํเสนอผลงานกบับริษทัเพลง 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้วิชาทกัษะการผลิตดนตรี 2 โดยใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.1.1 ประชากร ไดแ้ก่ นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชาทกัษะการผลิตดนตรี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2559 ทั้งหมด 2 กลุ่ม จาํนวน 21 คน 

3.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในวชิาทกัษะการผลิตดนตรี 2 กลุ่มท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2559 จาํนวน 15 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.2.1 แผนการจดัการเรียนรู้วิชาทกัษะการผลิตดนตรี 2 โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA 

Model) จาํนวน 11 แผน ใชเ้วลา 33 ชัว่โมง 

3.2.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาทกัษะการผลิตดนตรี 2 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ 

ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 25 ขอ้ 

 

3.3 การสร้างและตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.3.1 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือของแผนการจดัการเรียนรู้วชิาทกัษะการผลิตดนตรี 2 โดยใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) มีรายละเอียดดงัน้ี 

3.3.1.1 ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีจากหนังสือ เอกสาร งานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) 

3.3.1.2 ศึกษาเน้ือหาและจุดประสงคข์องวชิาทกัษะการผลิตดนตรี 2 จาก มคอ. 3 วชิาทกัษะการผลิตดนตรี 2 

ของ วทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 

3.3.1.3  วิเคราะห์เน้ือหาและจุดประสงคข์องวิชาทกัษะการผลิตดนตรี 2 และจดัเรียงหัวขอ้ในการจดัการ
เรียนรู้แบ่งเป็น 11 แผน ดงัน้ี 1) แนะนาํรายวชิา เน้ือหา วตัถุประสงค ์แนวทางการสอนและการวดัผล 2) แนวทางการ
ผลิตดนตรี และเป้าหมายของการผลิตดนตรีในแง่วชิาชีพ 3) แนวทางการทาํงานกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตดนตรี 
4) การบริหารจดัการคนทาํงาน และลกัษณะโครงงานต่างๆ 5) แนวทางการคดัเลือกนักร้องหรือวงดนตรีสาํหรับทาํ
โครงงาน 6) การบริหารจดัการงบประมาณสาํหรับทาํโครงงาน 7) แนวทางการทาํงานกบันกัร้อง ศิลปิน นกัดนตรีและ 

Sound Engineer 8) แนวทางการทาํ Pre-Production การพฒันาโครงงาน และการทาํ Mastering 9) แนวทางการพฒันา
ศิลปินและโครงงานให้ไดป้ระสิทธิภาพสูงสุด 10) เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการผลิตดนตรี 11) แนวทางการตดัต่อตกแต่ง
เสียงเพ่ือใชส้าํหรับโครงงาน  
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3.3.1.4 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้วิชาทกัษะการผลิตดนตรี 2 โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา 

(CIPPA Model) ทั้งหมด 11 แผน โดยมีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้อยู ่7 ขั้นตอน คือ ขั้นทบทวนความรู้เดิม ขั้นแสวงหา
ความรู้ใหม่ ขั้นศึกษาทาํความเขา้ใจขอ้มูล ขั้นแลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจกบักลุ่ม ขั้นสรุปและจดัระเบียบความรู้ 

ขั้นแสดงผลงาน และขั้นประยกุตใ์ชค้วามรู้ ซ่ึงผูว้จิยัไดจ้ดัเน้ือหาในการสอนใหต้รงตามจุดประสงคข์องแต่ละแผน 

3.3.1.5 นําแผนการจัดการเรียนรู้วิชาทักษะการผลิตดนตรี 2 นําเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และนําไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และนาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยไดค้่า
เป็น 1.00 แลว้นาํไปปรับปรุงและแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 

3.3.1.6 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชจ้ริง 

 

3.3.2 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาทกัษะการผลิตดนตรี 2 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

3.3.2.1 ศึกษาหนงัสือ เอกสาร งานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
ทกัษะการผลิตดนตรี 2 

3.3.2.2 จดัทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาทกัษะการผลิตดนตรี 2 เป็นขอ้สอบปรนยั 25 ขอ้ 

มีคาํตอบใหเ้ลือก  4 คาํตอบ โดยมีคาํตอบเดียวท่ีถูกตอ้ง และเป็นแบบทดสอบท่ีมีเน้ือหาตรงตาม สาระการเรียนรู้ของ
วชิาทกัษะการผลิตดนตรี 2 

3.3.2.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาทกัษะการผลิตดนตรี 2 ท่ีผา่นการตรวจสอบจากอาจารย์
ท่ีปรึกษาแลว้ ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ  3 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และนํามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

(IOC)โดยไดค้่าเป็น 1.00 แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 

3.3.2.4 นาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาทกัษะการผลิตดนตรี 2 ท่ีผา่นการปรับปรุงและแกไ้ข
แลว้นาํไปทดลองใชจ้ริง 

 

3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.5.1 นาํหนงัสือขอความร่วมมือในการวิจยัจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ไปยงัวิทยาลยัดนตรี 
มหาวทิยาลยัรังสิต เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการทาํการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั 

3.4.2 ผูว้ิจยัให้นักศึกษาทาํแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วชิาทกัษะการผลิตดนตรี 2 

3.4.3 จัดการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้วิชาทกัษะการผลิตดนตรี 2 โดยใช้รูปแบบการจดัการการ
เรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) ท่ีจดัทาํไว ้กบักลุ่มทดลอง ทั้งหมด 11 แผน โดยในแต่ละแผนมีทั้งหมด 7 ขั้นตอน  
คือ ขั้นทบทวนความรู้เดิม ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่ ขั้นศึกษาทาํความเขา้ใจขอ้มูล ขั้นแลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจกบั
กลุ่ม ขั้นสรุปและจดัระเบียบความรู้ ขั้นแสดงผลงาน และขั้นประยกุตใ์ชค้วามรู้ โดยทดลองทั้งหมด 11 สัปดาห์ รวม
เป็นเวลาทั้งหมด 33 ชม. 

3.4.4 ผูว้ิจยัให้นกัศึกษาทาํแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-Test) ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วชิาทกัษะการผลิตดนตรี 2 
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3.4.5 เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดเ้พ่ือไปหาค่าท่ีใชใ้นการวดัและประเมินการพฒันาของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และเจตคติต่อการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) 

 

3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.5.1 วิเคราะห์คะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียน และนาํมาหาค่าเฉล่ีย ( x̄  ) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นนาํคะแนนท่ีหาค่าเฉล่ียมาคิดเป็นร้อยละ โดยมีเกณฑก์ารประเมินดงัน้ี 

ค่าเฉล่ียร้อยละ   80 – 100               หมายถึงระดบัดีมาก 

ค่าเฉล่ียร้อยละ   70 – 79               หมายถึงระดบัดี 

ค่าเฉล่ียร้อยละ   60 – 69               หมายถึงระดบัพอใช ้

ค่าเฉล่ียร้อยละ   50 – 59               หมายถึงระดบัผา่นเกณฑข์ั้นตํ่า 

ค่าเฉล่ียร้อยละ   0   – 49               หมายถึงระดบัตํ่ากวา่เกณฑ ์

3.5.2 ทดสอบสมมติฐานดว้ยการโดยการหาค่า Wilcoxon Signed Ranks Test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน 

 

4. ผลการวจิยั 

4.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้วิชาทกัษะการผลิตดนตรี 2 

โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) 
   

ตารางท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้วชิาทกัษะการผลิตดนตรี 2 โดย
ใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) 

ตวัแปร n 𝒙𝒙�  S.D. p - value 

Pre-test 15 11.53 3.09 0.01 

Post-test 15 17.67 3.64 

 

จากตารางสามารถทดสอบสมมติฐานไดด้งัน้ี 

วเิคราะห์สมมติฐานท่ีระดบั .05 วา่ผลสมัฤทธ์ิหลงัการเรียนของนกัศึกษา สูงข้ึนหรือไม่ 

 

1. สมมติฐานท่ีใชใ้นการทดสอบ 

H0 : ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัของนกัศึกษาไม่แตกต่าง 

H1 : ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัของนกัศึกษาแตกต่างกนั 

 

2. ทดสอบอนัดบัท่ีมีเคร่ืองหมายกาํกบัของวลิคอกซนั (Wilcoxon matched pairs signed - rank test) โดยใช้
โปรแกรม SPSS 
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สรุปไดว้า่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้วชิาทกัษะการผลิตดนตรี 2 โดยใชรู้ปแบบ
การจดัการเรียนรู้แบบซิปปา มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัการมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 
 

5. การอภิปรายผล 

5.1 การอภิปรายผลการวิจยัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาทกัษะการผลิตดนตรี 2 พบวา่นกัศึกษาท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนเฉล่ียเท่ากบั 
17.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.64 ซ่ึงสูงกวา่ก่อนเรียน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 11.53 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
3.09 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงวา่แผนการจดัการเรียนรู้วิชาทกัษะการ
ผลิตดนตรี 2 ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก แผนการจดัการเรียนรู้วิชาทกัษะการผลิตดนตรี 2 
โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) ท่ีมีทั้ งหมด 7 ขั้นตอนคือ ขั้นทบทวนความรู้เดิม ขั้น
แสวงหาความรู้ใหม่ ขั้นศึกษาทาํความเขา้ใจขอ้มูล ขั้นแลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจกบักลุ่ม ขั้นสรุปและจดัระเบียบ
ความรู้ ขั้นแสดงผลงาน และขั้นประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทาํให้ผูเ้รียนรู้จกัสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ผ่านการลงมือทาํ โดย
ผูส้อนจดัหาหรือแนะนาํแหล่งความรู้ไวใ้หเ้ม่ืออยูใ่นขั้นทบทวนความรู้เดิมและ ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่ ผูเ้รียนรู้จกัคิด
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีตนไดม้าในขั้นศึกษาทาํความเขา้ใจขอ้มูล และผูเ้รียนมีการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในขั้นแลกเปล่ียน
ความรู้ความเขา้ใจกบักลุ่มซ่ึงช่วยให้ผูเ้รียนไดค้วามรู้ในส่ิงท่ีตนอาจจะยงัไม่รู้ แต่เพ่ือนในห้องรู้ นอกจากน้ียงัทาํให้
ผูเ้รียนทุกคนมีบทบาทในการสร้างและถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูอ่ื้นในขั้นแสดงผลงาน การจดัการเรียนรู้แบบซิปปา ยงั
ช่วยให้ผูเ้รียนรู้สึกว่าการเรียนสามารถนําไปใช้ได้ในการทาํงานจริง โดยผูส้อนกาํหนดสถานการณ์สมมติแทน
ตาํแหน่งต่าง ๆของการทาํงานจริงในขั้นประยกุตใ์ชค้วามรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจดัการเรียนรู้ เป็น
กิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมทั้ งด้านกาย สติปัญญา สังคม และ อารมณ์ ซ่ึงทําให้ผูเ้ รียนมีความสุข มีความ
กระตือรือร้นในการเรียน ไดเ้รียนรู้จากบุคคลหรือส่ิงแวดลอ้มรอบตวั และมีประเด็นท่ีทา้ทายใหผู้เ้รียนคิดอยูเ่สมอ จึง
ทาํใหน้กัศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึนได ้ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั คาํซาย จนัทะหงส์ (2556) ท่ีทาํการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 
การสนธิคาํในภาษาลาวโดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) ของนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุภานุวงศ ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
เฉล่ียเท่ากบั 24.48 คิดเป็นร้อยละ 81.60 และมีจาํนวนนกัศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ซ่ึงสูงกวา่
เกณฑ์ท่ีกําหนดไว ้อันเน่ืองมาจาก กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปานั้นมีขั้นตอนอย่างละเอียด
ตามลาํดบัของการพฒันาความรู้ความสามารถของนกัศึกษาและในแต่ละขั้นตอนนั้นไดส่้งเสริมกระบวนการใชท้กัษะ
ต่างๆ เช่น ดา้นความรู้ (K) ดา้นการปฏิบติั (P) เจตคติ (A) จากการ เรียนรู้เอง และการไดล้งมือปฏิบติัเองของนกัศึกษา
จึงทาํให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้ท่ีคงทน มีความสุขและมีความกระตือรือร้น ให้ความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้ เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของนกัศึกษาดว้ยกนัจากการทาํกิจกรรมร่วมกนั จึงสามารถส่งผล
ให้ นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา ภาษาลาว เร่ือง การสนธิคาํในภาษาลาวโดยใชรู้ปแบบการ จดัการเรียนรู้
แบบซิปปาน้ีสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 ผลการวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้วิชาทกัษะการผลิตดนตรี 2 โดย
ใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) ของนักศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาในวิชาทกัษะการผลิตดนตรี 2 
พบว่านักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) มีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากับ 11.53 จาก
คะแนนเต็ม 25 คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 46.12 เม่ือเทียบคะแนนกบัเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่ 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนการจดัการเรียนรู้อยู่ในระดบัตํ่ากว่าเกณฑ์ และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ท่ี 3.09 ผล
การวิเคราะห์คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 17.67 จากคะแนนเต็ม 25 คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 70.68 เม่ือเทียบคะแนน
กบัเกณฑก์ารประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่ คะแนนผลสัมฤทธ์ิหลงัการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดี และมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ท่ี 3.64 เม่ือผูว้ิจยัไดเ้ปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ พบว่า มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

6.2 ขอ้เสนอแนะ 

6.2.1 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวจิยัไปใช ้

6.2.1.1 แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เป็นแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีตอ้งใชเ้วลามาก อาจทาํใหเ้วลาในการสอนไม่พอ 

6.2.1.2 ผูส้อนควรอธิบายให้ผูเ้รียนเขา้ใจถึงกระบวนการจดัการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model) 

วา่มีขั้นตอนใดบา้ง อธิบายถึงจุดมุ่งหมายของการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเขา้ใจก่อนการจดัการเรียนรู้ 

6.2.1.3 ผูส้อนตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้กบัผูเ้รียน สามารถช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีพบกบัปัญหาระหวา่งการ
จดัการเรียนรู้ เพ่ือสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีศกัยภาพเตม็ท่ี 

 

6.2.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

6.2.2.1 ควรพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) กบัวชิา
อ่ืน ๆ และระดบัชั้นอ่ืน ๆ 

6.2.2.2 ใชต้วัแปรท่ีน่าสนใจอ่ืน ๆ ในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

6.2.2.3 ศึกษาและเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา กบั การจดัการ
เรียนรู้รูปแบบอ่ืน 
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การพฒันาตนเองของครูภาษาองักฤษ 

โดยการใช้แนวคิดการพฒันาบทเรียนร่วมกนัในโรงเรียนขนาดเลก็ 

THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF ENGLISH TEACHER  

IN SMALL-SIZED SCHOOLS THROUGH LESSON STUDY APPROACH 

ศิตา เยีย่มขันตถิาวร 

รองศาสตราจารย ์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

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

บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการเครือข่ายเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาและพฒันาท้องถ่ินโดยมี
สถาบนัอุดมศึกษาเป็นพ่ีเล้ียง ประจาํปี พ.ศ. 2560 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการนาํแนวคิดการพฒันาบทเรียนร่วมกนั
ไปใชใ้นการพฒันาตนเองของครูภาษาองักฤษระดบัประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเลก็ จงัหวดันนทบุรี วจิยัน้ีเป็นวจิยั
เชิงคุณภาพ มีผูร่้วมวิจยัเป็นครูภาษาองักฤษระดบัประถมศึกษา จาํนวน 6 คน จากโรงเรียนในขนาดเล็ก 3 แห่งใน
จงัหวดันนทบุรี เก็บและรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตและการสัมภาษณ์ผ่านกระบวนการของการพฒันาบทเรียน
ร่วมกนั 3 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นวางแผน ขั้นการปฏิบติัการ และขั้นสะทอ้นผล และวิเคราะห์ผลการวิจยัจากการวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีไดรั้บ ผลการวจิยัคือขอ้สงัเกตท่ีพบจากการพฒันาบทเรียนร่วมกนั ซ่ึงครูสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเน่ืองโดยปรับใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพการปฏิบติังานจริง 

คาํสําคญั: การพฒันาบทเรียนร่วมกนั, ประถมศึกษา, โรงเรียนขนาดเลก็ ครูภาษาองักฤษ 

 

ABSTRACT 

This study was a part of U-mentoring Project 2017 under the office of higher education commission. The 
aim of study was to investigate the used of lesson study approach for teacher professional development of English 

teachers in small-sized school in Nontha Buri province. The study was a qualitative research and the research 

participants were 6  English teachers from small-sized school in Nontha Buri province.  The research instruments 
were observation form, the qualitative field notes and the interview form. Data will be collected through interviews, 
video recordings, observations and documents through 3  processes of lesson study which were (1 )  planning the 

lesson, (2 )  teaching and observing the lesson and (3 )  reflecting the lesson on its effect. The data analyzed using 
content analysis. The findings from this research include a discussion of the elements contained in lesson study that 

may be beneficial to incorporate into continuing professional teacher development programs; however teachers need 

to adapt it to actual contexts to achieve instructional development. 
Keywords:  lesson study, Primary school, small sized school, English teacher    
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1. บทนํา 

การพฒันาวิชาชีพของตนอยู่อย่างสมํ่าเสมอเป็นหน้าท่ีหลักหน้าท่ีหน่ึงของครูทุกคนดังจะเห็นได้จาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 81 ท่ีไดก้าํหนดบทบญัญติัให้มีการพฒันาวิชาชีพครูไว ้และ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 9 (4) ซ่ึงไดก้าํหนดบทบญัญติัให้มีหลกัการส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพครู คณาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษา  และการพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ืองเช่นกนั ดงันั้นเราจึงไดพ้บเห็นการพฒันาวิธีการสอน ส่ือการสอน กิจกรรมและนวตักรรมใหม่ๆอยู่เสมอ 
เน่ืองจากส่ิงเหล่านั้ นเปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีสําคัญยิ่งในการจัดการเรียนการสอนท่ีครูต้องพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนของตน และเพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

  การพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study) เป็นอีกแนวคิดหน่ึงในกระบวนการพฒันาตนเองของครู ดงัท่ี 
ชาริณี ตรีวรั�ู�ู (2552) ไดร้ะบุไวว้า่ การพฒันาบทเรียนร่วมกนันั้นเป็นทางเลือกใหม่ในการพฒันาการเรียนการสอน  
โดยมุ่งเนน้การทาํงานศึกษาวิจยัร่วมกนัของกลุ่มครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการพฒันาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
ของผูเ้รียนในบริบทการทาํงานจริงในชั้นเรียนและสถานศึกษาของตนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ืองในระยะยาว เพ่ือ
พฒันาตนเอง เพ่ือพฒันาการจดัการเรียนการสอน และเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนไปพร้อมกนั 

วิจารณ์ พานิช  (2557) ไดเ้ขียนเก่ียวกบัการพฒันาบทเรียนร่วมกนั แต่ใชค้าํทบัศพัท์ว่า Lesson Study ซ่ึง
หมายถึง ระบบและกระบวนการพฒันาครูท่ีสร้างและพฒันาข้ึนในวงการการศึกษาของประเทศญ่ีปุ่นมานานกว่า 1 
ศตวรรษ เป็นระบบท่ีเน้นกระบวนการแกปั้ญหา มุ่งไปท่ีการจดัการชั้นเรียนท่ีเน้นแนวคิดของผูเ้รียนเป็นประการ
สําคญั ชั้นเรียนท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นชั้นเรียนท่ีมีนกัเรียนเป็นจุดศูนยก์ลางอย่างแทจ้ริง โดยเร่ิมจากการวางแผนการสอน 
การนาํแผนการสอนไปใช ้การสังเกตการณ์สอน และการสะทอ้นหลงัสอน การท่ีไดส้ังเกตการสอนจริงในชั้นเรียน 
ทาํให้ครูไดเ้ขา้ใจและเห็นภาพว่าการสอนท่ีดีนั้นเป็นอย่างไร ซ่ึงจะช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจในส่ิงท่ีตนกาํลงัเรียนไดดี้
ยิง่ข้ึน 

นฤมล อินทร์ประสิทธ์ิ (2552) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาบทเรียนร่วมกนัไวเ้ช่นกนัในการศึกษาวจิยั แต่ใชช่ื้อวา่ 
“การศึกษาชั้นเรียน”  ซ่ึงหมายถึงวธีิการหน่ึงในการพฒันาวิชาชีพท่ีมีฐานอยูบ่นความพยายามท่ีจะปรับปรุงโรงเรียน
จากภายใน มีผลทาํให้ครูมีการเปล่ียนแปลงความเช่ือท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ของตน เปล่ียนแปลงเจตคติท่ีมีต่อ
นกัเรียน ทาํใหน้กัเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเกิดกระบวนการคิด 

จากท่ียกมา ถึงแมน้กัวิชาการการศึกษาจะใชช่ื้อแนวคิดหรือนวตักรรมน้ีแตกต่างกนั แต่ความหมายของการ
พฒันาบทเรียนร่วมกนั คือแนวทางในการพฒันาวิชาชีพครูท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอนและ
ก่อใหเ้กิดการพฒันาทั้งตวัครูและนกัเรียนไปพร้อมๆกนั 

ในปัจจุบนัมีครู อาจารย ์นกัการศึกษาและนกัวิจยัทางการศึกษาไดน้าํแนวคิดน้ีไปใชใ้นการพฒันาการเรียน
การสอนในหลากหลายวิชา ไม่วา่จะเป็นภาษาไทย ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  นาํไปใชใ้นโรงเรียน
และกลุ่มครูท่ีมีขนาดแตกต่างกนั แต่ในบทความน้ีจะมุ่งไปท่ีรายวิชาภาษาองักฤษในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ภายใน
จงัหวดันนทบุรีเท่านั้น เน่ืองจากการเก็บขอ้มูลน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการเครือข่ายเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาและ
พฒันาทอ้งถ่ินโดยมีสถาบนัอุดมศึกษาเป็นพ่ีเล้ียง ประจาํปีพ.ศ. 2560 ซ่ึงเป็นนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบนั นโยบายน้ี
ไดมุ่้งพฒันาประเทศชาติเพ่ือให้เกิดความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน โดยเฉพาะนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ดา้นอุดมศึกษา ท่ีมุ่งเนน้ความสาํคญัของการส่งเสริมบทบาทใหส้ถาบนัอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีทัว่ประเทศทาํ
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หนา้ท่ีเป็นพ่ีเล้ียงใหแ้ก่สถานศึกษาในทอ้งถ่ินเพ่ือการพฒันาคุณภาพการศึกษา และการพฒันาทอ้งถ่ิน และยงัมุ่งเนน้
ให้สถาบนัอุดมศึกษานาํนวตักรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรู้ความเช่ียวชาญทางวิชาการของบุคลากร 
และเทคโนโลยจีากสถาบนัอุดมศึกษาไปช่วยพฒันาคุณภาพการศึกษาให้กบัโรงเรียนท่ีเปิดสอนระดบัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยเนน้การพฒันาศกัยภาพครูในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายดา้นการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีมุ่งแกปั้ญหาการศึกษาของชาติ ทั้งการอ่านออกเขียนได ้การยกระดบัความรู้ภาษาองักฤษ การ
จดัการเรียนการสอนสะเตม็ในสถานศึกษา และการคืนครูสู่หอ้งเรียน เป็นตน้  (คณะกรรมการอุดมศึกษา, 2559) 

ดังนั้ น เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศ และ การพัฒนาวิชาชีพของครู ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 81 ท่ีไดก้าํหนดบทบญัญติัให้มีการพฒันาวิชาชีพครูไว ้และพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 9 (4) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิราชจึงไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของโครงการน้ีเขา้ร่วม
เป็นพ่ีเล้ียงใหโ้รงเรียนขนาดเลก็ จาํนวน 3 โรงเรียนในระดบัประถมศึกษา สงักดั สพฐ. ในเขตจงัหวดันนทบุรีท่ีสนใจ
เขา้ร่วมโครงการและมีความตอ้งการพฒันาตนเองเพ่ือจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารพฒันา
บทเรียนร่วมกนัเป็นนวตักรรมเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนในชั้นเรียน การทาํวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา
การใช้นวตักรรมการพฒันาบทเรียนร่วมกัน เพ่ือให้เป็นขอ้สังเกตและเป็นแนวทางในการพฒันาครูภาษาองักฤษ
เพ่ือให้ครูเป็นกาํลงัสาํคญัท่ีจะพฒันาผูเ้รียนให้มีความพร้อมเพ่ือกา้วเขา้สู่การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาและอุดมศึกษา
ต่อไป และยงัเตรียมพร้อมท่ีจะเขา้สู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดีในอนาคตอีกดว้ย 

 

2. แนวคดิการพฒันาบทเรียนร่วมกนั 

ในการศึกษาการพฒันาบทเรียนร่วมกนัในรายวชิาภาษาองักฤษในโรงเรียนขนาดเล็กนั้น มีเป้าหมายหลกัคือ
การสังเกตการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครูท่ีเขา้ร่วมในโครงการ ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจ
กบักระบวนการพฒันาบทเรียนร่วมกนัและบุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเสียก่อน   

2.1 กระบวนการพฒันาบทเรียนร่วมกนั   

            ชาริณี ตรีวรั�ู�ู (2552) ไดก้ล่าวถึงการดาํเนินจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนกระบวนการ 

พฒันาบทเรียนร่วมกนัไว ้โดยระบุวา่กระบวนการพฒันาบทเรียนไม่ไดมี้ขั้นตอนเคร่งครัด สามารถปรับเปล่ียนไดต้าม
ความเหมาะสม อยา่งไรก็ดีไดมี้การเสนอขั้นตอนสาํคญัไว ้3 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่1   วางแผน    

การวางแผนการจดัการเรียนรู้และเขียนเป็นแผนการจดัการการเรียนการสอนร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 
ช่วยให้ครูเขา้ใจความต่อเน่ือง สามารถเช่ือมโยงเน้ือหาแต่ละขั้น ทาํให้การจัดกิจกรรมสอดคลอ้งกับคาํสั่ง และ
เป้าหมาย รวมไปถึงการเลือกใชส่ื้อใหเ้หมาะสมกบักิจกรรม 

ขั้นตอนที ่2  ปฏิบตักิาร 

ในชั้นน้ีแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อยคือ การสอน และการสังเกต ซ่ึงถือเป็นขั้นตอนท่ีสําคญัท่ีสุดใน
กระบวนการพฒันาบทเรียนร่วมกนั ขั้นการสอนคือ การท่ีครูนาํแผนการสอนท่ีไดพ้ฒันาร่วมกนัไปใชส้อนในชั้น
เรียน ส่วนขั้นการสังเกตคือการท่ีสมาชิกคนอ่ืนๆเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างท่ีครูทาํการสอนและบนัทึกผล ทั้ งน้ี
ระหวา่งการเรียนการสอนนั้น สมาชิกคนอ่ืนๆตอ้งไม่ใหค้วามช่วยเหลือใดๆ นอกจากการเก็บขอ้มูล นอกจากน้ีในการ
สังเกตเพ่ือเก็บขอ้มูลนั้น จะมุ่งเน้นท่ีการพฒันาการสอนให้ดีกว่าเดิม ทั้งน้ีสมาชิกในกลุ่มสามารถสังเกตได้หลาย
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ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งเช่น การสังเกตนกัเรียนในดา้นพฒันาการ กระบวนการคิด การมีปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่ม กระบวนการ
ทาํงานกลุ่ม และการแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวคิดซ่ึงกนัและกนันอกจากนั้น ยงัสมารถสงัเกตครู การจดัการเรียนการสอน 
ส่ือการเรียนการสอน บรรยากาศในชั้นเรียน และปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัก็ได ้

ขั้นตอนที ่3  สะท้อนผล 

การสะทอ้นผลเป็นขั้นท่ีเนน้ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนัของสมาชิก โดยครูผูส้อนตอ้งเป็น
คนเร่ิมอภิปรายถึงการสอนในคาบท่ีใชบ้ทเรียนท่ีไดพ้ฒันาข้ึนว่ามีความพอใจมากน้อยเพียงใดรวมทั้งระบุปัญหา
อุปสรรค  ขอ้ผิดพลาด รวมถึงส่ิงท่ีตอ้งการปรับปรุงแกไ้ขท่ีการสอนคร้ังต่อไป จากนั้นใหส้มาชิกคนอ่ืนอภิปรายผลท่ี
ไดจ้ากการสังเกตตามประเด็นท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ ระหว่างท่ีสมาชิกคนอ่ืนๆอภิปราย ครูผูส้อนตอ้งเปิดใจยอมรับฟัง
ความคิดเห็นจากสมาชิก จดจาํและนาํเอาขอ้สงัเกตไปปรับปรุงเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนการสอนต่อไป  
            

2.2 บุคลากรทีเ่กีย่วข้อง ในการศึกษาผ่านบทเรียน 

ในการดาํเนินงานนั้นมี เราไดใ้ชค้าํวา่สมาชิกอยูห่ลายคร้ัง เราจึงจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจคาํวา่สมาชิก
หรือบุคลากรสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบทเรียนดว้ย สมาชิกหรือบุคลากรสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบทเรียน
ไดแ้ก่ (ชาริณี ตรีวรั�ู�ู, 2552) 

1. ครูในกลุ่มศึกษาผา่นบทเรียน (Participated Teachers) คือ ครูท่ีเขา้ร่วม 

2.  ผูด้าํเนินการ (Implementators) คือผูริ้เร่ิมนาํกระบวนการศึกษาผา่นบทเรียนมาแนะนาํใหเ้ป็นท่ีรู้จกั
ของครู และ/หรือเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกและประสานการดาํเนินงานการศึกษาผ่านบทเรียนของครูแต่ละกลุ่ม ซ่ึง
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจในการศึกษาผ่านบทเรียน และสามารถประสานงานครูกบับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งได ้ใน
ท่ีน้ีไดแ้ก่คณาจารยข์องมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ซ่ึงหมายถึงผูว้จิยันัน่เอง 

3. ผูมี้ส่วนร่วมในการศึกษาผา่นบทเรียน (Lesson Study Participants) คือ บุคคลท่ีเขา้มามีส่วนร่วมใน
การดาํเนินงานในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงของการดาํเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการศึกษาผา่นบทเรียน ไดแ้ก่ 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการศึกษาผา่นบทเรียน หรือเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในเน้ือหาสาระรายวชิาหรือศาสตร์การสอน  
ผูร่้วมเรียนรู้ หมายถึง ครูผูบ้ริหารหรือผูท่ี้สนใจท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมในกลุ่มศึกษาผา่นบทเรียน แต่เขา้มามีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินงานการศึกษาผ่านบทเรียนในบางขั้นตอนอย่างจริงจงั เขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนการสอนและเขียน
แผนการสอน เขา้มามีส่วนร่วมในการสังเกตชั้นเรียนและอภิปรายสะทอ้นความคิด แต่ไม่ไดอ้ยูร่่วมดาํเนินการตลอด
ในทุกขั้นตอนเช่นเดียวกบัครูท่ีอยูใ่นกลุ่มศึกษาผ่านบทเรียน ในท่ีน้ีคือครูรุ่นพ่ีท่ีอยูใ่นโรงเรียนเดียวกนั หรือครูท่ีทาํ
การสอนในระดบัชั้นอ่ืนแต่เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาบทเรียนดว้ย  
 

3. วตัถุประสงค์การวจิยั 

ศึกษาการนาํแนวคิดการพฒันาบทเรียนร่วมกนัไปใชใ้นการพฒันาตนเองในการจดัการเรียนการสอนของครู
ภาษาองักฤษระดบัประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเลก็ จงัหวดันนทบุรี 
 

4. การดาํเนินการร่วมกบัครูในขั้นตอนการพฒันาบทเรียนร่วมกนั 

ในการดาํเนินงานคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงัน้ี  
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4.1 ตวัแทนมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเขา้ไปคุยกบัผูบ้ริหารและครูภาษาองักฤษท่ีโรงเรียนจงัหวดั
นนทบุรี ท่ีอยูใ่นโครงการฯจาํนวน 3 โรงเรียน  โดยหลงัจากการพูดคุย แต่ละโรงเรียนไดส่้งครูภาษาองักฤษเขา้ร่วม
โครงการ โรงเรียนละ 2 ท่าน และ 1 ใน 2 จะเป็นครูท่ีเขา้ร่วม และอีกท่านหน่ึงจะเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการศึกษาผ่าน
บทเรียน ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีจึงประกอบดว้ยครูภาษาองักฤษจาํนวน 6 ท่าน จาก 3 โรงเรียน 

4.2 ครูจดัการเรียนการสอน ผูด้าํเนินการ (ผูว้ิจยัหรือหรือตวัแทนมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช) และผู ้
มีส่วนร่วม ร่วมกนัพฒันาบทเรียนและส่ือการเรียนการสอนร่วมกนั ในระหวา่งน้ีผูว้จิยัเก็บขอ้มูลการทาํแผนการสอน
ร่วมกนั  

4.3 ครูจดัการเรียนการสอน ผูด้าํเนินการ (ผูว้ิจยัหรือหรือตวัแทนมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช) และผู ้
มีส่วนร่วม ร่วมกนัสังเกตการเรียนการสอนในชั้นเรียน ในขั้นน้ีผูว้ิจยัเก็บขอ้มูล 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นผูเ้รียน ดา้นการ
จดัการเรียนการสอน ดา้นครูผูส้อน ดา้นส่ือการสอน ดา้นบรรยาการในชั้นเรียน ทั้งน้ีถา้มีประเด็นท่ีน่าสนใจอ่ืนๆ 
ผูว้จิยัตอ้งเก็บขอ้มูลนั้นมาดว้ย 

4.4 ครูจดัการเรียนการสอน ผูด้าํเนินการ (ผูว้ิจยัหรือหรือตวัแทนมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช) และผู ้
มีส่วนร่วมกนัสะทอ้นผลการเรียนการสอน ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลระหวา่งการสะทอ้นผล 

 

5. การสรุปและอภิปรายผล 

5.1 ขั้นวางแผน  
ในขั้นน้ี ครู ผูด้าํเนินการ (ผูว้ิจยัหรือหรือตวัแทนมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช) และผูมี้ส่วนร่วม

ร่วมกนัวางแผนบทเรียนข้ึน ในการปฏิบติัการจริงในขั้นน้ีนั้น ครูผูส้อนเป็นผูเ้ขียนแผนการจดัการเรียนการสอน และ
ขอคาํปรึกษาจากผูด้าํเนินการ และผูมี้ส่วนร่วม จากนั้นเตรียมส่ือการสอน โดยมีสมาชิกใหค้วามช่วยเหลือในการจดัทาํ
ส่ือ ขั้นตอนน้ี จากการสงัเกตและสอบถาม พบวา่ ตามปกติครูมกัจะเขียนแผนการสอนดว้ยตนเองและส่งแผนการสอน
นั้นแก่รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการอาทิตยล์ะ 1 คร้ังเพ่ือทาํการตรวจสอบก่อนทาํการสอน ในบางคร้ังแผนการสอนท่ี
เขียนข้ึนไม่ละเอียดเท่าท่ีควรเพราะขาดการตรวจสอบและเป็นการพฒันาแผนเพียงลาํพงั การท่ีสมาชิกคนอ่ืนมีส่วน
ร่วมในการตรวจและให้ขอ้เสนอแนะในการทาํแผนการสอน ทาํให้เห็นขอ้บกพร่องของแผนการสอนของตนก่อนท่ี
จะส่งไปยงัรองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการของโรงเรียน อีกหน่ึงประเด็นท่ีสงัเกตเห็นคือ ครูไม่ค่อยผลิตส่ือเพ่ือใชใ้นการ
เรียนการสอน ส่วนใหญ่มกัใชส่ื้อเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ หรือรูปภาพท่ีพิมพอ์อกมาจากอินเทอร์เน็ตซ่ึงมีขนาดเล็ก นกัเรียนไม่
สามารถมองเห็นไดจ้ากระยะไกล การพฒันาบทเรียนร่วมกนัทาํใหค้รูและสมาชิกคนอ่ืนๆไดร่้วมกนัผลิตส่ือข้ึนใหม่
เพ่ือใชจ้ดัการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นการทาํงานร่วมกนัตามแนวทางการพฒันาบทเรียนร่วมกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัชาริณี 
ตรีวรั�ู�ู (2552)  ท่ีไดก้ล่าววา่ การพฒันาบทเรียนร่วมกนัช่วยพฒันาความสามารถในการทาํงานแบบร่วมมือรวมพลงั 
นอกเหนือจากน้ี ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูด้าํเนินการก็ไดเ้กิดการเรียนรู้ไปพร้อมกบัครูผูส้อนดว้ย  

5.2 ขั้นการปฏิบติัการ  
ในการปฏิบติัการขั้นน้ี สามารถอธิบายได ้6 ดา้นดงัน้ี  
5.2.1 ดา้นนกัเรียน  
จากการสังเกตและสอบถามลกัษณะของนกัเรียนในแต่ละระดบัชั้นและแต่ละโรงเรียนพบวา่ แต่ละหอ้ง

มกัมีกลุ่มนักเรียนท่ีให้ความสนใจในการจดัการเรียนการสอนซ่ึงมกันัง่อยู่บริเวณหนา้ชั้นเรียน และ กลุ่มนักเรียนท่ี
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ไม่ให้ความสนในในการจดัการเรียนการสอนซ่ึงมกันัง่อยูบ่ริเวณหลงัชั้นเรียน อยา่งไรก็ดีในบางกิจกรรมท่ีครูผูส้อน
ไดจ้ดัทาํข้ึนเช่น การร้องเพลง การเตน้ประกอบเพลง และการเล่นเกม นกัเรียนทุกคนใหค้วามสนใจ ถึงแมมี้นกัเรียน
กลุ่มท่ีไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือนกั แต่ในกิจกรรมเหล่าน้ี นกัเรียนกลุ่มดงักล่าวพยายามมีส่วนร่วมเช่น นกัเรียนกลุ่มน้ีมี
การส่งเสียงร้องบา้ง และแสดงท่าทางตามบา้งถึงจะไม่เต็มท่ีอยา่งนกัเรียนคนอ่ืนๆก็ตาม แต่ถา้เป็นกิจกรรมอ่ืนๆเช่น 
กิจกรรมทาํใบงาน ผูว้ิจยัสังเกตเห็นวา่ นกัเรียนกลุ่มน้ีมกัคุยเล่นกนั เดินไปมา หรือทาํกิจกรรมอ่ืนๆแทน ขอ้สังเกตท่ี
ไดคื้อ ระหวา่งท่ีนกัเรียนคนอ่ืนๆกาํลงัทาํใบงานอยูน่ั้น สมาชิกในกลุ่มพฒันาบทเรียนไดเ้ขา้สังเกตใกล้ๆ  ปรากฏว่า
นกัเรียนก็ลงมือทาํอยา่งตั้งใจจนสามารถส่งใบงานไดท้นัเวลา ครูผูส้อนถึงกบักล่าววา่  “ตามปกตินกัเรียนกลุ่มน้ีไม่เคย
ส่งงานเลยถือเป็นเร่ืองท่ีดีมาก” ซ่ึงขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนน้ีอาจมาจากสาเหตุหลายประการเช่นนกัเรียนไม่เขา้ใจจริงๆ 
นกัเรียนไม่สนใจ และนกัเรียนตอ้งการใหค้รูใหค้วามช่วยเหลืออยา่งใกลชิ้ด ผูด้าํเนินการและผูมี้ส่วนร่วมจึงไดบ้นัทึก
ขอ้สงัเกตน้ีลงไปเพ่ือทาํการสะทอ้นผลหลงัจากเสร็จส้ินการเรียนการสอน  

5.2.2   ดา้นการจดัการเรียนการสอน  
1) ครูสามารถสอนไดต้ามลาํดบัขั้นตอนในแผนการสอนท่ีเขียนมา มีวธีิการและเทคนิคการสอน

ท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนในระดบัชั้น อยา่งไรก็ด๊ ผูว้จิยัสงัเกตวา่ บางคร้ังครูลืมกิจกรรมท่ีตั้งใจจะสอน ซ่ึงครูไดเ้ขียนไว้
ในแผนก่อนแลว้และขา้มกิจกรรมนั้นไป นอกจากน้ีผูว้ิจยัสังเกตวา่ ครูไม่มีการนาํเขา้บทเรียนดว้ยการทบทวนความรู้
เดิมของนกัเรียน แต่จะสอนในลกัษณะความรู้ใหม่ทั้งหมด  

2) กิจกรรมต่างๆมีความต่อเน่ือง แต่ไม่ไดน่้าสนใจหมดทุกกิจกรรม กิจกรรมท่ีนกัเรียนใหค้วาม
สนใจในทุกระดบัชั้น และทุกห้องเรียนท่ีไดเ้ขา้สังเกตคือ การร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบเพลง ส่วนกิจกรรม
เกมนั้น เม่ือครูกล่าววา่ “เราจะร่วมเล่นเกมกนั” นกัเรียนทุกคนมีความกระตือรือร้น แต่เม่ือเกมนั้นไม่น่าสนใจหรือไม่
ดึงดูดใจ นักเรียนก็จะเฉ่ือยชาลงและหันไปทํากิจกรรมอ่ืนท่ีไม่ใช่การเรียนการสอน อีกขอ้สังเกตหน่ึงท่ีพบคือ 
กิจกรรมบางกิจกรรมท่ีครูทาํซํ้ าๆ เช่นการสะกดคาํท่ีทาํมากกว่า 3 รอบ การตอบคาํถามเดิมๆซํ้ าๆ เป็นกิจกรรมท่ี
นกัเรียนหมดความสนใจไดง่้าย  

3) การเขียนจุดประสงคแ์ละการวดัผลนั้น ครูส่วนใหญ่ไม่เขียนจุดประสงคใ์หค้รบทั้ง 3 ดา้น คือ
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ โดยมกัจะขาดเร่ืองทัศนคติ แต่เม่ือถึงตารางวดัผลกลบัมีการวดัผลแสดงเจตคติและ
พฤติกรรมเช่น การทาํงานร่วมกนัซ่ึงเป็นการศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนในชั้น ความรักในภาษาองักฤษ โดยไม่มี
เป้าหมายในการวดัวา่ความรักนั้น จะดูไดจ้ากอะไร ใชเ้คร่ืองมือใดในการวดัผล 

4) การควบคุมชั้นเรียนนั้น ครูทุกคนทาํไดเ้ป็นอยา่งดี ถึงแมว้า่นกัเรียนบางคนจะพูดคุยกนั เล่น
กนั แต่เม่ือครูมอง หรือเรียกช่ือก็จะหยุดพฤติกรรมดงักล่าวโดยทนัที ผูว้ิจยัสังเกตพบว่า ครูทุกคนพูดเสียงดงั และ
ค่อนขา้งเขม้งวดกบันกัเรียน ผูว้ิจยัจึงไดส้อบถามภายหลงั ครูทุกคนตอบวา่ จาํเป็นตอ้งดุและเขม้งวด มิเช่นนั้นจะไม่
สามารถควบคุมชั้นเรียนท่ีเนผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาไดเ้ลย  

5) ปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียนระหว่างครูและนักเรียน และระหว่างนักเรียนดว้ยกนัเป็นไปด้วยดี 
ผูว้จิยัสงัเกตวา่ ครูจาํช่ือและพฤติกรรมของนกัเรียนไดทุ้กคน รู้จุดอ่อนของนกัเรียนแต่ละคนเป็นอยา่งดี   

5.2.3 ดา้นครูผูส้อน 

ในดา้นน้ี ผูว้ิจยัจะมุ่งสังเกตเฉพาะพฤติกรรมท่ีสามารถพฒันาเพ่ือการจดัการเรียนการสอน จะไม่
จบัจอ้งพฤติกรรมท่ีเป็นลกัษณะธรรมชาติท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดโ้ดยทนัที ในดา้นน้ี วิจยัสังเกตวา่ ครูทุก
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คนไม่ค่อยเดินมายงับริเวณหลงัชั้นเรียน มกัจะอยูบ่ริเวณหนา้ชั้นเรียนเท่านั้น ซ่ึงจะทาํใหน้กัเรียนท่ีไม่ใหค้วามสนใจ
เรียนอยู่แลว้ ทาํกิจกรรมอ่ืนนอกเหนือจากกิจกรรมท่ีครูจัดข้ึน โดยเฉพาะในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมใบงาน 
กิจกรรมการถามและตอบคาํถามในชั้นเรียนก็เช่นกัน ครูมกัจะถามนักเรียนท่ีนั่งหน้าชั้น และไม่ให้ความสนใจ
นกัเรียนท่ีนัง่หลงัชั้นเรียน 

นอกจากพฤติกรรมดงักล่าวผูว้ิจยัยงัสังเกตเห็นงานคา้งจากคาบก่อนหน้า ท่ีนกัเรียนบางคนไม่ไดส่้งให้ครู
ตรวจ รวมถึงการทาํงานท่ีสัง่ในคาบปัจจุบนัไม่เสร็จตามกาํหนดเวลาแต่ครูไม่พดูถึงงานคา้งหรือการบา้นเดิมเลย ผูว้จิยั
ยงัไดส้ังเกตเห็นการสะกดคาํศพัทผ์ิดบนกระดาน และการออกเสียงผิดของครู ซ่ึงทาํให้ผูเ้รียนจดจาํและเลียนแบบทั้ง
การสะกดคาํและการออกเสียง สังเกตไดจ้ากใบงานท่ีมีการสะกดผิดเหมือนคาํศพัท์บนกระดานดาํ และการออกเสียง
ผิดในชั้นเรียนของนักเรียน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูด้าํเนินการได้เห็นพอ้ง และบันทึกขอ้สังเกตน้ีเพ่ือสะทอ้นและหา
แนวทางปรับปรุงแกไ้ขภายหลงั  

5.2.4 ดา้นส่ือการสอน 

จากการสงัเกต ส่ือท่ีครูนาํมาใชมี้ 3 รูปแบบ 1. ส่ือท่ีครูมีอยูเ่ดิม เช่นใบงานท่ีเคยใชแ้ลว้ 2. ส่ือท่ีครู
ซ้ือมาเช่น โปสเตอร์และ รูปภาพและ 3. ส่ือท่ีครูและสมาชิกร่วมกนัผลิตข้ึนใหม่เพ่ือใชป้ระกอบการสอน  เช่นบตัร
คาํศพัท์ รูปภาพ และเกม แต่ทั้งน้ี ครูบางคนก็ไม่ใชส่ื้อเลย แต่ใชว้ิธีการเขียนและวาดภาพบนกระดานดาํแทน ซ่ึงจะ
เกิดความผิดพลาดได้ง่าย ถา้สะกดคาํศัพท์ผิด หรือไม่ตรวจสอบให้ดีเสียก่อน ครูบางคนนําส่ือสําเร็จรูปท่ีซ้ือมา
ประกอบการเรียนการสอน เช่น โปสเตอร์และรูปภาพ แต่นาํมาติดบนกระดานโดยไม่ใช่ประโยชน์จากส่ือเหล่านั้น 
นอกจากน้ีผูว้ิจัยยงัพบว่าส่ือท่ีครูนํามาใช้บางส่ือ โดยเฉพาะใบงาน และเกม มีรูปแบบท่ียากเกินไปไม่เหมาะกบั
ระดับชั้นท่ีสอน ซ่ึงผูว้ิจัยและสมาชิกไดจ้ดบนัทึกขอ้สังเกตเพ่ือไปสะทอ้นผลน้ีให้ครูเพ่ือจดัทาํส่ือท่ีมีประโยชน์
สามารถใชง้านไดจ้ริง และเหมาะสมกบัระดบัชั้นเรียนของตน เช่นส่ือเสียง ส่ือรูปภาพท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน หนงัสือเล่ม
เลก็ และอ่ืนๆท่ีเหมาะสม  

5.2.5 ดา้นบรรยากาศ  
ดา้นบรรยากาศในชั้นเรียน เน่ืองจากมีผูอ่ื้นมานั่งอยู่บริเวณหลงัหอ้ง ในช่วงแรกของการจดัการ

เรียนการสอน ทั้งครูและนกัเรียนค่อนขา้งเกร็งไม่เป็นธรรมชาติ  แต่เม่ือครูพยายามกระตุน้ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมไม่วา่
จะเป็นการร้องเพลง การแสดงท่าทางประกอบ และการเล่นเกม สังเกตไดว้่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นข้ึนมาก 
อยา่งไรก็ดี เกมบางเกมไม่เหมาะกบัระดบัชั้นท่ีสอน ทาํใหน้กัเรียนหมดความสนใจในกิจกรรมนั้นในทนัที  

5.3 ขั้นสะทอ้นผล  
ครูภาษาองักฤษแต่ละโรงเรียนเปิดใจในการเสนอและรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม ครูทุกคน

ยอมรับขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเรียนการสอน  แต่อยา่งไรก็ดีครูมกัมีเหตุผลอนัสืบเน่ืองจากการขอ้ผิดพลาดท่ี
เกิดข้ึนในการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน เช่นการมีเวลาไม่เพียงพอเน่ืองจากงานอ่ืนๆในโรงเรียน การไม่ใหค้วาม
ร่วมมือของผูเ้รียนบางคนในชั้นเรียน และการไม่มีงบประมาณในการซ้ือและจดัทาํส่ือ เป็นตน้  ผูด้าํเนินการและ ผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งผลดักนัสะทอ้นขอ้สังเกตท่ีไดแ้ละร่วมกนัอภิปรายสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางในการแกปั้ญหา
ร่วมกนัในขั้นน้ีใชเ้วลาประมาณ 45-60 นาที จากการสอบถาม ครูและ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งรู้สึกสนุก และ เห็นประโยชน์
ในการใช้นวตักรรมน้ีในการพัฒนาตนเองโดยตั้ งใจว่าจะนําไปใช้ในการดําเนินการเรียนการสอนต่อไปใน
ชีวิตประจาํวนั และจะแนะนาํให้เพ่ือนครูคนอ่ืนๆในโรงเรียนใชน้วตักรรมน้ีดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั White (2004) ท่ี
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เสนอว่าการเรียนรู้ของครูและการพฒันาครูจะมีความหมายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน หากกระบวนการพฒันา
นั้นๆ เป็นส่วนหน่ึงใน การทาํงานประจาํวนัของครูหรือของเพ่ือนร่วมงาน 

 

6. สรุป 

จากผลการวจิยั การพฒันาบทเรียนร่วมกนัเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถใชใ้นการพฒันาตนเองของครู ซ่ึง
จากการดาํเนินการวิจยัพบวา่กระบวนการน้ีสามารถช่วยพฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนการสอนของครูได ้ทั้งใน
ดา้นความรู้ ความเขา้ใจท่ีมีต่อบทเรียน การเขียนแผนการสอน การผลิตและการใชส่ื้อ รวมทั้งการจดัการชั้นเรียนไม่วา่
จะเป็นนกัเรียน และบรรยากาศในชั้นเรียน สามารถช่วยพฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นขดุศูนยก์ลางและ
พฒันาทกัษะการคิดของนกัเรียนดว้ย ท่ีสาํคญัท่ีสุดคือการช่วยพฒันาตนเองเร่ืองความสามารถในการจดัการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน รวมไปถึงการทาํงานร่วมกนัของครูในโรงเรียน ถา้ครูค่อยๆปรับเปล่ียนตนเองและวิธีการทาํงานให้
เป็นระบบ ถ่ายทอดแนวคิด วิธีการ ร่วมกนัอภิปรายขอ้ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเพ่ือหาหนทางแกไ้ข การเปล่ียนแปลง
ผูเ้รียนทั้งดา้นผลการเรียน ทกัษะ และพฤติกรรมไปในแนวทางท่ีดีข้ึนยอ่มอยูไ่ม่ไกล  
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บทคัดย่อ 

งานวจิยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) พฒันาบทเรียนบนแท็บเลต็พีซี เร่ืองอาเซียนศึกษา เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการ
สืบคน้ขอ้มูลของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน จงัหวดัปทุมธานี  และ 2) ประเมิน
ประสิทธิผลของบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี เร่ืองอาเซียนศึกษา ด้านความรู้ ทักษะการสืบคน้ขอ้มูล และเจตคติของ
นกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี  กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จากโรงเรียนวิภารัตน ์

จาํนวน 19 คน โรงเรียนนภสร จาํนวน 20 คน และโรงเรียนทิพพากรวิทยาการ จาํนวน 20 คน รวมเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 
59 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และมีเกณฑ์การเลือก คือเป็นโรงเรียนท่ีมีห้องเรียนท่ีมี
อุปกรณ์แท็บเล็ตพร้อมใช ้เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั คือ 1) บทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี เร่ืองอาเซียนศึกษา 2) แผนการ
จดัการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบความรู้เร่ืองอาเซียนศึกษา 4) แบบประเมินทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล และ 5) แบบประเมิน
เจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่า t-test 

 ผลการวจิยัท่ีสาํคญั พบวา่ 1) บทเรียนบนแท็บเลต็พีซี เร่ืองอาเซียนศึกษาท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ 
E1/E2 =  80.38/91.47 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดคือ 80/80  2) นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนบนแท็บเลต็พีซี เร่ืองอาเซียน
ศึกษา มีคะแนนเฉล่ียของการทดสอบความรู้หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05                
3) นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1-3 มีการพฒันาดา้นทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลอย่าง
ต่อเน่ือง และ 4) เจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนบนแท็บเลต็พีซี มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x ̄ = 4.52, 

S.D. = 0.37)  

คาํสําคญั:  บทเรียนบนแท็บเลต็พีซี, ทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล, อาเซียนศึกษา 
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ABSTRACT 

This study aims to 1) develop PC tablet-based lessons on ASEAN Studies to enhance data searching skills 

of Primary 6 students from private schools in Pathum Thani, and 2) evaluate the effectiveness of the PC tablet-based 

lessons in the aspects of students’ knowledge, data searching skills, and attitudes towards the PC tablet-based lessons.  

The sample group was 59 Primary 6 students from three purposively selected private schools in Pathum Thani, 

consisting 19 students from Wiparat School, 20 students from Napatsorn School, and 20 from Tippakorn Wittayakarn 

School.  These schools were selected as they had classrooms equipped with tablets available for use.  The research 

instruments used in this study were 1) PC Tablet-Based Lessons on ASEAN Studies, 2) Learning Management Plans, 

3) Test of Knowledge on ASEAN Studies, 4) Data Searching Skill Assessment, and 5) Evaluation Form of Students’ 

Attitude towards PC Tablet-Based Lessons.  Means, standard deviations, percentages, and t-test were used for data 

analysis.   

The main research findings were as follows: 1) the efficiency of the PC tablet-based lessons (E1/E2) was 
80.38/91.47.59 above the prescribed criteria of 80/80; 2) the students who were taught with PC tablet-based lessons 

on ASEAN Studies earned the average score of the post-test of knowledge significantly higher than that of the  pre-

test at the level of 0.5; 3) the students who were taught with the PC tablet-based lessons, Units 1-3 had a consistent 

development of their data searching skills;  and 4) the students’ attitude towards the PC tablet-based lessons had an 

overall average score at the highest level (x ̄ = 4.52, S.D. = 0.37)  

Keywords:  PC tablet-based lessons, Data searching skills, ASEAN Studies    

 

1. บทนํา 

ในสังคมปัจจุบนัซ่ึงเป็นสังคมแห่งสารสนเทศ บุคคลไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอยา่งมากมายมหาศาล ดงันั้นทุกคน
จาํเป็นตอ้งพฒันาตนเองเพ่ือรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง และตอ้งมีการเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา สงัคม
ปัจจุบนัจึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นการศึกษาจึงตอ้งมุ่งเพ่ิมขีดความสามารถและโอกาสในการ
เรียนรู้ของบุคคล และพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศใหแ้ก่บุคคลในสังคมอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือสามารถนาํความรู้ไปใช้
ในสังคมไดอ้ย่างย ัง่ยืน สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (2552-2561) ท่ีกาํหนดให้คน
ไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ โดยมีจุดเนน้การปฏิรูป 3 เร่ือง ไดแ้ก่ (1) การพฒันาคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ (2) การเปิดโอกาสทางการศึกษาใหค้นไทยเขา้ถึงการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ และ (3) การมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนของสังคม  ในศตวรรษท่ี 21  ซ่ึงเป็นยคุเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในหลายๆ ดา้นทั้งดา้น
เศรษฐกิจและสังคม  การเรียนรู้จึงตอ้งก้าวขา้มสาระวิชาไปสู่การเรียนรู้ทักษะเพ่ือการดาํรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21                                                                                                                                                                                                                                      

ท่ีนักเรียนตอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยครูเป็นผูอ้อกแบบการเรียนรู้และอาํนวยความสะดวกให้นกัเรียนลงมือปฏิบติั    
ทาํใหก้ารเรียนรู้เกิดข้ึนภายในใจและสมองของตนเอง  นอกจากน้ีการเรียนรู้สาระวชิาควรเป็นการเรียนจากการคน้ควา้
ของนกัเรียน โดยมีครูช่วยแนะนาํและออกแบบกิจกรรมเพ่ือช่วยใหน้กัเรียนสามารถประเมินความกา้วหนา้การเรียนรู้
ของตนเองได ้ ดงันั้นทกัษะสาํคญัท่ีสุดของศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นทกัษะของการเรียนรู้ (Learning Skills)  ท่ีตอ้งเตรียม
ผูเ้รียนให้พร้อมท่ีจะไปเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและรุนแรง  ทกัษะท่ีมีความสําคญัมากอีกทกัษะหน่ึงคือ
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ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information Technology and Communication Skills) ท่ีผูเ้รียน
จะตอ้งมีทกัษะในการเขา้ถึง (Access) แหล่งขอ้มูลอยา่งรวดเร็ว ทกัษะในการประเมินความน่าเช่ือถือ และทกัษะใน
การใชอ้ยา่งสร้างสรรค ์(วจิารณ์ พานิช, 2555) ในปีพ.ศ.2555 รัฐบาลไทยภายใตก้ารนาํของ นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร 
นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสําคัญกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยมีนโยบายเร่งด่วนและได้ทดลอง
ดาํเนินการโครงการแท็บเล็ตพีซีเพ่ือการศึกษาไทย One Tablet Per Child  เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือสําหรับการเรียนรู้ใน      

ยคุใหม่ และเป็นแนวคิดท่ีจะนาํเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาประยกุตใ์ชก้บัการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่
โดยการใชแ้ท็บเลต็ (Tablets) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้และแสวงหาองคค์วามรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งท่ี
เป็น Offline และ Online ทาํให้ผูเ้รียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้ฝึกปฏิบติัและสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตวัเอง     

(สุรศกัด์ิ ปาเฮ, 2555)  หลงัจากโครงการแท็บเล็ตพีซีเพ่ือการศึกษาไทยดาํเนินการเสร็จแลว้ มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ ไดท้าํการติดตามและศึกษาผลของการใชแ้ท็บเล็ต พบวา่ แท็บเล็ตสามารถตอบสนองการสอนแบบเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญัไดเ้ป็นอยา่งดี และทาํใหมี้แรงเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ กลา้แสดงออก และคิดอยา่งสร้างสรรค ์อีกทั้งส่งเสริม
ให้นักเรียนฝึกคิดและทาํดว้ยตนเอง สามารถใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายอีกดว้ย (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2555)  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Becta ICT Research (2004) ซ่ึงไดศึ้กษาผลการใชแ้ท็บเล็ตพีซีประกอบการ
เรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา 12 แห่ง ในประเทศองักฤษ ระหวา่งปี ค.ศ. 2004-2005 พบวา่ การใชแ้ท็บเลต็
พีซีโดยให้ผูเ้รียนและผูส้อนมีแท็บเล็ตพีซีเป็นของตนเองอยา่งทัว่ถึง เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีช่วยให้เกิดการใชง้านอยา่งมี
ประสิทธิผล ช่วยเพ่ิมแรงจูงใจของผูเ้รียน และมีผลกระทบในทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สนบัสนุนให้เกิด
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง ช่วยส่งเสริมการคน้ควา้และการเขา้ถึงองคค์วามรู้นอกหอ้งเรียน รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมของผูเ้รียน คณะทาํงานศึกษาการใช้แท็บเล็ตพีซีประกอบการเรียนการสอน ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในเชิง
นโยบายแก่รัฐบาลหลายขอ้ โดยมีขอ้หน่ึงท่ีสําคญัคือ กรณีท่ีจะแจกแท็บเล็ตให้นักเรียนอย่างกวา้งขวางตอ้งมีการ
พฒันาเน้ือหาให้ครบถ้วน และมีความน่าสนใจ เพ่ือกระตุ ้นให้นักเรียนสนใจมากข้ึนกว่าการเรียนในหนังสือ 

(มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2555)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของนักวิชาการดา้นการศึกษา สุรศกัด์ิ ปาเฮ 

(2555) ท่ีกล่าววา่ยงัไม่มีการสร้างเน้ือหาบทเรียนและกิจกรรมท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอนโดยใชแ้ท็บเลต็ และควร
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ (อินเตอร์เน็ต) ไดอ้ยา่งอิสระ  จากขอ้เสนอแนะสาํหรับประเด็นการขาดการสร้าง
เน้ือหาบทเรียนบนแท็บเล็ตท่ีหลากหลาย   ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นความจาํเป็นในการสร้างเน้ือหาบทเรียนบนแท็บเล็ตและ
กิจกรรมท่ีใชป้ระกอบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือใหค้รูผูส้อนไดน้าํไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้เพ่ือสนบัสนุน
และส่งเสริมแนวคิดของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ ประกอบกบั
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพ่ือการศึกษาไทยดงักล่าว ไดด้าํเนินการในช่วงเวลาท่ีประเทศไทยกาํลงัจะกา้วเขา้สู่ความเป็น
ประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบในปี 2558  รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการจึงไดใ้ห้ความสําคญัในการเตรียมความ
พร้อมดา้นพฒันาพลเมืองใหมี้คุณภาพ โดยการกาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องเด็กไทยท่ีสอดรับกบัประชาคม
อาเซียน การวิเคราะห์หลกัสูตรในส่วนของอาเซียนศึกษา การกาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ
พฒันาผูเ้รียนไดอ้ย่างมีคุณภาพและแข็งแกร่งในประชาคมอาเซียน (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2558) จึงไดก้าํหนดหลกัสูตรอาเซียนศึกษาเพ่ิมเขา้ไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมของ
ทุกระดบัชั้น ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์รายละเอียดของรายวิชาน้ีพบวา่ประกอบไปดว้ยเน้ือหาและขอ้มูลท่ีหลากหลายในทุก
ดา้นของเหล่าประเทศสมาชิก และขอ้มูลตอ้งมีการปรับเปล่ียนใหท้นัปัจจุบนัอยูต่ลอดเวลา จึงมีความจาํเป็นท่ีนกัเรียน
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ตอ้งคน้ควา้ขอ้มูลเพ่ิมเติมดว้ยตนเอง เพ่ือทาํความเขา้ใจในเน้ือหา ความเป็นมา และสังคมวฒันธรรมท่ีเป็นปัจจุบนั  
อีกทั้งรายวชิาน้ีมีวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีเนน้การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมไปถึงการวเิคราะห์
รวบรวมขอ้มูล การอธิบายเหตุผล การใชเ้ทคโนโลยี และกระบวนการปฏิบติัอยา่งมีส่วนร่วม (สมเกียรติ และคณะ, 

2556)  ผูว้ิจยัจึงมีความเห็นวา่น่าจะมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดอ้ยา่งมากในการท่ีจะใชส่ื้อแท็บเล็ตซ่ึงเป็น
เทคโนโลยีท่ีมีคุณลกัษณะท่ีสามารถกระตุน้การเรียนรู้และเอ้ือต่อการสืบคน้ขอ้มูล ในการถ่ายทอดความรู้และพฒันา
ทกัษะท่ีสาํคญัของรายวชิาน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีจาํเป็นของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 
21 ท่ีตอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาบทเรียนเร่ืองอาเซียนศึกษา
บนแท็บเลต็พีซี สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลของผูเ้รียน  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือพฒันาบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี เร่ืองอาเซียนศึกษา เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล สําหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน จงัหวดัปทุมธานี  

2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี เร่ืองอาเซียนศึกษา ดา้นความรู้ ทกัษะการสืบคน้
ขอ้มูล  และเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
ประถมศึกษาเอกชน จงัหวดัปทุมธานี 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การพฒันาบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี เร่ืองอาเซียนศึกษา เพ่ือเสริมสร้างทักษะการสืบคน้ขอ้มูล สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน จังหวดัปทุมธานี  มีรายละเอียดและขั้นตอนการ
ดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี 

 3.1 กลุ่มตวัอย่างคือ นักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดัปทุมธานี ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2559 จากโรงเรียนวิภารัตน์ จาํนวน 19 คน โรงเรียนนภสร จาํนวน 20 คน และโรงเรียนทิพพากรวิทยาการ 

จาํนวน 20 คน รวมเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 59 คน ซ่ึงใชว้ิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และมีเกณฑก์ารเลือก
คือเป็นโรงเรียนท่ีมีหอ้งเรียนท่ีมีอุปกรณ์แท็บเลต็พร้อมใช ้

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัน้ี ประกอบดว้ย 

3.2.1 บทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี เร่ืองอาเซียนศึกษา เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล สาํหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน จงัหวดัปทุมธานี  

3.2.2 แผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1: รู้จกัอาเซียน  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2: เพ่ือนบา้นอาเซียน และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3: พนัธมิตรอาเซียน  

3.2.3 แบบทดสอบความรู้เร่ืองอาเซียนศึกษาก่อนและหลงัเรียน ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1-3 โดยให้
นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน มีลกัษณะเป็นคาํถาม 4 ตวัเลือก จาํนวนหน่วยการเรียนรู้ละ 10 ขอ้ 

รวม 30 ขอ้ 
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3.2.4 แบบประเมินทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล มีลกัษณะเป็นใบงานบนัทึกขั้นตอนการสืบคน้ขอ้มูล 
ขั้นท่ี 1 ขั้นกาํหนดภาระงาน ขั้นท่ี 2 ขั้นกาํหนดกลยทุธ์แสวงหาสารสนเทศ ขั้นท่ี 3 ขั้นกาํหนดแหล่งสารสนเทศและ
การเขา้ถึงสารสนเทศ ขั้นท่ี 4 ขั้นการใชส้ารสนเทศ ขั้นท่ี 5 ขั้นสงัเคราะห์ขอ้มูล และขั้นท่ี 6 ขั้นประเมินผล  

3.2.5 แบบประเมินเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี มีลกัษณะเป็นขอ้คาํถาม
ประเมินระดบัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี ดา้นเน้ือหา จาํนวน 10 ขอ้ และดา้นเทคนิค จาํนวน 
10 ขอ้ รวมเป็น 20 ขอ้ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 

 เคร่ืองมือวิจยั 3.2.1-3.2.5 ไดผ้่านการประเมินความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity)โดย
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ จาํนวน 3 คน โดยใชก้ารประเมินความสอดคลอ้งของขอ้
คาํถามและวตัถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ไดค้่าสอดคลอ้งของแต่ละรายขอ้อยู่ระหว่าง 
0.66-1.00  สําหรับเคร่ืองมือวิจยั 3.2.3 ซ่ึงเป็นแบบทดสอบความรู้เก่ียวกบัอาเซียนศึกษามีค่าความยากง่าย (p) อยู่
ระหวา่ง 0.22-0.74  ค่าอาํนาจจาํแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.46-0.82  ค่าเฉล่ียความยากง่ายของขอ้สอบท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั 0.49  
และค่าเฉล่ียอาํนาจจาํแนกของขอ้สอบมีค่าเท่ากบั 0.63 

                 สําหรับการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี  (E1/E2) โดยใช้เกณฑ์การหา
ประสิทธิภาพท่ีกาํหนดไว ้80/80 ผูว้ิจยัไดน้าํไปทดลองใช ้(tried out) กบักลุ่มนักเรียนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่ม
ตวัอย่างและยงัไม่เคยเรียนบทเรียนน้ีมาก่อนจาํนวน 17 คน โดยทดลองกบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ห้องท่ี 3 
โรงเรียนวิภารัตน์ ภาคเรียนท่ี 1/2559 โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี การทดลองคร้ังท่ี 1 เป็นการทดลองแบบกลุ่มกบั
นกัเรียน 5 คน โดยคดัเลือกนกัเรียนแบบคละกนั คือ ท่ีมีผลการเรียนในระดบัเก่ง ปานกลาง และอ่อน มาทดลองเรียน
ดว้ยบทเรียนบนแท็บเลต็พีซีท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน เพ่ือตรวจสอบขอ้บกพร่องต่างๆ ของบทเรียน แลว้นาํมาแกไ้ขปรับปรุง
ให้บทเรียนมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  การทดลองคร้ังท่ี 2 เป็นการทดลอง (tried out) แบบภาคสนามกบันกัเรียน 17 คน 

โดยแบ่งนกัเรียนเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 4-5 คน ท่ีมีผลการเรียนคละกนั คือ อยูใ่นระดบัเก่ง ปานกลาง อ่อน มาทดลองเรียน
บทเรียนบนแท็บเลต็พีซีท่ีผา่นการแกไ้ขปรับปรุงแลว้จากการทดลองคร้ังท่ี 1 แลว้นาํผลมาหาประสิทธิภาพ (E1) และ
ประสิทธิภาพ (E2) ไดผ้ลประสิทธิภาพเท่ากบั 80.51/80.59 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ท่ีกาํหนดไว ้บทเรียนบนแท็บ
เลต็พีซีน้ีจึงมีความเหมาะสมท่ีจะนาํไปใชเ้พ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 

3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  3.3.1 ผูว้ิจัยได้นําเคร่ืองมือวิจัย 3.2.1-3.2.5 ท่ีผ่านการประเมินความเท่ียงตรงของเน้ือหาโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน และการนาํไปทดลองใชก้บักลุ่มนกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งแลว้ นาํไปใชส้อนกบันกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวภิารัตน์ โรงเรียนนภสร และโรงเรียนทิพพากรวทิยาการ จงัหวดัปทุมธานี ในภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2559  

3.3.2 ผูว้ิจัยให้นักเรียนทาํแบบทดสอบความรู้เร่ืองอาเซียนศึกษาก่อนเรียนในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ในบทเรียนบนแท็บเลต็พีซีฯ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นคาํถาม 4 ตวัเลือก จาํนวน 10 ขอ้  

3.3.3 ผูว้ิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีฯท่ีผูว้ิจัยพฒันาข้ึน ร่วมกับ
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นพฒันาทักษะการสืบคน้ขอ้มูล ตามแนวคิด Big Six Skills (Big Six Skills Information 
Problem-Solving Approach หรือ  Big Six Skills Approach) ท่ีพัฒนาโดย  Eisenberg and Berkowitz (2001) ท่ี มี  6 
ขั้นตอน ดงัน้ี 
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ขั้นท่ี 1 ขั้นกาํหนดภาระงาน (Task Definition) ครูมอบหมายให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเน้ือหา
จากบทเรียนบนแท็บเล็ตในประเด็นท่ีกลุ่มไดรั้บ 1 ประเด็น แลว้สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัถกประเด็นเพ่ือใหเ้กิดความ
เขา้ใจในเน้ือหาหลกัและสามารถระบุคาํสาํคญั 2-3 คาํ แลว้เขียนคาํตอบในใบงาน 

  ขั้นท่ี 2 ขั้นกาํหนดกลยทุธ์แสวงหาสารสนเทศ (Information Seeking Strategies) ครูทบทวนวธีิการ
สืบคน้ขอ้มูล โดยอธิบายและสาธิตใหน้กัเรียนทุกกลุ่มเขา้ใจวธีิการสืบคน้ขอ้มูลของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

  ขั้นท่ี 3 ขั้นกําหนดแหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศ (Location and Access) ครูให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มใชค้าํสาํคญัในการสืบคน้ขอ้มูลทั้งระบบ Offline และ Online ตามแหล่งขอ้มูลท่ีแนะนาํ 

  ขั้นท่ี 4 ขั้นการใชส้ารสนเทศ (Use of Information) นกัเรียนแต่ละกลุ่มอ่านขอ้มูลท่ีสืบคน้ได ้และ
ช่วยกนัพิจารณาคดัเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการเพ่ือนาํมาใช ้

  ขั้นท่ี 5 ขั้นสังเคราะห์ขอ้มูล (Synthesis) นักเรียนแต่ละกลุ่มนาํขอ้มูลท่ีสืบคน้ไปเปรียบเทียบวา่
เป็นขอ้มูลท่ีเหมือนกันหรือขอ้มูลท่ีต่างกันกับเพ่ือนในกลุ่ม แลว้นําขอ้มูลเหล่านั้นมาประมวลและเรียบเรียงให้
ครอบคลุมเน้ือหาในประเด็นท่ีกลุ่มไดรั้บ และนาํเสนอหนา้ชั้นเรียนต่อไป 

ขั้นท่ี 6 ขั้นประเมินผล (Evaluation) ครูและนกัเรียนร่วมกนัพิจารณากระบวนการทาํงานกลุ่มใน
การสืบคน้ขอ้มูลและการนาํเสนอขอ้มูล โดยประเมินพฤติกรรมการทาํงานของกลุ่มและผลงานของกลุ่ม เพ่ือนาํมา
ปรับปรุงแกไ้ขในการทาํงานกลุ่มคร้ังต่อไป  

3.3.4 ผูว้จิยัใหน้กัเรียนทาํแบบประเมินทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล มีลกัษณะเป็นใบงานบนัทึกขั้นตอน
การสืบคน้ขอ้มูลในระหวา่งกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้พฒันาทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล ตามแนวคิด Big Six Skills   

3.3.5 ผูว้ิจัยให้นักเรียนทาํแบบทดสอบความรู้เร่ืองอาเซียนศึกษาหลงัเรียนในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ในบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีฯ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นคาํถาม 4 ตวัเลือก จาํนวน 10 ขอ้ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกบั
ผลสมัฤทธ์ิทางความรู้เร่ืองอาเซียนศึกษาก่อนเรียน 

3.3.6 ผูว้ิจัยให้นักเรียนทาํแบบประเมินเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี มี
ลกัษณะเป็นขอ้คาํถามประเมินระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนบนแท็บเลต็พีซี ดา้นเน้ือหา จาํนวน 10 
ขอ้ และดา้นเทคนิค จาํนวน 10 ขอ้ รวมเป็น 20 ขอ้  
  3.3.7  ผูว้จิยันาํผลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

4. ผลการวจิยั 

4.1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนแท็บเลต็พีซี เร่ืองอาเซียนศึกษา สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 6 โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน จังหวดัปทุมธานี : โรงเรียนวิภารัตน์ โรงเรียนนภสร และโรงเรียนทิพพากร 

วทิยาการ แสดงไวใ้นตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
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ตารางที ่1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนแท็บเลต็พีซี เร่ืองอาเซียนศึกษา สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 6 โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน จงัหวดัปทุมธานี ทั้ง 3 โรงเรียน  

รายการ n คะแนนเต็ม 

คะแนนที่ได้ 

เกณฑ์ประสิทธิภาพ คะแนนเฉลีย่ 

(x̄) 

ค่าเฉลีย่ร้อยละ 

(%) 

คะแนนทาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรียน (E1) 59 64 51.44 80.38 80 (E1) 

คะแนนทดสอบหลงัเรียน (E2) 59 30 27.44 91.47 80 (E2) 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี เร่ืองอาเซียนศึกษา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน จงัหวดัปทุมธานี ทั้ง 3 โรงเรียน มีค่าประสิทธิภาพ E1 เท่ากบั 80.38 

และ E2 เท่ากบั 91.47 ซ่ึงสูงกวา่ เกณฑ ์E1/E2 ท่ีกาํหนดคือ 80/80  

5.2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียทดสอบความรู้เร่ืองอาเซียนศึกษาก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน จงัหวดัปทุมธานี : โรงเรียนวิภารัตน์ โรงเรียนนภสร และโรงเรียน
ทิพพากรวทิยาการ แสดงไวใ้นตารางท่ี 2 ดงัน้ี 

ตารางที ่2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียทดสอบความรู้เร่ืองอาเซียนศึกษาก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน จงัหวดัปทุมธานี ทั้ง 3 โรงเรียน 

คะแนนสอบ n คะแนนเต็ม x̄ S.D. ค่า t-test 

โรงเรียนวิภารัตน์      

ก่อนเรียน 19 30 15.89 4.86 
6.82* 

หลงัเรียน 19 30 23.84 4.66 

โรงเรียนนภสร      

ก่อนเรียน 20 30 14.75 3.19 
7.42* 

หลงัเรียน 20 30 21.55 5.22 

โรงเรียนทิพพากรวิยาการ      

ก่อนเรียน 20 30 12.45 3.00 
6.96* 

หลงัเรียน 20 30 18.50 3.63 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

จากตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียทดสอบความรู้เร่ืองอาเซียนศึกษา ก่อนเรียนและหลงัเรียน
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน จงัหวดัปทุมธานี ทั้ง 3 โรงเรียน มีดงัน้ี 

- นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนวิภารัตน์ มีคะแนนเฉล่ียทดสอบความรู้เร่ืองอาเซียนศึกษา
หลงัเรียน (x ̄ = 23.84, S.D. = 4.66) สูงกวา่ก่อนเรียน (x ̄ = 15.89, S.D. = 4.86) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

- นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนนภสร มีคะแนนเฉล่ียทดสอบความรู้เร่ืองอาเซียนศึกษาหลงั
เรียน (x ̄ = 21.55, S.D. = 5.22) สูงกวา่ก่อนเรียน (x ̄ = 14.75, S.D. = 3.19) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนทิพพากรวิทยาการ มีคะแนนเฉล่ียทดสอบความรู้เร่ือง
อาเซียนศึกษาหลงัเรียน (x ̄ = 18.50, S.D. = 3.63) สูงกวา่ก่อนเรียน (x ̄ = 12.45, S.D. = 3.00) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

5.3 การพฒันาดา้นทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน 
จงัหวดัปทุมธานี :  โรงเรียนวภิารัตน ์โรงเรียนนภสร และโรงเรียนทิพพากรวทิยาการ ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนบนแทบ็เลต็
พีซีเร่ืองอาเซียนศึกษา หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1-3  แสดงไวใ้นตารางท่ี 3 ดงัน้ี 

 

ตารางที ่3  ผลการพฒันาดา้นทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน 
จงัหวดัปทุมธานี ทั้ง 3โรงเรียน ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนบนแท็บเลต็พีซี เร่ืองอาเซียนศึกษา หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1-3 

ทักษะการสืบค้นข้อมูล 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

  คะแนนเต็ม  x̄, %   คะแนนเต็ม x̄, % คะแนนเต็ม x̄, % 

โรงเรียนวิภารัตน์ 

ระบุสาระและคาํสาํคญัเพ่ือการสืบคน้, 
การเขา้ถึงขอ้มูล, การประเมิน
สารสนเทศ, ประมวลผลขอ้มูล, การ
นาํเสนอขอ้มูล และสรุปกระบวนการ
สืบคน้  

16 
10.84 

(67.76%) 
16 

13.23 

(82.73%) 
16 

14.53 

(90.79%) 

โรงเรียนนภสร 

ระบุสาระและคาํสาํคญัเพ่ือการสืบคน้, 
การเขา้ถึงขอ้มูล, การประเมิน
สารสนเทศ, ประมวลผลขอ้มูล, การ
นาํเสนอขอ้มูล และสรุปกระบวนการ
สืบคน้ 

16 
9.75 

(60.94%) 
16 

13.35 

(83.44%) 
16 

14.80 

(92.50%) 

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ 

ระบุสาระและคาํสาํคญัเพ่ือการสืบคน้, 
การเขา้ถึงขอ้มูล, การประเมิน
สารสนเทศ, ประมวลผลขอ้มูล, การ
นาํเสนอขอ้มูล และสรุปกระบวนการ
สืบคน้ 

16 
10.55 

(65.94%) 
16 

13.25 

(82.81%) 
16 

14.20 

(88.75%) 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากทั้ง 3 โรงเรียนมีการพฒันาดา้นทกัษะการสืบคน้
ขอ้มูลทั้ง      6 ขั้นตอนอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

- นกัเรียนจากโรงเรียนวภิารัตน์ มีการพฒันาดา้นทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลทั้ง 6 ขั้นตอนจากหน่วยการเรียนรู้
ท่ี 1-3 อยา่งต่อเน่ือง (x ̄= 10.84) ( 67.76%),  (x̄= 13.23) (82.73%)  และ (x̄= 14.53) (90.79%) ตามลาํดบั 

- นกัเรียนจากโรงเรียนนภสร มีการพฒันาดา้นทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลทั้ง 6 ขั้นตอนจากหน่วยการเรียนรู้ท่ี 
1-3 อยา่งต่อเน่ือง (x̄= 9.75) (60.94%), (x̄= 13.35) (83.44%) และ (x̄= 14.80) (92.50%) ตามลาํดบั 
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- นกัเรียนจากโรงเรียนทิพพากรวทิยาการ มีการพฒันาดา้นทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลทั้ง 6 ขั้นตอนจากหน่วย
การเรียนรู้ท่ี 1-3 อยา่งต่อเน่ือง (x̄= 10.55) (65.94%), (x ̄= 13.25) (82.81%) และ (x ̄= 14.20) (88.75%) ตามลาํดบั 

5.4 การประเมินเจตคติของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน จงัหวดัปทุมธานี : 

โรงเรียนวภิารัตน ์โรงเรียนนภสร และโรงเรียนทิพพากรวทิยาการท่ีมีต่อบทเรียนบนแท็บเลต็พีซี เร่ืองอาเซียนศึกษา 
แสดงไวใ้นตารางท่ี 4 ดงัน้ี 

 

ตารางที ่4 ผลการประเมินเจตคติของนกัเรียนโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน จงัหวดัปทุมธานี ทั้ง 3 โรงเรียนท่ีมีต่อ
บทเรียนบนแทบ็เลต็พีซี เร่ืองอาเซียนศึกษา 

รายการประเมิน x̄ S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

โรงเรียนวิภารัตน์ (n = 19 คน) 
ดา้นเน้ือหา 4.55 0.37 มากท่ีสุด 

ดา้นเทคนิค 4.46 0.47 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.51 0.39 มากที่สุด 

โรงเรียนนภสร (n = 20 คน) 
ดา้นเน้ือหา 4.44 0.41 มาก 

ดา้นเทคนิค 4.62 0.39 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.53 0.33 มากที่สุด 

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ (n = 20 คน) 
ดา้นเน้ือหา 4.58 0.35 มากท่ีสุด 

ดา้นเทคนิค 4.49 0.56 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.54 0.40 มากที่สุด 

ค่าเฉลีย่รวมทั้ง 3 โรงเรียน 4.52 0.37 มากที่สุด 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่า  เจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน จังหวดั
ปทุมธานี ทั้ง 3 โรงเรียน ท่ีมีต่อบทเรียนบนแท็บเลต็พีซี เร่ืองอาเซียนศึกษา มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัสูงสุด (x ̄= 4.52, 

S.D. = 0.37) เม่ือพิจารณาเป็นแต่ละโรงเรียน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนวิภารัตน์ โรงเรียน
นภสร และโรงเรียนทิพพากรวทิยาการ มีเจตคติท่ีมีต่อบทเรียนบนแท็บเลต็พีซีทั้งดา้นเน้ือหาและดา้นเทคนิคโดยรวม
อยูใ่นระดบัสูงสุด (x ̄ = 4.51, S.D. = 0.39 ), (x ̄ = 4.53, S.D. = 0.33) และ (x ̄ = 4.54, S.D. = 0.40) ตามลาํดบั 

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนแท็บเลต็พีซี เร่ืองอาเซียนศึกษา สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน จงัหวดัปทุมธานี ของทั้ง 3 โรงเรียน พบว่า ผลการเรียนของนักเรียนจากการทาํ
แบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลงัเรียนมีค่าประสิทธิภาพ E1 เท่ากบั 80.38 และ E2 เท่ากบั 91.47 ตามลาํดบั ซ่ึงสูงกวา่
เกณฑท่ี์กาํหนด คือ E1/E2 เท่ากบั 80/80  ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดว้า่ผูว้จิยัไดอ้อกแบบและวเิคราะห์บทเรียนตามขั้นตอน
โดยใชแ้นวคิดและหลกัการออกแบบบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีของ ภาสกร เรืองรอง (2556) มาเป็นแนวทางในการ
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ออกแบบและสร้างบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี  อีกทั้งยงัไดป้รับปรุงแกไ้ขบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีตามคาํแนะนาํของ
ผู เ้ ชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนนําไปใช ้ จึงทําให้บทเรียนบนแท็บเล ็ตพีซีท่ี
ผูว้ิจ ัยพฒันาข้ึน ใช้งานง่ายและมีการนาํเสนอในรูปแบบมลัติมีเดียท่ีน่าสนใจส่ือความหมายและสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาในบทเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ได้เน้นให้นักเรียนคน้ควา้ขอ้มูลผ่านอินเตอร์เน็ต ทาํ
ให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีและสนุกกับการเรียน จึงทาํให้ประสิทธิภาพของบทเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้ สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ กษิรา บุญพนัธ์และภาสกร เรืองรอง (2557) ท่ีพฒันาบทเรียน
บนแท็บเล็ตพีซี ตามหลกัการออกแบบบทเรียนของ ภาสกร เรืองรอง (2556) มีการใช้ภาษาท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ส่ือ
ความหมายได้ชดัเจน กราฟิกมีความสวยงามเหมาะสม สอดคลอ้งกบัเน้ือหา จึงทาํให้บทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีมี
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ  84.86/81.76   

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทดสอบความรู้เร่ืองอาเซียนศึกษาที่ได้รับก่อนเรียนและหลงัเรียน 
พบว่า นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีเร่ืองอาเซียนศึกษา มีคะแนนเฉล่ียทดสอบความรู้หลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ทั้ง 3 โรงเรียน กล่าวคือ นักเรียนจากโรงเรียนวิภารัตน์ มีคะแนน
เฉลี่ยทดสอบความรู้หลงัเรียน (x ̄ = 23.84, S.D. = 4.66) สูงกว่าก่อนเรียน (x ̄ = 15.89, S.D. = 4.86) อย่างมีนัยสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  นกัเรียนจากโรงเรียนนภสรมีคะแนนเฉลี่ยทดสอบความรู้หลงัเรียน (x ̄ = 21.55, S.D. = 5.22) 

สูงกวา่ก่อนเรียน (x ̄ = 14.75, S.D. = 3.19) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และนกัเรียนจากโรงเรียนทิพพากร 

วิทยาการ มีคะแนนเฉล่ียทดสอบความหลงัเรียน (x ̄ = 18.50, S.D. = 3.63) สูงกวา่ก่อนเรียน (x ̄ = 12.45, S.D. = 3.00) 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจากบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนไดน้าํเสนอ
เน้ือหาด้วยส่ือมลัติมีเดียท่ีมีทั้ งภาพ เสียง บรรยาย ภาพเคล่ือนไหว ทาํให้สามารถกระตุน้ผูเ้รียนให้อยากเรียนรู้ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ติมาพร ศรีเวยีง และคณะ (2560) ท่ีพบวา่ การออกแบบบทเรียนโดยคาํนึงถึงผูเ้รียน เน้ือหา
บทเรียน การนาํเสนอภาพ สี ตวัอกัษร ทาํใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแอพพลิเคชัน่หลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ผลการพฒันาดา้นทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของทั้ง 3 โรงเรียน  ท่ีเรียนดว้ย
บทเรียนบนแท็บเลต็พีซีเร่ืองอาเซียนศึกษา พบวา่ (1) นกัเรียนจากโรงเรียนวภิารัตน์ มีการพฒันาดา้นทกัษะการสืบคน้
ข้อมูลจากหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1-3 อย่างต่อเน่ือง  (x ̄= 10.84) ( 67.76%),  (x ̄= 13.23) (82.73%)  และ (x ̄= 14.53) 

(90.79%) ตามลาํดบั  (2) นกัเรียนจากโรงเรียนนภสร มีการพฒันาดา้นทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลจากหน่วยการเรียนรู้ท่ี 
1-3 อยา่งต่อเน่ือง (x ̄= 9.75) (60.94%), (x ̄= 13.35) (83.44%) และ (x ̄= 14.80) (92.50%) ตามลาํดบั และ(3) นกัเรียน
จากโรงเรียนทิพพากรวทิยาการ มีการพฒันาดา้นทกัษะการสืบคน้จากหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1-3 อยา่งต่อเน่ือง (x ̄= 10.55) 

(65.94%), (x ̄= 13.25) (82.81%) และ (x ̄= 14.20) (88.75%) ตามลาํดบั การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในงานวิจยัน้ีไดเ้นน้
ให้นกัเรียนคน้หาและเลือกแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายบนอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ไดข้อ้มูลในหลายมิติ  อีกทั้งยงัช่วยสร้าง
เสริมทกัษะการคน้หาและเลือกแหล่งขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือและสามารถประเมินแหล่งขอ้มูลนั้นๆ ก่อนท่ีจะเลือก
สืบคน้ขอ้มูล  นอกจากน้ีงานวจิยัของปาลิตา บวัสีดาํ  (2551) พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายแบบ Big 

Six Skills เร่ือง ขอ้มูลสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญท่ี    

ระดบั .05  
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ผลดา้นเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนบนแท็บเลต็พีซีเร่ืองอาเซียนศึกษา พบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน จงัหวดัปทุมธานี ทั้ง 3 โรงเรียน มีเจตคติต่อบทเรียนบนแท็บเลต็พีซี เร่ืองอาเซียน
ศึกษา มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัสูงสุด (x ̄= 4.52, S.D. = 0.37) เม่ือพิจารณาเป็นแต่ละโรงเรียน พบว่า นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนวิภารัตน์ โรงเรียนนภสร และโรงเรียนทิพพากรวิทยาการ มีเจตคติท่ีมีต่อบทเรียนบน
แทบ็เลต็พีซีทั้งดา้นเน้ือหาและดา้นเทคนิคโดยรวมอยูใ่นระดบัสูงสุด (x ̄ = 4.51, S.D. = 0.39 ), (x ̄ = 4.53, S.D. = 0.33) 

และ (x ̄ = 4.54, S.D. = 0.40) ตามลาํดบั ผลงานวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ อภิณัฐ สัตยจรรยาวงศ์ (2557) ท่ี
พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชัน่บนแท็บเลต็ ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ทั้งในดา้นรูปแบบการนาํเสนอและดา้นการเรียน เน่ืองมาจากแอพพลิเคชัน่บนแท็บเล็ตไดผ้า่นการประเมินและ
ตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้น ทาํใหแ้อพพลิเคชัน่บนแท็บเลต็มีคุณภาพและครอบคลุมตามวตัถุประสงค ์

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

           กล่าวโดยสรุป ผลงานวิจัยน้ี พบว่า บทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี เร่ืองอาเซียนศึกษา ท่ีผูว้ิจัยได้พฒันาข้ึนเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการสืบคน้ขอ้มูลสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน จังหวดั
ปทุมธานี มีประสิทธิผลทั้งดา้นความรู้  ดา้นการพฒันาทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล และดา้นเจตคติของนักเรียนท่ีดีต่อ
บทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี สามารถนาํไปใชส้อนกบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในบริบทอ่ืนๆ ท่ีมี
ลกัษณะเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั สาํหรับงานวจิยัในอนาคตควรใหค้วามสาํคญัในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาบทเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์หรือบทเรียนดิจิทอลในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ เพ่ือพฒันาทกัษะท่ีสาํคญัในศตวรรษท่ี 21   
 

กติตกิรรมประกาศ   

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ดร.สุพตัรา ประดบัพงษ ์อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ท่ีคอยช้ีแนะแนวทางในการทาํ
ดุษฎีนิพนธ์ทุกขั้นตอน  ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั 
พร้อมทั้ งให้คาํแนะนําและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยอย่างดียิ่ง  และขอขอบพระคุณผูอ้าํนวยการ
โรงเรียนวิภารัตน์ โรงเรียนนภสร และโรงเรียนทิพพากรวิทยาการ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลวิจยั จนทาํ
ใหง้านวจิยัสาํเร็จสมบูรณ์ดว้ยดี 

 

ภาพตวัอย่างบทเรียนบนแทบ็เลต็พซีี เร่ืองอาเซียนศึกษา 
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สภาพการจัดการความรู้ตามนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

ของสถานศึกษาในโครงการ English Program 

THE STUDY OF KNOWLEDGE MANAGEMENT STATUS OF ENGLISH PROGRAM:  

ENGLISH LANGUAGE INSTRUCTION POLICY  

ปาริฉัตร  นครเอีย่ม1 วลัลภา เฉลมิวงศาเวช2  จดิาภา  เบญจธัชพร3 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัรังสิต 

2 อาจารยท่ี์ปรึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
3 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 

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

บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการจดัการความรู้นโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษของสถานศึกษาในโครงการ English Program 2) เพ่ือศึกษาปัจจยั อนัประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคลและ
ปัจจยัสภาพสถานศึกษาท่ีมีผลต่อสภาพการจดัการความรู้ตามนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษของ
สถานศึกษาในโครงการ English Program กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูรั้บผิดชอบโครงการ English 

Program จาํนวน 210 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: One – Way 

ANOVA) เพ่ือตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

ผลการวิจยั พบว่า สภาพการจัดการความรู้ตามนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษของ
สถานศึกษาในโครงการ EP มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ การสร้างวิสัยทศัน์และเป้าหมาย (x� = 4.11) 

การประเมินผลและการประยกุตใ์ชค้วามรู้ (x� = 3.96) การสร้างความรู้ (x� = 3.92) การแลกเปล่ียนความรู้ (x� = 3.91) 

การแสวงหาความรู้ (x� = 3.84) และการจดัเก็บรวบรวมความรู้ (x� = 3.76) ตามลาํดบั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อ
สภาพการจดัการความรู้ตามนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษของสถานศึกษาในโครงการ EP เพียง
บางส่วน คือ ดา้นประสบการณ์มีผลต่อการสร้างวิสยัทศัน์ในการจดัการความรู้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   ส่วนปัจจยั
สภาพสถานศึกษามีผลต่อสภาพการจัดการความรู้ตามนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษของ
สถานศึกษาในโครงการ EP คือ ดา้นสถานท่ีตั้งมีผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ในการจดัการความรู้ อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติ และดา้นจาํนวนครูผูส้อนชาวไทย มีผลต่อการสร้างวิสัยทศัน์และเป้าหมาย การแสวงหาความรู้ การสร้าง
ความรู้ การจดัเก็บรวบรวมความรู้ และการประเมินผลและการประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการจดัการความรู้อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ 

คาํสําคญั:  การจดัการความรู้, การเรียนการสอนภาษาองักฤษ, โครงการ English Program 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were 1) to study the knowledge management status of English Program 

affecting English language instruction policy; 2) to study personal factors and school status factors knowledge 

management of English Program affecting English language instruction policy. Questionnaires were employed to 

collect data from 210 School administrators and instructors in English Program. Data obtained were analyzed using 

descriptive statistic and One-Way Analysis of Variance: One – Way ANOVA. 
The findings revealed that the overall of the knowledge management status of English Program in English 

language instruction policy were at high level in all 6 sides: Knowledge Vision (x� = 4.11), Knowledge Creation    (x� 

= 3.92), Knowledge Validation and Application (x� = 3.96), Knowledge Sharing (x� = 3.91), Knowledge Acquisition 
(x� = 3.84), and Knowledge Storage (x� = 3.76) respectively. It stated that the experiences had an affect on knowledge 

vision on knowledge management in studying. Moreover, the aspect of school location had an affect on knowledge 

management of English Program in English language instruction policy. Finally, the number of Thai teachers that 
teach English language had an affect on knowledge vision, knowledge acquisition, knowledge creation, knowledge 
storage, and knowledge validation and application on knowledge Management of English Program in English 

language instruction policy. 
Keywords: Knowledge Management, English Language Instruction, English Program 

 

1. บทนํา 

การบริหารสถานศึกษาไดก้า้วเขา้สู่โลกยคุโลกาภิวตัน์ และยคุแห่งการเปล่ียนแปลง การบริหารสถานศึกษา
จึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ใหม่ และเปล่ียนวิธีการทาํงานและการบริหารใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กับยุคปัจจุบัน โดยเรียนรู้ให้เร็ว เรียนรู้ให้สัมพนัธ์กับการทาํงานและเรียนรู้ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี เพ่ือนํา
สถานศึกษาก้าวเข้าสู่สังคมแห่งฐานความรู้ (Knowledge based Society) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2553, น. 36) ทั้งน้ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้
สัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั เพ่ือยกระดบัคุณภาพการศึกษาและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้าง
สมรรถนะและทกัษะการใชภ้าษาองักฤษใหผู้เ้รียนสามารถใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
แสวงหาองคค์วามรู้เพ่ือการพฒันาตนอนัจะนาํไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบัประเทศ และการ
เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือให้การพัฒนาระดับทักษะความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษบรรลุผล กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมี้การประกาศนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  

(สถาบนัภาษาองักฤษ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2557, น. 4)  ดงันั้นการนาํเอานโยบายมาปฏิบติั
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพจึงควรมีการนาํแนวคิดการจดัการความรู้(Knowledge Management) มาใชเ้ป็นหลกัในการ
บริหารจดัการสถานศึกษา เพ่ือใหเ้กิดการบริหารสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ดว้ยเหตุขา้งตน้ดงักล่าว ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการความรู้ตามนโยบายการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษของสถานศึกษาในโครงการ English Program และเห็นว่ายงัมีงานวิจัยท่ี
เก่ียวกบัการนาํแนวคิดการจดัการความรู้มาใชใ้นนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษไม่มากนกั ดงันั้น 

ผูว้ิจยัใคร่ท่ีจะศึกษาวา่ ในปัจจุบนัสถานศึกษามีการจดัการความรู้นโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
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ในโครงการ English Program เพ่ือให้มีการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของผู ้เ รียนอย่างไรให้ประสบ
ความสาํเร็จและมีความพร้อมของประเทศในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการความรู้ตามนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
สถานศึกษาในโครงการ English Program  

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสภาพสถานศึกษาท่ีมีผลต่อสภาพการ
จดัการความรู้ตามนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษของสถานศึกษาในโครงการ English Program  
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

ขอบเขตของการวจิยั 

 การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาศึกษาสภาพการจดัการความรู้ตามนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
ของสถานศึกษาในโครงการ English Program โดยกาํหนดขอบเขตการวจิยัดงัน้ี  

 1.  ขอบเขตด้านเน้ือหา 

      ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตดา้นเน้ือหาท่ีเก่ียวกบันโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ 6 ดา้นไดแ้ก่ 1) ใชก้รอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาองักฤษท่ีเป็นสากล 2) ปรับจุดเนน้การเรียน
การสอนภาษาองักฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเนน้การส่ือสาร 3) ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษท่ีมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลกั 4) ส่งเสริมการยกระดบัความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ 5) 
ยกระดับความสามารถในการจดัการเรียนการสอนของครู 6) ส่งเสริมให้มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา และแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการความรู้  

2.  ขอบเขตทางด้านตวัแปร 

 2.1 ตวัแปรตน้ คือ 1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุตาํแหน่ง วฒิุการศึกษา และประสบการณ์           2) 

ปัจจยัสภาพสถานศึกษา ไดแ้ก่ จาํนวนนกัเรียน สถานท่ีตั้ง จาํนวนครูผูส้อนชาวไทย และจาํนวนครูผูส้อนชาวต่างชาติ 

 2.2  ตวัแปรตาม คือ การจดัการความรู้ 6  ดา้น ไดแ้ก่  1) การสร้างวสิยัทศัน์และเป้าหมาย 2) การแสวงหา
ความรู้  3) การสร้างความรู้ 4) การแลกเปล่ียนความรู้ 5) การจัดเก็บรวบรวมความรู้ 6) การประเมินผลและการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

 3.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในโครงการ English Program สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานทั่วประเทศ โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงเก็บขอ้มูลทั้งหมด 105 

โรงเรียน หลงัจากนั้นใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยระบุใหโ้รงเรียนละ 2 ตวัอยา่ง ซ่ึง
ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน และ/หรือ หวัหนา้งานบริหารวชิาการ 1 ตวัอยา่ง และครู
ผูรั้บผิดชอบโครงการ English Program ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หัวหน้าโครงการ 
English Program และ/หรือ ครูผูส้อนภาษาองักฤษ อีก 1 ตวัอยา่ง คิดเป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 210 ตวัอยา่ง 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนมาโดยการ
วเิคราะห์จากเน้ือหาทฤษฏีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาซ่ึงอาศยักรอบแนวคิดในการทาํวจิยัมาทาํ
การออกแบบเคร่ืองมือโดยเป็นแบบสอบถามจาํนวน 3 ตอนคือ 

  ตอนที่ 1    เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามและข้อมูลพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา 

  ตอนที ่2   เป็นแบบสอบถามสภาพการจดัการความรู้นโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
ของสถานศึกษาในโครงการ English Program 

  ตอนที่  3   ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบัสภาพการจดัการความรู้นโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษของสถานศึกษาในโครงการ English Program  

 

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 

 การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างตามขั้นตอน ดงัน้ีคือ  1)  ศึกษาคน้ควา้ หลกัการ
แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการความรู้นโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือวิจยั  2)  ผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือแลว้นาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือ
ร่วมกนัพิจารณาความถูกตอ้งครบถว้นตามกรอบแนวคิดและตรวจแกไ้ขภาษาให้ถูกตอ้งและชดัเจน  3)  ผูว้ิจยันาํ
เคร่ืองมือใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 4)  ผูว้ิจยันาํเคร่ืองมือมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ
ของผูเ้ช่ียวชาญและนาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจแกไ้ขอีกคร้ังเพ่ือความชดัเจนก่อนนาํเคร่ืองมือไปใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลต่อไป 

 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยดาํเนินการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ได้แก่  การหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา   
(Content Validity) และตรวจสอบความครบถว้นครอบคลุมเน้ือหาของคาํถามกบันิยามศพัท์ดว้ยเทคนิค IOC เท่ากบั 
0.97 มีการนาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Tryout) กบัสถานศึกษาในโครงการ Mini English Program 
จาํนวน 30 โรงเรียน เพ่ือหาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือในการวจิยั โดยมีค่าความเช่ือมัน่อยูร่ะหวา่ง .877 - .956 แลว้  นาํ
ผลท่ีไดม้าปรับปรุงและจดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพ่ือใชเ้ก็บขอ้มูลจริงต่อไป  
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ผูว้จิยัจดัทาํหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม จากมหาวทิยาลยั เพ่ือขอความร่วมมือใน
การเก็บขอ้มูลไปยงัโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการ English Program สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐาน 

 2. ผูว้จิยัส่งแบบสอบถามและกาํหนดวนัส่งคืน โดยผูว้จิยัใชว้ธีิส่งแบบสอบถามใหแ้ก่ผูใ้หข้อ้มูลและจดัเก็บ
แบบสอบถามกลบัคืนทางไปรษณีย ์กรณีท่ีอยูใ่กลเ้คียงผูว้จิยัใชว้ธีิการเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
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 3. ผูว้ิจยัทาํการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และนาํแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งครบถว้น สมบูรณ์มาจดัเรียงขอ้มูล 
แยกขอ้มูลและตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

 4.   ผูว้จิยันาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บมาวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและการแปลผล 

ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมด โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for Windows  ดงัน้ี  

1. การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของขอ้มูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistic) ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (frequency) การหาค่าร้อยละ (%) 
2. การวเิคราะห์ค่าเฉล่ียเลขคณิต (x�) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของตวัแปรการจดัการความรู้        ซ่ึง

ประกอบดว้ย ดา้นการสร้างวสิัยทศัน์และเป้าหมาย ดา้นการแสวงหาความรู้ ดา้นการสร้างความรู้ ดา้นการแลกเปล่ียน
ความรู้ ดา้นการจดัเก็บรวบรวมความรู้ และดา้นการประเมินผลและการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

3. การตอบวตัถุประสงค์การวิจัยด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of 

Variance: One – Way ANOVA) ของปัจจยัดา้นบุคคล และปัจจยัสภาพสถานศึกษา ซ่ึงวตัถุประสงคใ์นการวจิยัคร้ังน้ี 
ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัสภาพสถานศึกษาท่ีมีผลต่อสภาพการจดัการความรู้ตามนโยบายการส่งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาองักฤษของสถานศึกษาในโครงการ English Program  
 

4. ผลการวจิยั 

จากการวิจัยเร่ือง สภาพการจัดการความรู้ตามนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษของ
สถานศึกษาในโครงการ English Program ซ่ึงผูว้จิยัทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลไดผ้ลวจิยัดงัน้ี 

4.1 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของสภาพการจดัการความรู้ตามนโยบายการส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาองักฤษของสถานศึกษาในโครงการ English Program สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 1. ดา้นการสร้างวิสัยทศัน์และเป้าหมาย ในภาพรวมสภาพการจดัการความรู้ตามนโยบายการส่งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.11) เม่ือพิจารณาตามรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยขอ้ท่ี
สภาพการจดัการความรู้นโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ มากท่ีสุดคือ การกาํหนดวิสัยทศัน์และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีเทียบเคียงไดก้ับกรอบอา้งอิงทางภาษาของ
สหภาพยโุรป (CEFR) ( x = 4.42) รองลงมา พบวา่ การกาํหนดวิสัยทศัน์และเป้าหมายของการจดัการความรู้ดา้นการ
เรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีปรับการเรียนการสอนจากการเนน้ไวยากรณ์มาเป็นเนน้การส่ือสาร (CLT) ( x = 4.36) 

ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่ าสุดคือ สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการวิเคราะห์มาตรฐานการวดัระดับความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษ เช่น TOEFL IELTS CU-TEP ฯลฯ เพ่ือนําผลมาตั้งเป้าหมายการพฒันาครูให้มีระดับความสามารถ
เทียบเคียงตามเกณฑม์าตรฐานสากล ( x = 3.71) 
 2. ดา้นการแสวงหาความรู้ ในภาพรวมสภาพการจดัการความรู้ตามนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ อยู่ในระดบัมาก ( x = 3.84) เม่ือพิจารณาตามรายขอ้ ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมี
สภาพการจดัการความรู้นโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษมากท่ีสุดคือ การส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้ครูไดรั้บการฝึกอบรมการใชส่ื้อดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการคน้ควา้หาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอกสถานศึกษา ( x = 4.12) รองลงมา คือ การตรวจสอบ ติดตามและการ
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ประเมินผลการแสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาความสามารถทางภาษาองักฤษตามกรอบ CEFR ( x = 4.10) ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลางและมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ขอ้อ่ืน คือ การจดัสรรงบประมาณการใหทุ้นการศึกษาต่างประเทศ
แก่ครู เพ่ือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ดา้นการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษในรูปแบบท่ีหลากหลาย ( x = 2.64)   

 3. ดา้นการสร้างความรู้ ในภาพรวมสภาพการจดัการความรู้ตามนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ อยู่ในระดบัมาก ( x = 3.92) เม่ือพิจารณาตามรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้โดยขอ้ท่ีสภาพการ
จดัการความรู้นโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ มากท่ีสุดคือ การส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูมีการ
ใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการสร้างและเสนอความรู้ใหม่เก่ียวกบักิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษทั้งในและนอก
เวลา เพ่ือให้ไดเ้น้ือหาสาระท่ีหลากหลาย ( x = 4.19) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูนาํผลการแกปั้ญหาของ
โครงการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษมาต่อยอดในการสร้างความรู้ใหม่ให้มีการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งตามความ
ถนัดและความสนใจของผูเ้รียน ( x = 4.03)  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ การเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาร่วมวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์กบัครูเพ่ือหาแนวทางการจดักิจกรรมใหม่ในหอ้งเรียนสนทนาภาษาองักฤษ (Conversation Class)          เพ่ือ
ส่งเสริมทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ ( x = 3.52) 
 4. ดา้นการแลกเปล่ียนความรู้ ในภาพรวมสภาพการจดัการความรู้ตามนโยบายการส่งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.91) เม่ือพิจารณาตามรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยขอ้ท่ีมีสภาพ         

การจดัการความรู้นโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ มากท่ีสุดคือ การใชเ้ครือข่ายทางสังคม (Social 

Networks) ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งครูในสถานศึกษาเพ่ือการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ   
( x = 4.09) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารกาํหนดใหค้รูมีการจดัมุมความรู้ /ศูนยค์วามรู้ /นิทรรศการดา้นภาษาองักฤษ        เพ่ือ
สนบัสนุนการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ครู บุคคลากรและผูส้นใจทัว่ไป ( x = 4.06) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ     การ
จัดทาํบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับสถานศึกษาต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปล่ียนความรู้ในการ
ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ( x = 3.52) 
 5. ดา้นการจดัเก็บรวบรวมความรู้ ในภาพรวมสภาพการจดัการความรู้ตามนโยบายการส่งเสริมการเรียน
การสอนภาษาองักฤษ อยู่ในระดบัมาก ( x = 3.76) เม่ือพิจารณาตามรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ี
สภาพการจดัการความรู้นโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ มากท่ีสุดและมีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ การ
กาํหนดโครงสร้างและฐานขอ้มูลระบบออนไลน์ท่ีทนัสมยัเพ่ือใชใ้นการเก็บรวบรวมความรู้ดา้นการจดัการเรียนการ
สอนภาษาองักฤษ เพ่ือสะดวกแก่การคน้หาขอ้มูล ( x = 3.91) และผูบ้ริหารจดัให้มีการอบรมเก่ียวกบัการจดัเก็บส่ือ
ออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์ของสถานศึกษา เพ่ีอให้ครูไดน้าํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ( x = 3.91) 

รองลงมา คือ ผูบ้ริหารและหวัหนา้งานวชิาการร่วมกนัวเิคราะห์ระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษจากแบบประเมิน
ตนเองและผลการทดสอบภาษาองักฤษของครูผูส้อน เพ่ือนาํมาจดัเก็บขอ้มูลตามกลุ่มระดบัความสามารถทางดา้น
ภาษาองักฤษ ( x = 3.87) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ สถานศึกษามีการจดัทาํเวบ็ศูนยร์วมความรู้ (Web Portal) ซ่ึงมี
การรวบรวมส่ือการเรียนการสอนดา้นภาษาองักฤษ เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษาเขา้ถึงแหล่งความรู้ภายในได้
ตลอดเวลา และนาํมาปรับใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ( x = 3.49) 

 6. ดา้นการประเมินผลและการประยุกต์ใชค้วามรู้ ในภาพรวมสภาพการจดัการความรู้ตามนโยบายการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.96) เม่ือพิจารณาตามรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุก
ขอ้โดยขอ้ท่ีสภาพการจดัการความรู้นโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ มากท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารมีการ
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แต่งตั้งคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบ เพ่ือกาํกบั ติดตาม และการประเมินผลกระบวนการการจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้ง
กบัวิสัยทศัน์และเป้าหมายของสถานศึกษา ( x = 4.10) รองลงมา คือ สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการตรวจสอบ ติดตาม
และการประเมินผลการจดัการความรู้ดา้นความสามารถทางภาษาตามกรอบ CEFR ( x = 4.06)  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุดคือ สถานศึกษามีการนาํผลงานวจิยัท่ีสร้างองคค์วามรู้ใหม่มาประยกุตใ์ชแ้ละขยายผลของความรู้ไปยงัหน่วยงาน
หรือองค์กรทางการศึกษาเพ่ือให้มีการปรับใช้ในการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีเหมาะสมกบับริบทของ
ตนเอง ( x = 3.75) 

4.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือตอบวตัุประสงคก์ารวจิยั โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One -

Way Analysis of Variance: One – Way ANOVA) คือ ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัสภาพสถานศึกษามีผลต่อสภาพการ
จดัการความรู้ตามนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษของสถานศึกษาในโครงการ English Program 

 1. ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่เพศ อาย ุตาํแหน่ง และวฒิุการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัไม่มีความสมัพนัธ์กบัการ
จดัการความรู้ตามนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษของสถานศึกษาในโครงการ English Program

นอกจากน้ี พบวา่ประสบการณ์ในการทาํงานท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัการสร้างวิสัยทศัน์ในการจดัการความรู้
ตามนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในโครงการ English Program อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 2. ดา้นปัจจยัสภาพสถานศึกษา พบวา่จาํนวนนกัเรียน และจาํนวนครูผูส้อนชาวต่างชาติท่ีแตกต่างกนัไม่มี
ความสัมพนัธ์กับการจัดการความรู้ตามนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษของสถานศึกษาใน
โครงการ English Program ทั้งน้ี พบวา่สถานท่ีตั้งของสถานศึกษามีความสมัพนัธ์กบัดา้นการแลกเปล่ียนความรู้ในการ
จดัการความรู้ตามนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษของสถานศึกษาในโครงการ English Program 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และจาํนวนครูผูส้อนชาวไทยมีความสัมพนัธ์กบัดา้นการสร้างวิสัยทศัน์และ
เป้าหมาย ดา้นการแสวงหาความรู้ ดา้นการสร้างความรู้ ดา้นการจดัเก็บรวบรวมความรู้ และดา้นการประเมินผลและ
การประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการจดัการความรู้ตามนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษของสถานศึกษาใน
โครงการ English Program อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

  

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัย เ ร่ืองการจัดการความรู้นโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
สถานศึกษาในโครงการ English Program พบว่า ในภาพรวมของสภาพการจดัการความรู้นโยบายการส่งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาองักฤษของสถานศึกษาในโครงการ English Program ทั้ง 6 ดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือ
วิเคราะห์เป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการสร้างวิสัยทศัน์และเป้าหมายอยู่ในระดบัมาก โดยมีการกาํหนดวิสัยทศัน์และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีเทียบเคียงไดก้ับกรอบอา้งอิงทางภาษาของ
สหภาพยโุรป (CEFR) ซ่ึงการจดัการความรู้โดยใชก้ระบวนการดา้นการสร้างวิสัยทศัน์และเป้าหมายน้ี สอดคลอ้งกบั 
Nonaka และ Takeuchi (2001) ท่ีระบุวา่ กระบวนการจดัความรู้ควรมีกระบวนการสร้างวิสยัทศัน์เก่ียวกบัความรู้ท่ีเป็น
ความรู้แห่งชีวิตหรือความรู้หลกัขององค์กร สําหรับใช้เป็นเข็มทิศในการจัดการความรู้ขององค์กร ในด้านการ
แสวงหาความรู้ สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการดาํเนินการส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูไดรั้บการฝึกอบรมการใชส่ื้อดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการคน้ควา้หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ซ่ึงกระบวนการดงักล่าว สอดคลอ้งกบั สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ และสถาบนัเพ่ิม



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 910 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ผลผลิตแห่งชาติ (2553) ระบุวา่ การแสวงหาความรู้นั้น องคก์รควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การใชร้ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มามีบทบาทในการเสาะหาความรู้ ซ่ึงระบบสารสนเทศมีส่วนช่วยให้บุคลากรสามารถแลกเปล่ียน
เรียนรู้ไดร้วดเร็ว และทาํใหก้ารเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ จากภายนอกทาํไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน และดา้นการสร้างความรู้ 
โดยส่วนใหญ่สถานศึกษาดาํเนินการส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูมีการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการสร้างและ
เสนอความรู้ใหม่เก่ียวกบักิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษทั้งในและนอกเวลา เพ่ือให้ไดเ้น้ือหาสาระท่ีหลากหลาย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ไพฑูรย ์สินลารัตน์ และคณะฯ (2555) ระบุวา่ นโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศสิงคโปร์ มีการสนบัสนุนใหค้รูมีการบูรณาการสารสนเทศกบัเทคโนโลยสีารสนเทศในหอ้งเรียนเพ่ือเป็นการ
สร้างและเสนอความรู้ใหม่ในการพฒันานกัเรียนใหมี้สมรรถนะทางภาษา ในฐานะเป็นเคร่ืองมือท่ีทาํใหส้ามารถเขา้ถึง
วฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตก และเพ่ือให้มีทศันคติแบบสากล ในดา้นการแลกเปล่ียนความรู้ของกระบวนการ
จดัการความรู้ พบวา่โดยส่วนใหญ่สถานศึกษามีการใชเ้ครือข่ายทางสงัคม (Social Networks) ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างครูในสถานศึกษา เพ่ือการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ดงันั้นกระบวนการแลกเปล่ียน
ความรู้โดยการนาํส่ือเทคโนโลยีมาใชน้ั้น จึงสอดคลอ้งกบั Marquardt (2002) ระบุว่า การถ่ายโอนและการเผยแพร่
ความรู้ (Transfer and Dissemination) เป็นการเคล่ือนยา้ยขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ และนาํไปเผยแพร่ทัว่ทั้งองคก์รดว้ย
ความถูกตอ้ง แม่นยาํ และรวดเร็ว ทั้ งน้ีการเขา้ถึงขอ้มูลก็เป็นส่วนสําคญั เพราะการเขา้ถึงขอ้มูลทนัทีท่ีตอ้งการนาํ
ขอ้มูลมาใชน้ั้น จะทาํใหบุ้คคลผูน้ั้นสามารถมีเคร่ืองมือท่ีช่วยจดจาํขอ้มูลไดย้าวนานข้ึน     เป็นการลดภาระและความ
พยายามในการใชค้วามจาํลงไปไดม้าก ทั้งน้ีฐานขอ้มูลความรู้ขององคก์รควรเก็บรวบรวมไว ้สาํหรับให้บุคคลต่าง ๆ 
สามารถเขา้ไปคน้หาและแบ่งปันความรู้กันได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงจะช่วยให้การรวบรวมจดัเก็บ และสามารถนําไป
ประยกุตใ์ห้เกิดความยัง่ยืน ทั้งน้ีดา้นการจดัเก็บรวบรวมความรู้ สถานศึกษามีการกาํหนดโครงสร้างและฐานขอ้มูล
ระบบออนไลน์ท่ีทนัสมยัท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมความรู้ดา้นการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ เพ่ือสะดวกแก่การ
คน้หาขอ้มูล สอดคลอ้งกบั Marquardt (2002) ระบุวา่ การจดัเก็บความรู้ (Storage) ระบบการจดัเก็บความรู้ท่ีดีควรจะมี
โครงสร้างระบบสามารถคน้หาและเผยแพร่สารสนเทศไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว แบ่งเป็นหมวดหมู่ มีเน้ือหาท่ี
ถูกตอ้ง ทนัสมยั สามารถนาํมาใชไ้ดต้ลอดเวลา ซ่ึงวิธีการจดัเก็บความรู้มีทั้งท่ีใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มา
ช่วย เช่น การบนัทึกขอ้มูลและการใชฐ้านขอ้มูลคอมพิวเตอร์ การจดัทาํคลงัขอ้มูล (Data Warehouse) รวมทั้งดา้นการ
ประเมินผลและการประยกุตใ์ชค้วามรู้นั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบ เพ่ือ
กํากับ ติดตาม และการประเมินผลกระบวนการการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ
สถานศึกษา ซ่ึงจากการศึกษา พบวา่ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ และสถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 
(2553)  ระบุวา่ ควรดาํเนินการกาํหนดรายช่ือผูรั้บผิดชอบ และผูมี้ส่วนในประเมินองคก์รในดา้นการจดัการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบัขอบเขตและเป้าหมาย KM  ท่ีเลือกข้ึนมาจดัทาํ 

นอกจากน้ีปัจจยัส่วนบุคคล พบว่าดา้นประสบการณ์ในการทาํงานท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัการ
สร้างวิสัยทัศน์ในการจัดการความรู้ตามนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษของสถานศึกษาใน
โครงการ English Program อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสรี ทองคาํ (2556) ศึกษาเร่ืองการ
จดัการความรู้และแนวทางการจดัการความรู้ สาํหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา่ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
การปฏิบติัการจดัการความรู้ อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ในการ
ทาํงานมากกวา่ 20 ปีข้ึนไป มีความรู้ความเขา้ใจในบริบทของสถานศึกษาในการจดักระบวนการจดัการความรู้ในการ
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สร้างวสิยัทศัน์และเป้าหมายของนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ทั้งน้ีดา้นปัจจยัสภาพสถานศึกษา 
พบวา่สถานท่ีตั้งมีความสมัพนัธ์กบัดา้นการแลกเปล่ียนความรู้ในการจดัการความรู้ตามนโยบายการส่งเสริมการเรียน
การสอนภาษาองักฤษของสถานศึกษาในโครงการ English Program อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยเฉพาะโรงเรียนท่ี
ตั้งอยูใ่นเขตภาคกลางซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รณชิต พฤษกรรม (2554) ศึกษาเร่ืองการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การนาํนโยบายการจดัการความรู้สู่การปฏิบติัของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พบวา่ ภูมิภาคท่ีตั้งของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการนาํนโยบายการจดัการความรู้สู่การปฏิบติัของ
โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวยของโรงเรียนท่ีตั้งในเขตภาคกลางท่ีมีความ
พร้อมในการจดักิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท่ีอาจเป็นเหตุปัจจยัในการส่งเสริมใหโ้รงเรียนพร้อมท่ีจะแบ่งปันและ
เรียนรู้ร่วมกนั รวมทั้งดา้นจาํนวนครูผูส้อนชาวไทย พบวา่ จาํนวนครูผูส้อนชาวไทยมีความสัมพนัธ์กบัดา้นการสร้าง
วิสัยทศัน์และเป้าหมาย ดา้นการแสวงหาความรู้ ดา้นการสร้างความรู้ ดา้นการจดัเก็บรวบรวมความรู้ และดา้นการ
ประเมินผลและการประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการจดัการความรู้ตามนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
ของสถานศึกษาในโครงการ English Program อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีมีจาํนวนครูผูส้อน
ภาษาองักฤษชาวไทยมากกวา่ 15 คน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พรพิมล หรรษาภิรมยโ์ชค (2554) ท่ีระบุวา่องคก์รท่ีมีบุคลากร
ไม่เพียงพอ อาจเห็นวา่การดาํเนินงานการจดัการความรู้เป็นงานท่ีตอ้งทาํเพ่ิมข้ึนจากงานประจาํหรืออาจทาํใหเ้กิดความ
ยุง่ยากมากยิง่ข้ึน ดงันั้นสถานศึกษาท่ีมีจาํนวนบุคลากรท่ีเพียงพอจึงมีผลต่อการจดัการความรู้ตามนโยบายส่งเสริมการ
จดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมีการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเ้พียงพอและสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจและการนาํการจดัการความไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ข้อเสนอแนะในการวจิยั 

ผลการวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้นโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษของสถานศึกษาใน
โครงการ English Program ผูว้ิจัยขอเสนอแนะ ดังน้ี 1) สถานศึกษาควรเชิญผูเ้ ช่ียวชาญ ครู ร่วมวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ แนวทางการจดักิจกรรมห้องเรียนสนทนา (Conversation Class) 2) สถานศึกษาควรจดัทาํบนัทึกความ
ร่วมมือ (MOU) กบัสถานศึกษาต่างประเทศ ในการแลกเปล่ียนความรู้ทางดา้นการสอนภาษาองักฤษ 3) สถานศึกษา
ควรจดัเวทีแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Forum) สาํหรับครูและนกัเรียนในการยกระดบัความสามารถทางภาษา    4) 
สถานศึกษาควรจัดทําเว็บศูนย์รวมความรู้ (Web Portal) ในการรวบรวมส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ี
หลากหลาย 

 

6. บทสรุป 

จากการวิจยัพบวา่ สภาพการจดัการความรู้ตามนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษของ
สถานศึกษาในโครงการ English Program ในภาพรวมนั้น ดา้นการสร้างวสิัยทศัน์และเป้าหมายมีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมี
การกาํหนดวิสัยทศัน์และเป้าหมายของการจดัการความรู้ดา้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีเทียบเคียงไดก้บักรอบ
อา้งอิงทางภาษาของสหภาพยโุรป (CEFR) สูงสุด และรองลงมาพบวา่  ดา้นการประเมินผลและการประยกุตใ์ชค้วามรู้
นั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบ เพ่ือกาํกบั ติดตาม และการประเมินผล
กระบวนการการจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และเป้าหมายของสถานศึกษาสูงสุด อยา่งไรก็ตาม พบวา่ดา้น
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การจดัเก็บรวบรวมความรู้มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด โดยเห็นวา่สถานศึกษาควรดาํเนินการจดัทาํเวบ็ศูนยร์วมความรู้            (Web 
Portal) ซ่ึงรวบรวมส่ือการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ และผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสภาพ
สถานศึกษา พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประสบการณ์มีผลต่อการสร้างวสิัยทศัน์ในการจดัการความรู้อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัสภาพสถานศึกษาดา้นสถานท่ีตั้งมีผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ในการจดัการความรู้
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และดา้นจาํนวนครูผูส้อนชาวไทยมีผลต่อการสร้างวิสัยทศัน์และเป้าหมาย การ
แสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจดัเก็บรวบรวมความรู้ และการประเมินผลและการประยุกตใ์ชค้วามรู้ในการ
จดัการความรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

กติตกิรรมประกาศ   

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยดี โดยไดรั้บความกรุณาและความเอาใจใส่จาก ดร.วลัลภา เฉลิมวงศาเวช
อาจารยท่ี์ปรึกษา และ ดร.จิดาภา เบญจธชัพร อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีไดใ้ห้ขอ้แนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิทยา
นิพนธ์ฉบบัน้ี   ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวฒิุทุกท่านท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจิยั  ตลอดจน
ขอขอบพระคุณ ผู ้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการ English Program สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และตอบแบบสอบถามไดอ้ยา่ง
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คร้ังน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาระดบัภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มกรุงเทพ
ตะวนัออก สังกดักรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่ม
กรุงเทพตะวนัออก สังกดักรุงเทพมหานคร อนัไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ขนาดของโรงเรียน และผลประเมินคุณภาพ
มาตรฐานโรงเรียน( SMART  School) ท่ีมีผลต่อภาวะผูน้าํทางวิชาการของสถานศึกษากลุ่มกรุงเทพตะวนัออก สังกดั
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งคือผูบ้ริหาร และครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของสถานศึกษา
ในกลุ่มกรุงเทพตะวนัออก สังกัดกรุงเทพมหานคร จาํนวน 354 คน และได้แบบสอบถามกลบัคืนทั้ งส้ิน 308 ชุด 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ดว้ยค่าสถิติบรรยาย พบว่าภาพรวมของภาวะผูน้าํทาง
วชิาการของสถานศึกษากลุ่มกรุงเทพตะวนัออก สงักดักรุงเทพมหานคร อนัไดแ้ก่ การกาํหนดวสิยัทศัน์ และเป้าหมาย
ของสถานศึกษา การจดัการหลกัสูตรและการเรียนรู้ การนิเทศและการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ และการส่งเสริม
บรรยากาศทางวิชาการของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ีย (Mean) อยูร่ะหวา่ง 3.975 - 4.283 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) อยู่ระหว่าง .323 - .628 ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตวัแปรเชิงพหุแบบสองทาง 
(Multivariate analysis of variance: 2 Way MANOVA) พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล คืออายุราชการมีผลต่อการกําหนด
วิสัยทศัน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา การจดัการหลกัสูตรและการเรียนรู้ และการนิเทศและการประเมินผลการ
จดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ในขณะท่ีเพศ อาย ุวฒิุการศึกษาสูงสุด ตาํแหน่งงานปัจจุบนั ขนาดของโรงเรียน 
และผลประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียน( SMART  School) ไม่มีผลต่อภาวะผูน้าํทางวิชาการของสถานศึกษา กลุ่ม
กรุงเทพตะวนัออก สงักดักรุงเทพมหานคร 

คาํสําคญั: ปัจจยัส่วนบุคคล, ภาวะผูน้าํทางวชิาการ 

 

ABSTRACT 

The purposes of the research were 1) to study instructional leadership level of school administrators in the 

east of Bangkok under the Bangkok metropolitan administration; and 2 )  to investigate the effect of individual 

characteristics, the size of the school and school standard quality assessment (SMART School) on instructional 

leadership of schools in the east of Bangkok under the Bangkok metropolitan administration. Questionnaires were 

used to collect data from 354 subjects and 308 questionnaires were returned. Data obtained were analyzed using 
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descriptive statistics and Multivariate analysis of Variance: Two-way MANOVA. the finding revealed that the mean 

values of instructional leadership variables-- Defining vision and school goals, curriculum and learning management, 

Supervision and evaluation of learning management, and promoting academic atmosphere of schools-- were high 

between 3.975 - 4.283 with standard deviation between .323 -  .628 . The results pointed to the effect of experience 

work on defining vision and school goals, curriculum and learning management, and supervision and evaluation of 

learning management. Gender, age, education, position appeared, the size of the school and school standard quality 

assessment (SMART School)  to have no effect on any of the instructional leadership of schools in the east of Bangkok 

under the Bangkok metropolitan administration. 

Keywords:  Individual Characteristics, Instructional Leadership  

 

1. บทนํา 

การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและยัง่ยืน จะตอ้งให้ความสาํคญักบัการเสริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีอยู่ 
ให้เขม้แข็งและมีพลงัเพียงพอในการขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะการพฒันาคนหรือทุนมนุษย ์

ให้เข้มแข็งพร้อมรับการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคศตวรรษ ท่ี 21 และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมท่ีเ อ้ือ                    

ต่อการพฒันาคุณภาพของคน ทั้ งในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสร้างของสังคมให้เขม้แข็ง สามารถเป็นภูมิคุม้กัน             

ต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต (สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 1) สถาบนัการศึกษา             

จึงเป็นหน่วยงานท่ีมีความสาํคญัท่ีสุดต่อการเสริมสร้างและพฒันาคนใหเ้ขม้แข็ง พร้อมรับการเปล่ียนแปลงของโลก
ในยคุศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงการท่ีจะพฒันาคนใหบ้รรลุผลดงักล่าวขา้งตน้ไดจ้าํเป็นอยา่งยิง่ท่ี ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงมีหนา้ท่ีโดยตรงในการพฒันาคน จาํเป็นตอ้งมีความสามารถในการสร้างคนอยา่งรอบดา้น 
และตอ้งเป็นผูน้าํทางวิชาการอย่างแทจ้ริง จึงจะสามารถนาํพาคนซ่ึงเป็นผลลพัธ์ทางการศึกษาให้บรรลุการเป็นทุน
มนุษยท่ี์เขม้แขง็ พร้อมรับการเปล่ียนแปลงของโลกในยคุศตวรรษท่ี 21 ดงักล่าวได ้ 

 งานวิชาการเป็นงานหลกัของสถานศึกษา หากการบริหารงานทางวิชาการในสถานศึกษาไม่มีคุณภาพ           
ย่อมส่งผลให้การจัดการศึกษาด้อยประสิทธิภาพได้ โดยท่ีงานวิชาการนั้นถือเป็นงานหลักท่ีเป็นศูนย์กลางของ
โรงเรียน ครอบคลุมทั้งระบบ ดงันั้นโรงเรียนใดท่ีงานวิชาการกา้วหนา้โรงเรียนนั้นมกัจะมีช่ือเสียง เป็นท่ีนิยม เป็นท่ี
ยอมรับกัน ส่วนโรงเรียนใดงานวิชาการล้าหลัง อ่อนด้อย โรงเรียนนั้ นจะไม่เป็นท่ีนิยม ขาดศรัทธา หรือ                  

ความศรัทธามักจะเส่ือมถอย ไม่เป็นท่ียอมรับ และสอดคล้องกับหลักและแนวคิดการบริหารงานวิชาการ                    

ของกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 ท่ีกล่าววา่ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นบุคคลท่ีมีความสาํคญัในการบริหารโรงเรียนให้
บรรลุวตัถุประสงค ์ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยให้ความสาํคญักบั การ
บริหารงานวิชาการเป็นอนัดบัแรก เพราะการบริหารงานวิชาการเป็นงานสร้างทกัษะให้เด็กไดค้วามรู้ ความสามารถ
และปรับตวัเองอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข (อุทยั  บุญประเสริฐ, 2540: 25 และหน่วยศึกษานิเทศก ์สาํนกัการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร, 2551: 25) 

 จากงานวิจัยของนักวิชาการ Fredricks and Brown (อ้างถึงใน Anderson, R., B., 2001 : 7) ช้ีให้เห็นว่า                 
ภาวะผูน้าํทางวิชาการเป็นส่ิงสาํคญัในการเช่ือมโยงระหวา่งกิจกรรมหลกั และประสิทธิผลของโรงเรียน เช่นเดียวกบั 
Dimmock and Walker (2005 : 14) ท่ีกล่าวว่าการเรียนรู้ของนักเรียน การสอนท่ีมีคุณภาพ และการจดัองค์การท่ีเอ้ือ  
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ต่อการเรียนรู้เป็นเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กัน ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงตอ้งมีภาวะผูน้าํทางวิชาการ เพ่ือดาํเนินการให้นักเรียน                      

มีความก้าวหน้าทางการเรียน สอดคล้องกับไกศิษฏ์  เปลรินทร (2552 : 20) ท่ีกล่าวว่า ภาวะผู ้นําทางวิชาการ                    
ของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นส่ิงจําเป็นอย่างยิ่งต่อการพฒันาการเรียนการสอน และการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผู ้ท่ี                            

มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์างดา้นวชิาการ 

 กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นหน่วยงานตน้สังกดัมีสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีสาํนกัการศึกษา
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการนาํนโยบายจากผูบ้ริหารระดบัสูงสู่การปฏิบติัในระดบัสถานศึกษา เพ่ือพฒันาการจดั
การศึกษาของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงนโยบายของกรุงเทพมหานครมีความ
สอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบันโยบายของรัฐบาล คือ เสริมสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครแห่งการ
เรียนรู้ท่ีแทจ้ริง ดว้ยนโยบายการศึกษาท่ีทาํไดจ้ริง มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมพฒันาองคค์วามรู้อยา่งครอบคลุมทั้งใน
และนอกห้องเรียน” ดงันั้นสถานศึกษาจาํเป็นตอ้งมีผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีมีความรู้ความสามารถรวมทั้งมีภาวะผูน้าํ
ทางวชิาการในการบริหารงานวชิาการ และงานดา้นต่างๆ ของสถานศึกษา เพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเขา้ใจถึง
นโยบายต่างๆ และนาํนโยบายสู่การปฏิบติัให้มีคุณภาพมาตรฐานอยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ความ
ร่วมมือดว้ยความเต็มใจ ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํเป็นตอ้งเลือกนาํภาวะผูน้าํทางวิชาการมาใชใ้ห้เหมาะสมกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เช่น การประสานงาน การสร้างแรงบนัดาลใจ การสร้างขวญัและกาํลงัใจให้ครูอย่างเหมาะสม จะ
พบว่าครูเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยตรง จากการท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษานาํภาวะผูน้าํทางวิชาการของตนมาใชเ้พ่ือ
บริหารสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาอาจใชอ้าํนาจในการสั่งการ บีบบงัคบั 
ชกันาํ โนม้นา้วหรือใชว้ิธีการอ่ืนๆ เพ่ือให้ครูในสถานศึกษาเขา้ร่วมปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้และการท่ี
ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชภ้าวะผูน้าํทางวชิาการหลากหลายแบบในการบริหารงานวชิาการ อาจทาํใหค้รูเกิดความคิดเห็น
ในเร่ืองภาวะผูน้าํทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงอาจจะเหมือนกนั หรือแตกต่างกนั ดว้ยเหตุน้ี จึงทาํใหผู้ว้จิยั
สนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูน้าํทางวิชาการในการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก 
สงักดักรุงเทพมหานคร เพ่ือนาํผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะไวเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงพฒันาภาวะผูน้าํทางวิชาการ
ในการบริหารงานวิชาการ ของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก สังกดักรุงเทพมหานครต่อไป (สํานัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2556 : 1) 

 จากการศึกษาแนวคิดของนกัทฤษฎี นกัวิจยัและนกัการศึกษา เร่ืองภาวะผูน้าํทางวิชาการ ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้าํมา
สงัเคราะห์ เพ่ือกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัของภาวะผูน้าํทางวิชาการ (Hallinger and Murphy, 1985; Davis and 

Thomas, 1989; กมล ตราชู, 2553; ไกศิษฏ ์เปลรินทร์, 2552 และออ้ย สงึมรัมย,์ 2554) ประกอบดว้ย 4 ดา้นดงัน้ี 

1. การกาํหนดวสิยัทศัน์ และเป้าหมายของโรงเรียน คือ การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสามารถร่วมกบัครู
ในการพฒันาวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพนัธกิจ การเรียนรู้ของสถานศึกษาให้มีความชัดเจน และเหมาะสมกับ
สถานศึกษา สังคม และความตอ้งการพฒันาของนักเรียน โดยเน้นท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน รวมทั้ง
ดาํเนินการให้ครู และผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถเขา้ใจในวิสัยทศัน์ เป้าหมาย และพนัธกิจ การเรียนรู้อยา่งชดัเจน ตลอดจน            

จดักิจกรรมในสถานศึกษาใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง ไดร่้วมกนัทบทวนวิสัยทศัน์ เป้าหมาย และพนัธกิจ การเรียนรู้ และจดัหา
ทรัพยากรสนบัสนุนการนาํวสิยัทศัน์ไปใช ้

2. การจดัการหลกัสูตรและการเรียนรู้ คือ การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถในการร่วมกบัครูพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ เป้าหมาย พนัธกิจ การเรียนรู้ของสถานศึกษา และประสานงานกบัครู
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ในการนําหลกัสูตรสถานศึกษาไปปฏิบติัให้เกิดผล โดยสนับสนุนให้มีการบูรณาการการวิจยัวิธีการจัดการเรียน                  

การสอนในชั้นเรียนประจาํวนั  
3. การนิเทศและการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ คือ การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัระบบนิเทศ ประเมิน             

การเรียนการสอน และวิธีการประเมินการเรียนรู้ เพ่ือนาํขอ้มูลยอ้นกลบัทั้งขอ้มูลท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ                  
มาปรับปรุงการสอนของครู และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงข้ึน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

4. การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน คือ การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างวฒันธรรมและ
บรรยากาศของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ สรรหาและพฒันาทรัพยากรบุคลาและวสัดุท่ีจาํเป็นต่อการเรียน             

การสอนให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี และขอ้มูลจากแหล่งท่ีหลากหลาย รวมทั้งสนับสนุนให้ครู                  

ใชน้วตักรรมการสอน ตลอดจนสร้างแรงจูงใจ และขวญักาํลงัใจใหแ้ก่ครูและนกัเรียนท่ีมีความกา้มหนา้ทางวชิาการ 
  

ซ่ึงภาวะผูน้าํทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาดงักล่าวขา้งตน้สามารถนาํมาสรุปไดเ้ป็นกรอบแนวคิดใน
การวจิยั ดงัรูปท่ี 1   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

รูปท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

2.1 เพ่ือศึกษาระดบัภาวะผูน้าํทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก สงักดักรุงเทพมหานคร 

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะผูน้ําทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก สังกัด
กรุงเทพมหานคร อนัไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ขนาดของโรงเรียน และผลประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียน( SMART  

School) 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร และครูของสถานศึกษาในกลุ่มกรุงเทพตะวนัออก สังกดั
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 131 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 4,349 คน และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร และครู
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษาในกลุ่มกรุงเทพตะวนัออก สงักดักรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

    1. เพศ 

    2. อาย ุ

    3. อายรุาชการ 

    4. วฒิุการศึกษาสูงสุด 

    5. ตาํแหน่งงานปัจจุบนั 

ขนาดของโรงเรียน 

ผลประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียน 

( SMART  School) 

ภาวะผูน้าํทางวชิาการของผูบ้ริหาร 

1. การกาํหนดวสิยัทศัน์ และเป้าหมาย 

     ของโรงเรียน 

2. การจดัการหลกัสูตรและการเรียนรู้ 

3. การนิเทศและการประเมินผล  

     การจดัการเรียนรู้ 

4. การส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการ  

     ของโรงเรียน 
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จาํนวน 131 โรงเรียน ท่ีไดม้าโดยการกาํหนดกลุ่มตวัอย่างจากตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 

1970 : 608-609) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 354 คน 

 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ขนาด
ของโรงเรียน และผลประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียน( SMART  School) ท่ีมีผลต่อภาวะผูน้าํทางวิชาการ ของ
สถานศึกษา กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก สงักดักรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบเลือกตอบ (Check list) เป็นคาํถามท่ีเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวดัดว้ยมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั มีเน้ือหาเก่ียวกับ
ภาวะผู ้นําทางวิชาการในการบริหารงานวิชาการ ของผู ้บริหารสถานศึกษา กลุ่มกรุงเทพตะวันออก สังกัด
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 46 ขอ้ มีระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ของสถานศึกษาในกลุ่มกรุงเทพตะวนัออก สงักดักรุงเทพมหานคร 

 

3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 การวจิยัเร่ือง ภาวะผูน้าํทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก สงักดักรุงเทพมหานคร 

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

 3.3.1 ขั้นเตรียมการ 

 การสร้างแบบสอบถาม ผูว้ิจัยได้ศึกษาขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือและเอกสาร                      

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือวดัตวัแปรในการวจิยั โดยดาํเนินการต่อไปน้ี 

 1) ศึกษาและทบทวนทฤษฎี แนวคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีตอ้งการสร้างขอ้คาํถาม ไดแ้ก่ 
แนวคิดภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา และขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานคร 

 2) กาํหนดนิยามปฏิบติัการของตวัแปร และโครงสร้างเคร่ืองมือใหช้ดัเจน 

 3) นาํรายละเอียดของลกัษณะตวับ่งช้ีของตวัแปร มาสร้างเป็นขอ้คาํถามของแบบสอบถาม 

 4) นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content 

Validity) และความครบถว้นครอบคลุมของขอ้คาํถาม และนาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแบบสอบถามใหดี้ข้ึน 

 5) ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยการนาํแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงตามคาํแนะนาํของอาจารย ์ 

ท่ีปรึกษาไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 3 ท่าน  
 6) เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ตลอดจนความครอบคลุมของคาํถามและ
ความชดัเจนของการใชภ้าษา โดยการตรวจสอบจะพิจารณาตามแบบประเมินดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ                 
ซ่ึงมีมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั โดยผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตดัสินว่าประเด็นต่างๆ ท่ีพิจารณามีความเหมาะสม                 

ไม่แน่ใจ หรือไม่เหมาะสม และใชสู้ตรการคาํนวณดชันีความสอดคลอ้ง (Item-Objective Congruence Index : IOC) 

ของ สุวมิล  ติรกานนัท ์(2550 : 165) 
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 7) ผูว้จิยัปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามการพิจารณาความเหมาะสมของผูเ้ช่ียวชาญ โดยปรับสาํนวน
ภาษาของขอ้คาํถามใหเ้หมาะสมและเป็นท่ีเขา้ใจของผูต้อบ 

 8) นําแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กับกลุ่มทดลองท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง และนําผลท่ีไดม้า
วิเคราะห์หาค่าความเท่ียงตรง (reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 

coefficient : α) (Cronbach, 1990) ซ่ึงพบวา่ค่าความเท่ียงท่ีไดมี้ค่าอยูร่ะหว่าง .867 - .911 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสม 
(บุญชู ศรีสะอาด, 2554) 

 3.3.2 ขั้นดาํเนินการ 

 ดาํเนินการเก็บขอ้มูลดงัน้ี 

 1. ผูว้ิจัยขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ถึงผูอ้าํนวยการสํานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ือแจง้ใหท้ราบวตัถุประสงค ์และขอความร่วมมือใหผู้ว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลในโรงเรียน
กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก สงักดักรุงเทพมหานคร   

 2. ผูว้ิจยันาํหนงัสือจากผูอ้าํนวยการสาํนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ส่งถึงผูอ้าํนวยการโรงเรียนใน
กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก พร้อมทั้งจดัส่งแบบสอบถาม จาํนวน 354 ฉบบัไปยงัโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือขอความ
ร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม 

 3. ในกรณีท่ียงัไม่ไดรั้บแบบสอบถามคืนตามเวลาท่ีผูว้ิจัยกาํหนดไว ้ผูว้ิจัยได้ติดตามเก็บรวบรวม
แบบสอบถามและไดรั้บคืน จาํนวน 308 ชุด คิดเป็นร้อยละ 87.01 

 

3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 การวเิคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตวัแปรผูว้จิยัใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Description Statistic) ไดแ้ก่ การแจกแจง
ความถ่ี (frequency) ร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความเบ้ (Skewness) และความโด่ง 
(Kurtosis) จากนั้ นนําขอ้มูลไปวิเคราะห์ด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตวัแปรเชิงพหุแบบสองทาง 
(Multivariate analysis of variance: 2 Way MANOVA) เพ่ือวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม 
 

4. ผลการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริหาร และครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของสถานศึกษา
ในกลุ่มกรุงเทพตะวนัออก สังกดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 308 คน โดยขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งประกอบด้วย
ขอ้มูลเก่ียวกบั เพศ อาย ุอายรุาชการ วฒิุการศึกษาสูงสุด และตาํแหน่งงาน  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเก็บขอ้มูลมีจาํนวนทั้งส้ิน 308 คนเป็นเพศชาย จาํนวน 69 คน (ร้อยละ 22.4) เพศหญิง จาํนวน 
239 คน (ร้อยละ 77.6) อายุ 30 - 40 ปี จาํนวน 165 คน (ร้อยละ 53.6) รองลงมาคือ อายุ 41 – 50 ปี จาํนวน 85 คน                 
(ร้อยละ 27.6) อาย ุ51 – 60 ปี จาํนวน 50 คน (ร้อยละ 16.2) และอาย ุตํ่ากวา่ 30 ปี จาํนวน 8 คน (ร้อยละ 2.6) ตามลาํดบั 
โดยท่ีกลุ่มตวัอย่างมีอายุราชการมากกว่า 20 ปี จาํนวน 109 คน (ร้อยละ 35.4) รองลงมามีอายุราชการ 16 – 20 ปี 
จาํนวน 79 คน (ร้อยละ 25.6) มีอายรุาชการ 11 – 15 ปี จาํนวน 61 คน (ร้อยละ 19.8) มีอายรุาชการ 6 – 10 ปี จาํนวน  45 
คน (ร้อยละ 14.6) และมีอายรุาชการ 1 – 5 ปี จาํนวน 14 คน (ร้อยละ 4.5) ตามลาํดบั กลุ่มตวัอยา่งมีวฒิุการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท จาํนวน 180 คน (ร้อยละ 58.4) รองลงมาคือปริญญาตรี จาํนวน 125 คน (ร้อยละ 40.6) และปริญญาเอก 
จาํนวน 3 คน (ร้อยล 1) ตามลาํดบั 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 920 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ส่วนตาํแหน่งงานปัจจุบนันั้นพบวา่ ตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา และตาํแหน่งหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ มีจาํนวนกลุ่มตวัอย่างเท่ากนัคือ ตาํแหน่งงานละ 36 คน (ร้อยละ 11.7) ตาํแหน่งหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และตาํแหน่งหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้กอท. มีจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งเท่ากนัคือ ตาํแหน่งงานละ 35 คน 
(ร้อยละ 11.4) ตาํแหน่งหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และตาํแหน่งหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ          
มีจํานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากันคือ ตาํแหน่งงานละ 34 คน (ร้อยละ 11.0) ตาํแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และตาํแหน่งหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ มีจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งเท่ากนัคือ ตาํแหน่งงานละ 
33 คน (ร้อยละ 10.7) และตาํแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ มีจาํนวนกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 32 คน                     
(ร้อยละ 10.4)  

ดา้นขนาดของโรงเรียนมีกลุ่มตวัอยา่งจากโรงเรียนขนาดเล็ก 121 คน จากโรงเรียนขนาดใหญ่ 109 คน และ
จากโรงเรียนขนาดกลาง 78 คน ส่วนดา้นคุณภาพมาตรฐานโรงเรียน( SMART  School) มีกลุ่มตวัอยา่งจากโรงเรียนท่ี
ไดรั้บผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียน( SMART  School) ในระดบัดีมากจาํนวน 214 คน ในระดบัดีจาํนวน 
52 คน และในระดบัดีเยีย่มจาํนวน 42 คน รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

n = 308 

ตวัแปร จาํนวน ร้อยละ 

เพศ 1.  ชาย 

2.  หญิง 

69 

239 

22.4 

77.6 

อาย ุ 1.  ตํ่ากวา่ 30 ปี 

2.  30 - 40 ปี 

3.  41 - 50 ปี 

4.  51 - 60 ปี 

8 

165 

85 

50 

2.6 

53.6 

27.6 

16.2 

อายรุาชการ 1.  1 - 5 ปี 

2.  6 – 10 ปี 

3.  11 – 15 ปี 

4.  16 – 20 ปี 

5.  มากกวา่ 20 ปี 

14 

45 

61 

79 

109 

4.5 

14.6 

19.8 

25.6 

35.4 

วฒิุการศึกษาสูงสุด 1.  ปริญญาตรี 

2.  ปริญญาโท 

3.  ปริญญาเอก 

125 

180 

3 

40.6 

58.4 

1.0 

ตาํแหน่งงาน 

 

 

 

1.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

2.  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

3.  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

4.  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

36 

34 

33 

35 

11.7 

11.0 

10.7 

11.4 
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ตวัแปร จาํนวน ร้อยละ 

 

 

 

 

 

ขนาดของโรงเรียน และผลประเมิน 

 

 

คุณภาพมาตรฐานโรงเรียน( SMART  

School) 

5.  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาฯ 

6.  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 

7.  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

8.  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้กอท. 
9.  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

1. ขนาดเลก็ มีจาํนวนนกัเรียนตั้งแต่ 1-400 คน 

2. ขนาดกลาง มีจาํนวนนกัเรียนตั้งแต่ 401-800 คน 

3. ขนาดใหญ่ มีจาํนวนนกัเรียนตั้งแต่ 801 คนข้ึนไป 

1. ระดบั ดีเยีย่ม 

2. ระดบัดีมาก  

3. ระดบัดี  

4. ระดบัพอใช ้

5. ปรับปรุง 

32 

34 

36 

35 

33 

121 

78 

109 

42 

214 

52 

0 

0 

10.4 

11.0 

11.7 

11.4 

10.7 

39.29 

25.32 

35.39 

13.64 

69.48 

16.88 

0 

0 

 

ผลการวิเคราะห์ตามวตัถุประสงคเ์พ่ือวดัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบของภาวะ
ผูน้าํทางวิชาการ ไดแ้ก่ การกาํหนดวิสัยทศัน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา การจดัการหลกัสูตรและการเรียนรู้ การ
นิเทศและการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมตวัแปรมี
ค่าเฉล่ีย (Mean) อยู่ระหว่าง 3.975 - 4.283 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับตวัแปรในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีค่าอยู่ระหว่าง .323 - .628 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมีความ
คิดเห็นต่อตวัแปรสอดคลอ้งกนั และขอ้มูลมีการกระจายตวัอยูใ่กลก้บัค่าเฉล่ีย เน่ืองจากค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีได้
นั้นมีค่าไม่เกิน 1 ส่วนค่าความเบ ้(Skewness) หรือค่าความไม่สมมาตรของการแจกแจงในภาพรวม พบวา่ ค่าความเบ้
ของตวัแปรการกาํหนดวิสัยทศัน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา การนิเทศและการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ และ
การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของสถานศึกษามีค่าเป็นลบ แสดงวา่ทั้ง 3 ตวัแปรมีการแจกแจงขอ้มูลในลกัษณะ
เบซ้า้ย โดยเบไ้ปทางคะแนนมาก ส่วนตวัแปรการจดัการหลกัสูตรและการเรียนรู้มีค่าเป็นบวก แสดงวา่ตวัแปรมีการ
แจกแจงขอ้มูลในลกัษณะเบข้วา โดยเบ้ไปทางคะแนนน้อย เม่ือพิจารณาค่าความโด่ง (Kurtosis) หรือค่าความสูง             
ของการแจกแจงพบตัวแปรการกําหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา และการส่งเสริมบรรยากาศ                     

ทางวิชาการของสถานศึกษา มีค่าความโด่งตํ่ากวา่ปกติ คือค่าความโด่งมีค่านอ้ยกวา่ 3 แสดงวา่ขอ้มูลมีการกระจายตวั
มากทาํใหมี้การแจกแจงค่อนขา้งป้านหรือโคง้นอ้ย ส่วนตวัแปรการจดัการหลกัสูตรและการเรียนรู้ และการนิเทศและ
การประเมินผลการจดัการเรียนรู้ มีค่าความโด่งมากกวา่ 3 เพียงเล็กนอ้ย ถือวา่โคง้สูงกวา่ปกติไม่มากนกั ขอ้มูลมีการ
กระจายนอ้ยกวา่การแจกแจงปกติเพียงเล็กนอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาค่าความเบแ้ละความโด่ง พบวา่ค่าความ
เบแ้ละความโด่งมีความแตกต่างจากศูนยเ์พียงเล็กนอ้ย และจดัวา่เขา้ใกลศู้นย ์จึงถือวา่ตวัแปรสังเกตไดมี้การแจกแจง
ขอ้มูลเป็นโคง้ปกติ (Normal curve) จึงมีความเหมาะสมเพียงพอท่ีจะนาํขอ้มูลไปวเิคราะห์ความแปรปรวนของตวัแปร
เชิงพหุแบบสองทาง (Multivariate analysis of variance: 2 Way MANOVA) ดงัตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ ้ความโด่งและค่าระดบัของตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบของภาวะ
ผูน้าํทางวชิาการในสถานศึกษา กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก สงักดักรุงเทพมหานคร 

ตวัแปร 𝑥𝑥 S.D. 

ความ 

เบ ้

(SK) 

ความ
โด่ง 

(KU) 

ระดบั 

ภาวะผูน้าํ 

ทางวชิาการ 

การกาํหนดวสิยัทศัน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

การจดัการหลกัสูตรและการเรียนรู้ 

การนิเทศและการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 

การส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการของสถานศึกษา 

4.283 

4.024 

3.975 

4.015 

.376 

.323 

.445 

.628 

-.198 

.263 

-.758 

-.192 

.544 

3.255 

3.020 

-.985 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรเชิงพหุแบบสองทาง (Multivariate analysis of variance:                  

2 Way MANOVA) เพ่ือศึกษาภาวะผู ้นําทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบวา่อายรุาชการมีผลต่อการกาํหนดวิสัยทศัน์ และเป้าหมายของสถานศึกษาอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ .05 และมีผลต่อการจดัการหลกัสูตรและการเรียนรู้ และการนิเทศและการประเมินผลการจดัการเรียนรู้อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ .001 รายละเอียดดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตวัแปรเชิงพหุแบบสองทาง (Multivariate analysis of variance:           

2 Way MANOVA) เพ่ือศึกษาภาวะผู ้นําทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source 

Type III 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

C
or

re
ct

ed
 M

od
el

 การกาํหนดวสิยัทศัน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

การจดัการหลกัสูตรและการเรียนรู้ 

การนิเทศและการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 

การส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการของสถานศึกษา 

18.055a 

31.059b 

59.654c 

24.390d 

148 

148 

148 

148 

.122 

.210 

.403 

.165 

1.393 

1.124 

1.046 

1.385 

.020 

.234 

.389 

.022 

In
te

rc
ep

t 

การกาํหนดวสิยัทศัน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

การจดัการหลกัสูตรและการเรียนรู้ 

การนิเทศและการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 

การส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการของสถานศึกษา 

1042.889 

1021.107 

1065.741 

1152.971 

1 

1 

1 

1 

1042.889 

1021.107 

1065.741 

1152.971 

11911.750 

5469.109 

2766.531 

9687.114 

.000 

.000 

.000 

.000 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Source 

Type III 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

เพ
ศ 

การกาํหนดวสิยัทศัน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

การจดัการหลกัสูตรและการเรียนรู้ 

การนิเทศและการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 

การส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการของสถานศึกษา 

.000 

.305 

.371 

.001 

1 

1 

1 

1 

.000 

.305 

.371 

.001 

.005 

1.633 

.962 

.012 

.947 

.203 

.328 

.912 

อา
ย ุ

การกาํหนดวสิยัทศัน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

การจดัการหลกัสูตรและการเรียนรู้ 

การนิเทศและการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 

การส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการของสถานศึกษา 

.198 

.785 

1.769 

.260 

3 

3 

3 

3 

.066 

.262 

.590 

.087 

.755 

1.401 

1.531 

.729 

.521 

.245 

.209 

.536 

อา
ยรุ

าช
กา

ร 

การกาํหนดวสิยัทศัน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

การจดัการหลกัสูตรและการเรียนรู้ 

การนิเทศและการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 

การส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการของสถานศึกษา 

2.523 

3.520 

1.334 

1.554 

4 

4 

4 

4 

.631 

.880 

.334 

.389 

7.204 

4.714 

.866 

3.264 

.000*** 

.001*** 

.486 

.013* 

วฒุิ
กา

รศึ
กษ

า
 

การกาํหนดวสิยัทศัน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

การจดัการหลกัสูตรและการเรียนรู้ 

การนิเทศและการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 

การส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการของสถานศึกษา 
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.238 
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.438 
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น การกาํหนดวสิยัทศัน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

การจดัการหลกัสูตรและการเรียนรู้ 

การนิเทศและการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 

การส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการของสถานศึกษา 

1.031 

1.300 
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ร. การกาํหนดวสิยัทศัน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

การจดัการหลกัสูตรและการเรียนรู้ 

การนิเทศและการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 

การส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการของสถานศึกษา 

.092 

.122 

.202 

.170 
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2 
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. การกาํหนดวสิยัทศัน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

การจดัการหลกัสูตรและการเรียนรู้ 

การนิเทศและการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 

การส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการของสถานศึกษา 

.051 

.416 

.208 

.107 

2 

2 
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.025 

.208 

.104 

.054 

.241 

1.048 

.259 

.373 

.786 

.352 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Source 

Type III 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Er
ro

r 

การกาํหนดวสิยัทศัน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

การจดัการหลกัสูตรและการเรียนรู้ 

การนิเทศและการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 

การส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการของสถานศึกษา 

13.921 

29.686 

61.251 

18.924 

159 

159 

159 

159 

.088 

.187 

.385 

.119 

  

To
ta

l 

การกาํหนดวสิยัทศัน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

การจดัการหลกัสูตรและการเรียนรู้ 

การนิเทศและการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 

การส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการของสถานศึกษา 

5018.146 

4926.278 

5086.515 

5691.889 

308 

308 

308 

308 

   

C
or

re
ct

ed
 T

ot
al

 การกาํหนดวสิยัทศัน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

การจดัการหลกัสูตรและการเรียนรู้ 

การนิเทศและการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 

การส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการของสถานศึกษา 

31.975 

60.745 

120.905 

43.314 

307 

307 

307 

307 

   

a. R Squared = .565 (Adjusted R Squared = .159)       

b. R Squared = .511 (Adjusted R Squared = .056)       

c. R Squared = .493 (Adjusted R Squared = .022)       

d. R Squared = .563 (Adjusted R Squared = .156)  

 

5. การอภิปรายผล 

จาการศึกษาเร่ืองภาวะผู ้นําทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา กลุ่มกรุงเทพตะวันออก สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่าอายุราชการท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการกําหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา                        

การจดัการหลกัสูตรและการเรียนรู้ และการนิเทศและการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ          
นิกญัชลา ลน้เหลือ (2554) ท่ีพบวา่ผูบ้ริหารท่ีมีอายมุากมีคุณลกัษณะดา้นวิชาการและความสามารถในการบริหารสูง
กวา่ผูบ้ริหารท่ีมีอายนุอ้ย และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศุภกานต ์ประเสริฐรัตนะ (2555) ท่ีพบวา่ เพศ ไม่มีผลต่อ
การแสดงภาวะผูน้าํและความสามารถในการบริหารจดัการในถานศึกษา สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ณัฐยา ป้องกนั 
(2556) พบวา่ประสบการณ์ในการเป็นครู แตกต่างกนัจะมีการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํแตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบั 
Maslach (1982) ท่ีพบวา่ ผูท่ี้มีอายมุากมีวฒิุภาวะทางอารมณ์สูง มีความสุขุมรอบคอบ รู้จกัมองชีวิตไดก้วา้งขวางและ
สามารถปรับตวัได ้สอดคลอ้งกบัความคิดของ Basadur (2008) ท่ีไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ไวว้่า 
ผูน้าํท่ีมีภาวะผูน้าํจะตอ้งสามารถนาํบุคคลอ่ืนผ่านกระบวนการ หรือวธีิการร่วมกนั สามารถคน้หาปัญหาร่วมกนัอย่าง
ละเอียด ถ่ีถว้น และการดาํเนินการแกปั้ญหาดว้ยแนวทางใหม่ๆ ผูน้าํท่ีมีประสบการณ์ในการเป็นผูบ้ริหารสูง จะมี
กระบวนการเชิงสร้างสรรค ์มีทกัษะในการประสานงานกบับุคคลอ่ืนๆ  ผลการศึกษายงัพบวา่เพศท่ีแตกต่างกนั ไม่มี
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ผลต่อภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก สังกดักรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบั 
กิตต์ิกาญจน์  ปฏิพนัธ์ (2555) ท่ีพบวา่ผูบ้ริหารท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัภาวะผูน้าํไม่แตกต่างกนั 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการสร้างทีมงานเพ่ือพฒันาและตรวจสอบการจดัการดา้นหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบั
วสิยัทศัน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

6.2 ผูบ้ริหารควรกาํหนดเป้าหมายท่ีทา้ทายในการจดัโครงการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพนกัเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

6.3 ผูบ้ริหารควรสร้างแรงบันดาลใจให้ครูเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมพฒันาตนเองในการสร้างความเขม้แข็งทาง
วชิาการและวชิาชีพครูแกนนาํดา้นการเรียนการสอน 
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ABSTRACT 

Mismatch between the textbook designs and the instructional contexts in which the textbook was used 

requires EFL teacher adopters to select textbooks carefully. This study reports on the strengths and weaknesses of the 

commercial EFL textbook as perceived by the teaching staffs of a fundamental English course offered in a public 

university in Thailand. Data were collected by means of a questionnaire and a semi-structured interview.  In general, 

the participants were found to be satisfied with the overall quality of the textbook.  They nevertheless agreed on 

several design issues that need to be modified to accommodate the constraints of their instructional contexts.  An 

examination of these shortcomings leads the researchers to conclude that staff teachers need to collaborate for 

mutually agreed on guidelines or supplementary materials which would compensate for the limitations of commercial 

EFL textbooks.     

Keywords:  Textbook Evaluation, Textbook, EFL Teacher 

 

1. Introduction 

Commercial textbooks influence the design of a language course. They are developed in accordance with 

particular principles of language teaching and learning (O’Neil, 1982).  Textbooks often come in packages, including 

supplementary materials, teacher’s guide, workbook, and CDs. To help students develop language proficiency, they 

present language structures, functions, vocabularies, language skill practices, and instructional activities in a 

systematic manner (Graves, 2000). EFL teachers often express dissatisfaction with commercial textbooks due to the 

discrepancy between the assumptions hold by textbook writers and the teaching realities.  Richard (2001) and Harmer 

(2015) describe this phenomenon as a mismatch between textbook designs and particular instructional contexts.  

 To reveal the quality of the commercial EFL textbook in use at White University (pseudonym), a textbook 

evaluation study should be conducted at this instructional context. Textbook evaluation is a systematic process which 

provides empirical information about the actual effects of the textbook. It serves to provide the EFL teacher adopters 

descriptive information which helps them to compensate for the limitations of the textbook in light of target 

stakeholders’ concerns (Ellis, 1997).  Such theorists as Cunningsworth (1995) and Harmer (2015) agree that EFL 

teachers should consider the following evaluative criteria when evaluating textbooks. Such evaluative criteria can 
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reveal to what extent the textbook match or mismatch the needs and interests of stakeholders. They include (1) 

physical characteristics of textbooks (e.g., layout, organizational, and logistical characteristics), (2) aim of textbooks, 

(3) approach of textbooks, (4) relation to curriculum, (5) language content, (6) cultural and gender component, and 

(7) relation to students’ interests. To evaluate the strengths and weaknesses of the textbook in use, the researcher of 

this study adapted a textbook evaluation questionnaire developed by Litz (2005) derived from an intensive review of 

such theorists.    
 

2. Objective of the Study 

The present study was to evaluate the strengths and weaknesses of the textbook in use. 

 

3. Materials and Methods 

This section consists of research design, data collection, research setting and participants, research 

instruments, and data analysis.  

Research Design  

The mixed-methods study uses both quantitative and qualitative research methods to achieve a thorough 

understanding of a phenomenon which is not possible by either method alone (Cohen, Manion, & Morrison, 2011). 

The researcher of this study employed two data collection methods: a questionnaire and a semi-structured interview.  

Data Collection 

After receiving an approval from the Institute Review Board, Mahidol University to conduct the study, the 

researcher asked the EFL teachers who agreed to participate to complete a questionnaire and schedule an interview 

with those who agreed to participate in the interview phase.  

Research Setting and Participants  

The Faculty of Liberal Arts at White University (Thai public university) offers fundamental English 1 under 

the supervision of the English Program. It aims at equipping the undergraduate students with speaking, listening, 

reading, and writing skills. This course has 26 EFL teachers and around 3,000 first year EFL undergraduate students, 

so they render this course as a big course. This course hence consumes a tremendous amount of the university’s 

resources both manpower and faculty/students time.  

The entire population of the fundamental English 1 EFL teachers (26) was asked to participate in a 

questionnaire survey.  

Minimally five volunteers of them were asked to participate for the interview. They were selected based on 

purposive sampling technique, allowing for maximum variations in terms of three attributes of interest: the 

participants’ teaching experience, academic background, and coordinating experience. One or two participants at the 

maximum from each group were selected under each set criteria. 
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Research Instruments  

The EFL teacher participants were asked to evaluate their textbook employing a five point Likert-scale 

questionnaire adapted from Litz (2005). A Cronbach’s alpha coefficient of 0.96 was ascertained from the pilot test. 

Also, the researcher asked for the EFL teacher participants’ clarification of their responses to the questionnaire 

employing a semi-structured interview. 

Data Analysis  

The quantitative data collected from the questionnaire survey were analyzed employing descriptive analysis 

(Mean, SD). The obtained mean scores were grouped into teacher’s level of agreement as shown in Table 3.1 below. 

The qualitative data from the semi-structured interview were analyzed employing content analysis.  

Table 3.1 Teachers’ Level of Agreement Based on the Range of Computed Mean  

Range of Score Score Level of Agreement Interpretation 

4.21-5.0 5 Strongly Agree Strength 

3.41-4.20 4 Agree Strength 

2.61-3.40 3 Uncertain Weakness 

1.81-2.60 2 Disagree Weakness 

1-1.80 1 Strongly Disagree Weakness 

 

4. Results 

 1) Analysis of Quantitative Data: Questionnaire   

Table 4.1 Participants’ Ratings on the Strengths and the Weaknesses of the Textbook 

Category Mean SD 

Practical Consideration  3.88 0.89 

Design and Sequencing of Language Item 3.75 0.98 

Instructional Activity 3.67 0.86 

Language Skill 3.56 0.89 

Language Content 3.73 0.85 

Lesson Subject and Content  4.02 0.73 

Overall Characteristic of the Textbook  3.55 0.89 

 
 As shown in Table 4.1, the participants rated their level of agreement on the statements relating to seven 

categories at a high level, indicating the participants’ strong agreement with the statements. In particular, they rated 

most of the statements relating to the generic characteristics of the textbook (whether or not and to what extent the 
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textbook included or sufficiently included resources) as the strengths of the textbook because they could check the 

textbook in general and made a judgment.  

Firstly, they agreed that the textbook included the following aspects. Under practical consideration, they 

strongly agreed that the textbook was a recent published one. This was because it was published in 2015. Under 

design and sequencing of language item, they mostly agreed that the learning objectives were specified in the teacher’ 

and student’s book. Having the learning objectives in both books, they might think that they could know what to 

teach resulting in their EFL student outcomes. Moreover, under instructional activity, they agreed that the textbook 

incorporated a variety of activities helping their students to practice English language (e.g., individual, pair, and group 

work). Under language skill and language content, they strongly agreed that the textbook covered and paid attention 

to language skills their students needed to practice and presented authentic English language content prepared their 

students to use in real life situation respectively. They might found that these characteristics of the textbook 

corresponded with the learning objectives of their fundamental English Level 1 specified in a course syllabus. Under 

lesson subject and content, they agreed that the textbook featured culturally appropriate in the lesson subject and 

content in each unit. Lastly, from the responses above, they agreed that the textbook corresponded with their 

fundamental English Level 1 as they rated the statements under overall characteristic of the textbook.  

Secondly, they agreed that the textbook sufficiently included the following aspects. Under practical 

consideration, they strongly agreed that the textbook came up with sufficient supplementary teaching materials (e.g., 

teacher’s guide, workbook, and CDs.). Under design and sequencing of language item, they also agreed that the 

textbook sufficiently included an explanation and a detail of the language function, structure, vocabulary, and 

vocabulary list. They might think that it could support their students in learning English language. Under language 

skill, they agreed that the textbook sufficiently practiced natural pronunciation, i.e., stress on syllabus and intonation 

in sentence, which corresponded with the fundamental English 1 learning objectives.   

In summary, the results reveal that the participants think that the textbook can be used as a resource in 

language instruction. 

From the responses above, while they rated the most of the generic characteristics of the textbook as the 

strengths, they rated a small number of the statements asking about adopting the textbook in their fundamental English 

1 as the weaknesses. Such perceived weaknesses were because of a variety of the target EFL student’s financial 

condition, EFL teachers’ needs of language instruction, and target class size.  

Firstly, they revealed uncertainty with the expensive price of the textbook under practical consideration. 

The reason behind this rating might be that some of their students or their family had limited income.  

Secondly, they revealed uncertainty with the insufficient set of evaluation quizzes or testing suggestions, 

insufficient sub-skills, and exclusion of diverse range of English registers and accents under design and sequencing 

of language item, language skill, and language content respectively.  The reason behind this rating might be that they 

were not sure whether the textbook sufficiently covered these existing aspects to teach their students. In addition, 
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under overall characteristic of the textbook, they revealed uncertainly with the failure to stimulate the students’ 

further interest in English language study.   

Thirdly, they revealed uncertainty with the unsuitability for adopting the textbook in a class of university 

with 40-50 students under overall characteristic of the textbook. This is because they might think that the textbook 

writers failed to consider sufficient allotment of time for instructional activities for the large class.    

In summary, the perceived weaknesses above were due to the target instructional contexts rather than the 

weaknesses of the textbook designs. In essence, commercial textbook cannot produce to serve the particular needs 

and interests of stakeholders in a particular instructional context. The textbook writers, however, should have 

guidance or other supplementary teaching materials the EFL teachers can use to increase ultimate language 

instruction.  

2) Analysis of Qualitative Data: Semi-structured Interview    

The interview transcriptions were analyzed and grouped according to the major themes to complement the 

descriptive data, the perceived strengths and weaknesses of the textbook.  

Areas of Perceived Strengths Related to Authentic Language Content and Culturally Appropriate in 

Lesson Subject and Content  

From the interview, the respondent shared that the textbook included the vocabulary and language structure 

prepared their students to use English language in their real life situation. Vocabulary found in the textbook related 

to everyday English use; for example, technology (e.g., upload and download), family (e.g., middle child and older 

sister), and work (e.g., applied for and employees).  In addition, the textbook included language structures can be 

used to describe oneself and give opinions.  

The respondents shared that the textbook presented the lesson subject and content in general and neutral.  

Because of this, it was culturally appropriate. It was about; for example, workplace, relationship, and animals. In 

addition, most of the lesson subject and content was up-to-date. To illustrate this, one respondent stated the lesson 

subject and content “is up-to-date. It is about technology and application”. For example, application for reminding 

what to do and recording speed and distance when workout.   

Areas of Perceived Weaknesses Related to Exclusion of Diverse English Accents and Unrealistic 

Allotment of Time of Instructional Activities for the Target Large Class   

The respondents explained that the textbook included only British registers and accents. When teaching, 

they found that their students were not familiar with such accents resulting in difficulty understanding words when 

listening to audio CDs. To prepare EFL students to use English in their real life situation, one of them sought to have 

textbooks which included ASEAN English accents because the students might has an opportunity to communicate 

with non-native English speakers rather than English native speakers.  

During the interview, respondent found that the textbook did not specifically guide how the respondent 

managed time in a large class. It only implied how to manage time in general class size.  Her class had about 40-50 
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university students. When generating the activities based on the instruction in the textbook, it spent much time. For 

example, almost of the instructional activities (according to instruction) always asked students to discuss or talk with 

friends without guiding allotment of time for the target large class size.  
   

5. Discussion 

The results revealed that The EFL teacher participants rated the generic characteristics of the textbook at a 

high level because they agreed that the textbook package included and sufficiently included both supplementary 

teaching material and contents. The results complied with theorists (O’Neil, 1982; Graves, 2000) in that textbooks 

are designed based on principles of language teaching and learning in general in order to practice and develop 

student’s language skills. The results corresponded with the previous study of Litz (2005) revealed that the textbook 

designs (e.g., design of language items and practice of language skills) in general matched with the course objectives, 

target Korean EFL teacher’s needs of language instruction, and target Korean student’s needs and interests to some 

extent. However, the Korean EFL teachers still believed that this textbook could be used as an effective resource for 

their general English course.  Altogether, the results revealed the EFL teacher participants showed frustrations or 

uncertainty with adopting the textbook in real teaching. Such frustrations and uncertainty were perceived as the 

weaknesses due to the mismatch between instructional contexts and the textbook designs rather than the weaknesses 

posed by the textbooks themselves. This complied with the theorists (Richards, 2001; Harmer, 2015) in that no 

commercial textbooks are suitably designed to serve target class without adapting or supplementing. Because they 

are produced in other countries, textbook writers failed to consider the specific needs of target class. This supported 

by previous studies (Punyalert, 2005; Srakang and Jansem, 2012). Punyalert’s study revealed that the uses of the 

textbook were influenced by the EFL teacher’s beliefs towards the textbook’s effective characteristics. Srakang and 

Jansem’s study revealed that the EFL teachers regarded such mismatches as indirect problems (e.g., target EFL 

teacher’s rationale teaching approach, target EFL student’s English ability, and large target class size).                                                                                                                                                        

 The findings of this study have the implications for promoting teacher collaboration. That is, the EFL 

teachers can work together and share knowledge. As they expressed mismatch between the textbook design and the 

target instructional context, they should adapt or supplement their textbook to the needs of their language instruction 

and the EFL student’s needs and interests. Therefore, the experienced EFL teachers can act as mentors to give other 

EFL teachers advice of how to adapt or supplement textbook effectively. Also, the EFL teacher themselves in 

subgroup can help each other and share teaching material.     

 

6. Conclusion 

Overall, the results showed that the participants rated most of the statement relating to the seven 

characteristics, especially the generic characteristics of the textbook at a high level. This indicated that they satisfied 

with the textbook’s quality. However, they agreed on several design issues which need to be modified to 

accommodate the constraint of their instructional contexts. This study pointed to the needs to adapt or supplement 
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the textbook to accommodate the needs of the EFL teachers’ language instruction and the needs and interests of the 

EFL students.  

A further study can be conducted employing an observation. It allows researchers to go into classroom to 

observe and talk with teachers to obtain insightful data about the uses of textbook. 
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บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกเรียนสายอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของนกัเรียน
ในจงัหวดัเชียงราย รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกเรียนสายอาชีพ ซ่ึงประกอบดว้ย 
ปัจจยัดึงดูด ไดแ้ก่ เป้าหมาย ความเช่ือ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเคยชิน ปัจจยัผลกัดนั ไดแ้ก่ ความ
คาดหวงั พนัธะสญัญาและแรงเสริม และปัจจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ โอกาส ความสามารถและการสนบัสนุน 

ผูว้ิจยัไดท้าํการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล สามารถเก็บขอ้มูลท่ีมีคุณภาพจากนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี1 จาํนวน 351 ชุด  โดยใช้
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาพบว่านักเรียนในระดบัชั้นปีท่ี1 ของกลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน 351 คนท่ีเลือกเรียนสายอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจงัหวดัเชียงรายนั้น เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 
ส่วนใหญ่อาย ุ16 ปี เกรดเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2.01–3.00 จาํนวนพ่ีนอ้งในแต่ละครอบครัว 2 คน และมกัจะเป็นลูกคนแรก
ท่ีเลือกเรียนสายอาชีพน้ี บิดามารดาจะอาศยัอยูด่ว้ยกนั มีภูมิลาํเนาจะอยูใ่นจงัหวดัเชียงราย ผูป้กครองมีวฒิุการศึกษา 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุใหส่้งบุตรหลานมาเรียนต่อสายอาชีพ อาชีพผูป้กครองส่วนมาก
จะเป็นพนกังานเอกชน รายไดเ้ฉล่ีย 200,000 บาทต่อปี จากปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกเรียนสายอาชีพในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาในจงัหวดัเชียงราย พบวา่ปัจจยัดึงดูดไดค้่าเฉล่ีย 4.82 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.44 ปัจจยัผลกัดนัไดค้่าเฉล่ีย 
4.86 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.39 และปัจจยัสนบัสนุนไดค้่าเฉล่ีย 4.84 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.38 แสดงวา่ปัจจยัทั้ง 3 
ปัจจัยนั้น มีระดับความสอดคลอ้งมากท่ีสุด โดยนักเรียนส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักับปัจจยัผลกัดนัมาก เพราะ
สามารถทาํให้นักเรียนจบการศึกษาตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด มีโครงการเงินกูย้ืมเพ่ือการศึกษา มีทุนการศึกษาให้กบั
นกัเรียนท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์และท่ีสาํคญั เรียนจบแลว้มีงานทาํและศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนได ้

 

ABSTRACT 

The purposes of the study are to examine factors influencing the selection of vocational education 
programs of vocational students in Chiangrai Province and to analyze the importance of those factors including 
attractive, driving and supporting factors. Attractive factors involves goals belief, value, tradition and familiarity. 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 934 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

Driving factors deal with expectation, promise, reinforcement whereas supporting factors comprise the opportunity 
ability and supports. 

The researcher conducted the survey study by using a questionnaire as a tool to collect the data 351 
quality questionnaires were collected from the first-year vocational students in Chiangrai. Frequency, percentage, 
mean and standard deviation were utilized to analyze the data. It was found that the male respondents were greater 
than the female respondents. Mostly the respondents were 16 years old and got grade point average from 2.01-3.00. 
They had two siblings. 

The first child tended to join vocational programs. Parents were living together in Chiangrai. Guardians 
got the Diploma in Vocational Education which could be one of the influential factors. They mostly were employees 
earning approximately 200,000 baht a year. Considering the influential factors of vocational program selection, it 
was found that the attracting factors had an average of 4.82 with 0.44 standard deviation. The mean of driving factors 
was at 4.86 with 0.39 standard deviation. 

The supporting factor had an average of 4.84 with 0.38 standard deviation. This can be concluded that 
those three factors are highly relevant. Students mostly pay more attraction to driving factors. This is become they 
can graduate with in the period specified in the curriculum. Educational loan as well as scholarship are provided. 
More importantly, higher education and job opportunities are available. 
 
1. บทนํา 

 การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขในกระบวนการ
เรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตสาํนึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุขรู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา
ศิลปวฒันธรรมของชาติการกีฬา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกัพ่ึงตนเอง มีความริเร่ิมสร้างสรรคใ์ฝ่รู้
และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง (ราชกิจจานุเบกษา. 2542 : 4)  
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542  หมวด 1 มาตรา 17 ไดร้ะบุสิทธิหนา้ท่ีทางการศึกษา
ไวว้า่ การจดัการศึกษาตอ้งให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ี
รัฐตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย ส่วนหมวด 3 ไดก้าํหนดระบบการในศึกษาในมาตรา 16 
คือ การศึกษามีสองระดบัคือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาระดบัอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบดว้ย
การศึกษาซ่ึงรัฐตอ้งจดัใหอ้ยา่งนอ้ยสิบสองปีก่อนระดบัอุดมศึกษา มาตรา 17 ระบุใหมี้การศึกษาภาคบงัคบัจาํนวน 9 ปี 
(สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2542 : 5-12) 
 การศึกษาในช่วงชั้นท่ี 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3  เป็นช่วงสุดทา้ยของการศึกษาภาคบงัคบัท่ีมุ่งเน้นใหมี้
เรียนสํารวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเอง และพฒันาบุคลิกภาพส่วนตน พฒันาความสามารถ
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พ้ืนฐาน ทกัษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้ ทกัษะในการดาํเนินชีวติใหมี้ความสมดุลทั้งความรู้ ความคิด ความสามารถ ความ
ดีงาม มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเสริมสร้างสุขภาพส่วนตนและชุมชน มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
ตลอดจนใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ส่วนการศึกษาช่วงชั้นท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 เป็น
หลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะเฉพาะด้าน มุ่งปลูกฝังความรู้ความสามารถและทกัษะในวิทยาการ
เทคโนโลยีทาํใหเ้กิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคน์าํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ มุ่งพฒันาตน
และประเทศตามบทบาทของตนเอง สามารถเป็นผูน้าํและผูใ้หบ้ริการชุมชนในดา้นต่าง ๆ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 
: 31)     
 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหนา้ท่ีโดยตรงในการจดัการศึกษาวิชาชีพเพ่ือพฒันากาํลงัคน
ระดบัก่ึงฝีมือระดบัฝีมือและระดบัผูช้าํนาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ(ระดบัเทคนิค)ให้สอดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมสามารถ เป็นผูป้ฏิบัติงาน หัวหน้างานหรือเป็น
ผูป้ระกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระได้ โดยเน้นการแก้ ปัญหา สร้างองค์ความรู้ในอาชีพ มีบุคลิกภาพ
คุณธรรมและเจตคติท่ีดี 
 การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตอ้งเป็นการจดัการศึกษาในดา้นวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือผลิตและพฒันากาํลงัคนในดา้นวิชาชีพระดบั
ฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลยรีวมทั้งเป็นการยกระดบัการศึกษาวชิาชีพใหสู้งข้ึนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานโดยนาํความรู้ในทางทฤษฎีอนัเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพฒันาผูรั้บการศึกษาให้มี
ความรู้ความสามารถในทางปฏิบติัและมีสมรรถนะจนสามารถนาํไปประกอบอาชีพในลกัษณะผูป้ฏิบติัหรือประกอบ
อาชีพโดยอิสระได ้(พรบ. การอาชีวศึกษา 2551) 
 จากสถิติขอ้มูลทางการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเปิดสอนในระดับช่วงชั้นท่ี 4 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
มธัยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย–พะเยา) นกัเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบงัคบัคือชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 แลว้เขา้ศึกษาต่อใน
ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนมธัยมในจงัหวดัเชียงราย จาํนวน 41 โรงรวมทั้งหมด 6,810 คน (ขอ้มูล สพม.36 
เม่ือ 10 มิถุนายน 2554) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในระดับชั้น ปวช.1 ของสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจงัหวดัเชียงรายจาํนวน 8สถานศึกษาและสังกดัในสถานศึกษาเอกชนจาํนวน 4 สถานศึกษา รวมจาํนวน
ทั้งหมด 3,850 คน   จากการศึกษาแนวคิดของ รีดเดอร์ (Reader, 1973 : 74) พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจตอ่
ของนักเรียนมี 3 ปัจจยัหลกัดว้ยกนัคือ ปัจจยัดึงดูด เป็นปัจจยัเก่ียวกบัเป้าหมาย ความเช่ือ ค่านิยมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและนิสัยความเคยชิน ปัจจยัผลกัดนัเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความคาดหวงั พนัธะสัญญาและแรงเสริม ปัจจยั
สนบัสนุน เป็นปัจจยัเก่ียวกบัโอกาส ความสามารถและการสนบัสนุน ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของศิรินาถ หมูเทพ (2547 : บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจศึกษาต่อ ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของนักเรียนในอาํเภอเมือง จังหวดัลาํปาง ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า นักเรียนท่ีสนใจศึกษาต่อระดบั
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีอิทธิพลมาจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของตนเอง หรือการได้
สนบัสนุนจากครอบครัวเป็นตน้ 
 จงัหวดัเชียงรายมีสถานศึกษาท่ีเปิดสอนสายอาชีพในอาชีวศึกษาจงัหวดัเชียงรายมีสถานศึกษาของรัฐใน
สงักดั 8 แห่งประกอบดว้ย วทิยาลยัเทคนิคเชียงราย, วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย,วทิยาลยัเทคนิคเวยีงป่าเป้า 
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย, วิทยาลยัการอาชีพเชียงราย, วิทยาลยัการอาชีพเทิง, วิทยาลยัการอาชีพเวียงเชียงรุ้งและ
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วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย และสถานศึกษาของเอกชน 4 วิทยาลยัไดแ้ก่ วิทยาลยัอาชีวศึกษาพาณิชยการ
เชียงราย, วิทยาลยัเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย, โรงเรียนโปลิเทคนิคเชียงราย และโรงเรียนวิรุณบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยเีชียงราย 
 จากสภาพปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกเรียนสายอาชีพในอาชีวศึกษา
ของนกัเรียนในจงัหวดัเชียงรายวา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลใหเ้ลือกเรียนสายอาชีพในอาชีวศึกษาของนกัเรียนในจงัหวดั
เชียงราย ซ่ึงผลท่ีไดจ้ะเป็นแนวทางในการวางแผนและช่วยเหลือนกัเรียนต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1. เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดึงดูด ปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัสนบัสนุนกบัการตดัสินใจเลือกเรียน
สายอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของนกัเรียนในจงัหวดัเชียงราย 
 2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเรียนสายอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของ
นกัเรียนในจงัหวดัเชียงราย 
 

สมมตฐิานการวจิยั 

 ปัจจยัดึงดูด ปัจจยัผลกัดนั และปัจจยัสนบัสนุนมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเรียนสายอาชีพใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาของนกัเรียนในจงัหวดัเชียงราย 
 
3. วธีิดาํเนินการวจิยั 

 ในการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการการเลือกเรียนสายอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของนักเรียนใน
จังหวดัเชียงรายผูว้ิจัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสายอาชีพในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาของนักเรียนนักศึกษาในจังหวดัเชียงรายซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)โดยผูว้ิจัยได้
ดาํเนินการตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วชิาชีพ ปวช.1 ในจงัหวดัเชียงรายจาํนวน 3,850 คน (ใช ้351 คน) 
 3.1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั สาํรวจรายช่ือสถานศึกษา กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Sample size) 
โดยใชว้ิธีกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีท่ีนักวิจยัทาํการวิจยัเก่ียวกบัการวิเคราะห์แนะนาํ สุ่มอย่างง่าย (Simple 
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random sampling) โดยทาํการจบัสลากรายช่ือโรงเรียนใหไ้ดค้รบจาํนวนตามสัดส่วนของโรงเรียนและกลุ่มตวัอยา่งท่ี
คาํนวณได ้ไดร้ายช่ือโรงเรียนและนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งสอดคลอ้งกบัขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.2.1 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ คือ สมัภาษณ์นกัเรียนแบบไม่มีโครงสร้างเก่ียวกบัปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการเลือกเรียนสายอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปวช.1 ใน
จงัหวดัเชียงราย 
 3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  
วดัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกเรียนสายอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ปวช.
1 ในจงัหวดัเชียงรายประกอบดว้ยขอ้คาํถามจาํนวน 3 ตอนประกอบดว้ย 
  1) ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล 
  2) ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการตดัสินใจศึกษาต่อ 
  3) ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจศึกษาต่อ 
  4) ตอนท่ี 4 แบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจศึกษาต่อ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั 

การวเิคราะห์ขอ้มูลจะวเิคราะห์จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมและนาํเสนอโดยแยกวเิคราะห์ตามลาํดบั ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ใชค้่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  เกณฑใ์นการพิจารณาระดบัความสาํคญัของปัจจยัมีดงัน้ี 
  ระดบัความสาํคญั 4.21–5.00 แสดงวา่ ปัจจยัมีความสอดคลอ้ง มากท่ีสุด 
  ระดบัความสาํคญั 3.41–4.20 แสดงวา่ ปัจจยัมีความสอดคลอ้ง มาก 
  ระดบัความสาํคญั 2.61–3.40 แสดงวา่ ปัจจยัมีความสอดคลอ้ง ปานกลาง 
  ระดบัความสาํคญั 1.81–2.60 แสดงวา่ ปัจจยัมีความสอดคลอ้ง นอ้ย 
  ระดบัความสาํคญั 1.00–1.80 แสดงวา่ ปัจจยัมีความสอดคลอ้ง นอ้ยท่ีสุด 
 ตอนท่ี  3 นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้เสนอแนะมาเรียบเรียง จดัหมวดหมู่ 
 ตอนท่ี 4 นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสมัภาษณ์มาเรียบเรียง จดัหมวดหมู่ 
 
4. ผลการวจิยั 

 การวิจัยคร้ังน้ี เ ป็นการวิจัยเ ชิงสํารวจ (Survey Research) เ ก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเ รียนระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.1) ของวทิยาลยัในสงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัเชียงราย จาํนวน 8 วทิยาลยั รวมทั้งหมด 351 
คน โดยการเลือกตัวอย่างใช้วิ ธี  Quaota sampling ซ่ึงเป็นการกําหนด Quaota ตามวิธีการเลือกตามสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยการศึกษาคร้ังน้ีจะนาํเสนอผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
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 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการตดัสินใจศึกษาต่อ สร้างข้ึนตามแนวคิดของรีดเดอร์
แบ่งออกเป็น 3 ตอนยอ่ย คือ 
  ตอนท่ี 2.1 สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดึงดูดเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัตวัแปรดา้นเป้าหมายความเช่ือ
ค่านิยมขนมธรรมเนียมประเพณีและนิสยัความเคยชิน 
  ตอนท่ี 2.2 สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัตวัแปรดา้นความคาดหวงั
พนัธะสญัญาและแรงเสริม 
  ตอนท่ี 2.3 สอบถามเก่ียวกับปัจจัยสนับสนุนเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับตัวแปรด้านโอกาส
ความสามารถและการสนบัสนุน 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจศึกษาต่อ สร้างข้ึนตามแนวคิดของวฒิุชยัจาํนงค์
แบ่งออกเป็น 6 ดา้นคือ ดา้นท่ี 1 การแยกแยะตวัปัญหา ดา้นท่ี 2 การหาข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัปัญหา ดา้นท่ี 3 การ
ประเมินค่าข่าวสาร ดา้นท่ี 4 การกาํหนดทางเลือก ดา้นท่ี 5 การเลือกทางเลือก ดา้นท่ี  6 การปฏิบติัตามการตดัสินใจ 
 ตอนท่ี 4 แบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจศึกษาต่อ 
 
4.1 แบบสอบถามขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล 
 กลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัคร้ังน้ีมีทั้งหมด 351 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งมีขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล  
ซ่ึงแสดงรายละเอียด ดงัน้ี 

1. เพศ พบว่ามีผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 351 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจาํนวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.11 เพศหญิงจาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 39.89 

2. อาย ุพบวา่มีผูต้อบแบบสอบถาม 351 คนส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ16 ปีจาํนวน 258 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.50 อาย ุ17 ปีข้ึนไปจาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 20.23 และอาย ุ15 ปี จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.27 
ตามลาํดบั 

3. เกรดเฉล่ีย พบวา่มีผูต้อบแบบสอบถาม 351 คน ส่วนใหญ่เกรดเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2.01-3.00 จาํนวน 259 คน 
คิดเป็นร้อยละ 73.79 เกรดเฉล่ีย 1.01-2.00 จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 13.39 เกรดเฉล่ีย 3.01-4.00 จาํนวน 45 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.82 ตามลาํดบั 

4. จาํนวนพ่ีนอ้ง พบวา่มีผูต้อบแบบสอบถาม 351 คน จาํนวนพ่ีนอ้งส่วนใหญ่ 2 คนมี จาํนวน 199 คน คิดเป็น
ร้อยละ56.70 จาํนวนพ่ีนอ้ง 1 คน จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 31.05 จาํนวนพ่ีนอ้ง 3 คนจาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.25 ตามลาํดบั 

5. บุตรคนท่ี พบวา่มีผูต้อบแบบสอบถาม 351 คนส่วนใหญ่เป็นบุตรคนท่ี 1 จาํนวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.51 บุตรคนท่ี 2 จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ25.93 และบุตรคนท่ี 3 จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.56 ตามลาํดบั 

6. บิดามารดา พบว่ามีผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 351 คน ส่วนใหญ่บิดามารดาอยูด่ว้ยกนัจาํนวน 251 คน 
คิดเป็นร้อยละ 71.51 บิดามารดาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงถึงแก่กรรมจาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 18.23 บิดามารดาแยกกนัอยู่
จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 11.97 บิดามารดาถึงแก่กรรมทั้งคู่จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.27 ตามลาํดบั 
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7. ภูมิลาํเนา พบวา่มีผูต้อบแบบสอบถาม 351 คน ส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัเชียงราย จาํนวน 321 คน 
คิดเป็นร้อยละ 91.45 มีภูมิลาํเนอยูต่่างจงัหวดั จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.55 ตามลาํดบั 

8. ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง พบวา่มีผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 351 คน ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง
ส่วนใหญ่คือ ปวส. จาํนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 51.57 ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 19.37 ระดบั
มธัยมปลาย ม.6 จาํนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 17.95 ระดบัมธัยมตน้ ม.3 จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.98 ระดบั
ประถมศึกษา ป.6 จาํนวน 16 คน และระดบัตํ่ากวา่ประถมศึกษา จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.57 ตามลาํดบั 

9. อาชีพผูป้กครอง พบว่ามีผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 351 คน อาชีพของผูป้กครองส่วนใหญ่จะเป็น
พนกังานเอกชนจาํนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 45.01 อาชีพเกษตรกรจาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 16.81 อาชีพรับ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจจาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 13.96 อาชีพรับจา้งจาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 12.82 
ตามลาํดบั 

10. รายไดเ้ฉล่ียต่อปี พบวา่มีผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 351 คนส่วนใหญ่รายไดเ้ฉล่ียต่อปี 200,000 บาทข้ึน
ไปจาํนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รายไดเ้ฉล่ียต่อปีระหวา่ง 100,000 - 200,000 บาทต่อปีจาํนวน 117 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 ตามลาํดบั 

 
4.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการตดัสินใจศึกษาต่อ 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกศึกษาต่อสายอาชีพในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.1) แสดงค่าเฉล่ียของกลุ่มท่ีเลือกศึกษาต่อสายอาชีพใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้น ปวช.1 ของจังหวดัเชียงราย จากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 351 คนซ่ึง
ประกอบไปดว้ย 3 ปัจจยัคือ 
 4.2.1 ดา้นปัจจยัดึงดูด ผูต้อบแบบสอบถามเลือกช่ือเสียงของสถานศึกษาและสถานศึกษามีห้องเรียนและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีดีท่ีค่าเฉล่ีย 4.83 เลือกท่ีสถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนท่ีดีค่าเฉล่ีย 4.82 เลือกเพราะ
ครูมีความรู้ความสามารถเอาใจใส่ลูกศิษยดี์และสถานศึกษามีกฎระเบียบวนิยัท่ีดีท่ีค่าเฉล่ีย 4.81 ตามลาํดบั 
 4.2.2 ดา้นปัจจยัผลกัดนั ผูต้อบแบบสอบถามเลือกศึกษาต่อสายอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพราะวา่มี
รุ่นพ่ีทีจบการศึกษาออกไปแลว้มีงานทาํและศึกษาต่อได้ท่ีค่าเฉล่ีย 4.91 เลือกศึกษาต่อเพราะจบไปแลว้มีงานทาํ
แน่นอนหรือไม่ก็ศึกษาต่อไดท่ี้ค่าเฉล่ีย 4.88 เลือกศึกษาต่อเพราะมีโครงการเงินกูย้ืมเพ่ือการศึกษาและโครงการหา
รายไดร้ะหวา่งเรียนท่ีค่าเฉล่ีย 4.86 เลือกเพราะสามารถจบการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลกัสูตรกาํหนดท่ีค่าเฉล่ีย 4.84 
เลือกศึกษาต่อเพราะมีทุกการศึกษาใหก้บันกัเรียนท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพยท่ี์ค่าเฉล่ีย 4.83 ตามลาํดบั 
 4.2.3 ดา้นปัจจยัสนบัสนุน ผูต้อบแบบสอบถามเลือกศึกษาต่อสายอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพราะมี
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรด้านดนตรี กีฬาและการบริการชุมชนท่ีค่าเฉล่ีย 4.94 เลือกศึกษาต่อเพราะสถานศึกษาเปิด
โอกาสให้นกัเรียนไดเ้รียนตามความถนดัของตนเองท่ีค่าเฉล่ีย 4.88 เลือกศึกษาต่อเพราะเป็นสถานศึกษาท่ีสนบัสนุน
ใหน้กัเรียนสร้างนวตักรรมทางดา้นเทคโนโลยใีหม่ๆท่ีค่าเฉล่ีย 4.85 เลือกศึกษาต่อเพราะผูป้กครองสนบัสนุนให้เรียน 
เพราะจบมาแลว้มีอาชีพ มีรายไดช่้วยเหลือครอบครัวไดท่ี้ค่าเฉล่ีย 4.82 เลือกศึกษาต่อเพราะเป็นวิชาชีพท่ีสามารถต่อ
ยอดธุรกิจของครอบครัวไดท่ี้ค่าเฉล่ีย 4.71 ตามลาํดบั 
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4.3  สรุปผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของ
นกัเรียนในจงัหวดัเชียงราย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกศึกษาต่อโดยเรียงอนัดบัความสาํคญัระดบัความคิดเห็น
ของกลุ่มตวัอยา่งจากมากไปหานอ้ย เพ่ือทราบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกเรียนสายอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของ
นกัเรียนในจงัหวดัเชียงราย ไดแ้ก่ 
 4.3.1 สถานศึกษามีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัมายาวนาน มีห้องเรียน มีอุปกรณ์การสอนท่ีดีและเพียงพอกบั
นกัเรียน 
 4.3.2 ครูมีความรู้ความสามารถ ใหค้วามรักและเอาใจใส่ลูกศิษยเ์ป็นอยา่งดี  
 4.3.3 สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนท่ีดีมีมาตรฐานและมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ี 
 4.3.4 รุ่นพ่ีท่ีจบการศึกษาออกไปแลว้มีงานทาํและสามารถเขา้ศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนได ้
 4.3.5 เม่ือจบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพไดแ้ละสามารถศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนได ้
 4.3.6 สถานศึกษามีโครงการเงินกูย้มืเพ่ือการศึกษาและโครงการหารายไดร้ะหวา่งเรียน 
 4.3.7 สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมหลกัสูตราดา้นดนตรี กีฬาและการบริการชุมชน 
 4.3.8 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้ลือกเรียนตามความสามารถของตนเอง 
 4.3.9 สถานศึกษาสนบัสนุนใหน้กัเรียนสร้างนวตักรรมทางเทคโนโลยใีหม่ ๆ 
 
4.4 การจดัหมวดหมู่ขอ้มูลตามแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
 แบบสอบถามท่ีถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกเรียนสายอาชีพ ผูว้จิยัสร้างข้ึนตามแนวคิดของ
วฒิุชยั จาํนงค ์โดยเลือกตวัอยา่งนกัเรียนจาํนวน 351 คน พบวา่สาเหตุท่ีตดัสินใจเลือกเรียนสายอาชีพในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจงัหวดัเชียงรายก็เพราะเห็นรุ่นพ่ีท่ีจบออกไปแลว้มีงานทาํ ฐานะเศรษฐกิจทางครอบครัวดีข้ึนและอยู่ใน
สังคมได้โดยเฉพาะงานทุกสาขาอาชีพสามารถเขา้สู่ชุมชนไดห้ลายช่องทาง ผูต้อบแบบสอบถามรับทราบขอ้มูล
เก่ียวกบัขอ้มูลการศึกษาต่อสายอาชีพจากครูแนะแนวของโรงเรียน และผูป้กครองมีบทบาทในการสนบัสนุนใหเ้รียน
สายอาชีพ ส่วนตวันกัเรียนเองก็เรียนตามความถนดัของตนเอง เพราะเช่ือวา่เม่ือจบการศึกษาแลว้มีงานทาํแน่นอนและ
จะทาํใหใ้นอนาคต ชีวติความเป็นอยูดี่ข้ึน 
 
4.5  การจดัหมวดหมู่ขอ้มูลตามแบบสมัภาษณ์สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจ  
 เลือกจากกลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ 351 คน เลือกแบบเจาะจงสถานศึกษาละ 1 คนรวมทั้งหมด 12 คน ใชแ้บบ
สัมภาษณ์ชุดเดียวกันจาก 6 ดา้นคือการแยกแยะตวัปัญหา การหาข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัปัญหา การประเมินค่า
ข่าวสาร การกาํหนดทางเลือก การเลือกทางเลือก และการปฏิบติัตามการตดัสินใจ 
 เหตุท่ีนกัเรียนเลือกเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจงัหวดัเชียงรายน้ีก็เพราะวา่สถานศึกษามีช่ือเสียงและ
ประทบัใจรุ่นพ่ีท่ีจบการศึกษาออกไปแลว้มีอาชีพและรายไดท่ี้มัน่คง ดาํรงตนอยูใ่นสังคมดว้ยความสง่างาม หลงัจาก
จบมธัยมศึกษาปีท่ี 3 นกัเรียนส่วนใหญ่ก็จะหาขอ้มูลการรับสมคัรตามส่ือต่าง ๆ โดยเฉพาะห้องแนะแนวท่ีมีครูแนะ
แนวและเอกสารแผน่พบัแนะนาํสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีเราสนใจท่ีจะเรียน ผูป้กครองและญาติมีบทบาทในการท่ีทาํ
ให้นกัเรียนส่วนใหญ่เลือกเรียนสายอาชีพ และนกัเรียนเช่ือวา่ตวันกัเรียนเองมีความรู้ ความสารถท่ีจะเรียนในสาขาท่ี
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ตนเองถนดัได ้และผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่มัน่ใจวา่เม่ือเขาเลือกเรียนสายอาชีพแลว้ ถา้สาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
เขาจะตอ้งมีงานทาํและทาํใหอ้นาคตของนกัเรียนดีข้ึน 
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกเรียนสายอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของนกัเรียนในจงัหวดั
เชียงราย วตัถุประสงคเ์พ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดึงดูด ปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัสนบัสนุนกบัการตดัสินใจ
เลือกเรียนสายอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของนักเรียนในจงัหวดัเชียงราย และเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจในการเลือกเรียนสายอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของนกัเรียนในจงัหวดัเชียงราย โดยใชแ้บบสอบถาม
จาํนวน 351 ชุด และแบบสมัภาษณ์จาํนวน 12 ชุด นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ทางสถิติ สามารถสรุปผลการศึกษา ดงัน้ี 
 จากปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกเรียนสายอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของนกัเรียนในจงัหวดัเชียงรายนั้น
นกัเรียนส่วนใหญ่ท่ีเลือกเรียนสายอาชีพเน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลชกัจูงจากรุ่นพ่ีหรือผูป้กครองและจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมี
ความกา้วหนา้ในการประกอบอาชีพ สถานศึกษาส่วนมากจะ 
อยู่ในจังหวดัเชียงราย การเดินทางสะดวก ประหยดัค่าใช้จ่าย จึงส่งผลทําให้ตัดสินใจเลือกเรียนสายอาชีพใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจงัหวดัเชียงราย 
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 ขอบเขตในการศึกษาคร้ังน้ีนั้ น ผู ้ศึกษาได้กําหนดขอบเขตของประชากรเฉพาะนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.1) เท่านั้น ซ่ึงเป็นความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัเดียว การศึกษาคร้ังต่อไปอาจตอ้งเพ่ิม
ขอบเขตของประชากรในระดบัอ่ืน ๆ เพ่ิมใหม้ากข้ึน  
 ขอบเขตดา้นตวัแปร ทั้งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ประกอบไปดว้ยปัจจยัดึงดูด ปัจจยัผลกัดนัและปัจจยั
สนบัสนุน ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสายอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจงัหวดัเชียงราย ควรมีการศึกษาตวั
แปรตัวอ่ืนด้วย เพ่ือนํามาเปรียบเทียบการตดัสินใจของนักเรียนนักศึกษาในระดับอ่ืน จะทําให้เราไดเ้ห็นความ
สอดคลอ้งและความแตกต่างอยา่งชดัเจน 
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บทคัดย่อ 

การวจิยัครั้งนี้เป็ นการวจิยักึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัการเห็น 

คุณค่าในตนเองของวยัรุ่น ดา้นร่างกาย อารมณ์  สังคม สติปัญญา เพ่ือเปรียบเทียบระดบัการเห็นคุณค่าในตนเองก่อน 

และหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมนาฏกรรมบาํบัด กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเป็ นนักเรียนระดับช้นัมธัยมศึกษาปี ท่ี 5 
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกลู จงัหวดัปัตตานี จาํนวน 20 คน ไดม้าโดยใชว้ธีิการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เพ่ือเลือกวยัรุ่นที่ 

มีระดบัการเห็นคุณค่าในตนเองตํ่า ตั้งแต่เปอร์เซ็นไทลที่์ 25 ลงมา โดยมีว ัยรุ่นสมคัรใจเขา้ร่วมโปรแกรมนาฏกรรม 

บาํบดั จาํนวน 12 คน และเขา้ร่วมโปรแกรมนาฏกรรมบาํบดั จาํนวน 12 ครั้ง ครั้งละ 1 ชัว่โมง สปัดาห์ละ 2 ครั้ง  เป็ น 

ระยะเวลา 6 สัปดาห์ รวมทั้งส้ิน 12 ชัว่โมง โปรแกรมนาฏกรรมบาํบดั เป็ นการขบัเคลื่อนดว้ยการแสดงออกทางกาย 

เนน้การเคลื่อนไหวปลดปล่อยความรู้สึกดา้นลบในใจ แสดงออกตามจินตนาการผา่นบทบาทสมสุมติ เพ่ือกา้วขา้มจาก 

ความรู้สึกภายในใจ ส่งผลให้เกิดความภูมิใจในตนเอง เม่ือส้ินสุดโปรแกรมจึงประเมินระดบัการเห็นคุณค่าในตนเอง 

หลงัเขา้โปรแกรมนาฏกรรมบาํบดัอีกครั้ง  เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง โดย 

กาํหนดจุดมุ่งหมายและปรับปรุงแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง ตามแนวคิดของ Adler เพ่ือสอดคลอ้งกบักลุ่ม 

ตวัอยา่งที่ศึกษา และโปรแกรมนาฏกรรมบาํบดั ที่ผูว้ิจยัออกแบบโดยใชแ้นวทางของนาฏกรรมและจิตวิทยาเชิงบวก 

ในการเขา้โปรแกรมทุกครั้ง  สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองของวยัรุ่นก่อนและ 

หลงัการใชโ้ปรแกรมนาฏกรรมบาํบดั ใชส้ถิติ t-test แบบไม่อิสระต่อกนั (t-test for dependent samples) 
ผลการศึกษาวิจยัพบวา่  หลงัเขา้ร่วมโปรแกรมนาฏกรรมบาํบดั มีระดบัคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองทุก 

ดา้นสูงกวา่ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมนาฏกรรมบาํบดั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ผลการวจิยัครั้งนี้แสดงใหเ้ห็น 

วา่ โปรแกรมนาฏกรรมบาํบดัน่าจะเป็ นทางเลือกหนึ่งในการดูแลวัยรุ่นที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองตํ่า ผูเ้กี่ยวขอ้งใน 

งานนาฏกรรมสามารถนาํไปเป็ นแนวทางเพ่ือประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาและเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของ 

วยัรุ่น และเป็ นประโยชน์สาํหรับผูท่ี้จะศึกษาวจิยัเรื่องการเห็นคุณคา่ในตนเองในกลุ่มเด็กและเยาวชนต่อไป 
คําสําคัญ: โปรแกรมนาฏกรรมบาํบดั , การเห็นคุณค่าในตนเอง , วยัรุ่น 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 943 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ABSTRACT 

This title is a quasi-experimental research aims to study the level of Self-esteem of adolescents, to compare 
the level of Self-esteem of adolescents according to genders, mean score, and parental status and to compare the level 
of Self-esteem of before and after participating in Dramatic Therapy. The sample of this research was 12 Mathayom 
Suksa IX students in Dechapattanayanukul School obtained by purposive sampling to select adolescents who have 
Self-esteem before participating in Dramatic Therapy at 25 percentile and below and 12 adolescent volunteers 
participated in Dramatic Therapy to join the Dramatic Therapy of 12 sessions of 1 hour duration of 6 weeks. Dramatic 
Therapy program is driven by a physical expression and use for releasing negative sense in mind. Expressed through 
the imagination through the role of the resolution to step away from the internal feelings cause self-esteem. At the 
end of the program, the self-esteem was assessed after the Dramatic Therapy program again. The research instruments 
were the Self-esteem Questionnaire and Dramatic Therapy Program. Self-esteem evaluation to set up the aim and 
improve self-esteem assessments in according to Adler's concept to fit the sample and Dramatic Therapy program. 
The researchers designed using the guidelines of the dramatic and positive psychology in the program at all times. 
The statistics used to compare the self-esteem scores of adolescents before and after the use of programs again were 
t-test for dependent samples.  
 The result of the study was as follows after participated the Self-esteem Dramatic Therapy was significantly 
increasing at .05 levels. The Dramatic Therapy probably selected the alternative therapy for participants in Dramatic 
can be applied for the guidelines to solve problem and reinforce the Self-esteem of Adolescents and useful for the 
study to improve the Adolescents who lack of Self-esteem in the other groups. 
Keywords: Dramatic Therapy Program , Self-esteem, Adolescents 
 
1. บทนํา 

ความสําคญัของปัญหา  

 ประเทศไทยพยายามมุ่งมัน่พฒันาประเทศให้เป็นประเทศอุตสาหกรรม การพฒันาอุตสาหกรรมแบบเร่ง
รีบ มีผลกระทบทั้งดา้นบวกและดา้นลบต่อสังคมไทย ดงัเช่น ปัญหาการแข่งขนัเพ่ือความสาํเร็จทางวิชาการอยา่งสูง
ในหมู่วยัรุ่นทั้งน้ีก็เพ่ือความอยูร่อด และเพ่ือคุณภาพชีวติของวยัรุ่นท่ีจะเป็นผูใ้หญ่ในวนัหนา้ วยัรุ่นอยูใ่นระยะหวัเล้ียว
หัวต่อระหวา่งความเป็นเด็กและผูใ้หญ่ จึงเป็นระยะท่ีเด็กตอ้งปรับตวัในทุกดา้น ต่อการเปล่ียนแปลงและพฒันาการ
ดา้นต่างๆ อยา่งเขม้ขน้ วยัรุ่นท่ีเป็นปัญหา ปัญหาบางอยา่งของวยัรุ่นหากแกไ้ขไม่ทนั หรือไม่ไดรั้บการแกไ้ขจะยดืเยื้อ
ไปจนเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ ซ่ึงการแกไ้ขหรือปรับพฤติกรรมต่างๆ ทาํไดย้ากยิ่งข้ึน (ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2549) เพราะวยัรุ่น
นั้นเป็นวยัท่ีมีความทะเยอทะยานสูง อารมณ์เปล่ียนแปลงง่าย (สุชา จนัทน์เอม, 2544) ซ่ึงเป็นธรรมชาติของวยัรุ่นท่ี
เป็นวยัท่ีตอ้งการมีอิสรภาพเป็นอยา่งมาก ให้ความสาํคญักบัเพ่ือนทั้งเพศเดียวกนัและเพศตรงขา้ม ไม่ชอบใหพ้่อแม่พ่ี
น้องมายุ่งเก่ียวกบัเร่ืองส่วนตวั ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในอดีตท่ีหลายคนมองขา้ม นานวนัอาจกลายเป็นปมในใจ (พรพิมล 
เจียมนาครินทร์, 2539) จนกลายเป็นความรู้สึกด้อย (พนม เกตุมาน, 2535) มีส่วนก่อให้เกิดการรู้สึกเห็นคุณค่าใน
ตนเองตํ่า เม่ือตอ้งเจอกับสภาพปัญหาและการถูกกีดกันทางสังคม (Coopersmith, 1967) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีการเห็น
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คุณค่าในตนเองตํ่า ปลีกตวัออกจากสงัคม มีความวติกกงัวลสูง (Maslow, 1970) และมกัใชก้ลไกในการป้องกนัตนเอง 
รับรู้ว่าตนเองดอ้ยกว่าคนอ่ืน  ไม่เช่ือมัน่ในตนเอง ไม่สามารถสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบับุคคลอ่ืนได้ มกัอยู่ภายใต้
อิทธิพลของบุคคลอ่ืนจึงส่งผลใหบุ้คคลนั้นเกิดความรู้สึกดอ้ย (Coopersmith, 1967) วยัรุ่นท่ีประสบปัญหาตอ้งไดรั้บ
การกระตุน้ให้คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ตอ้งใชว้ิธีการส่งเสริมลกัษณะการเห็นคุณค่าในตนเองตามความเหมาะสมการ
เสริมสร้างให้วยัรุ่นท่ีคิดว่าตนเองมีความรู้สึกด้อยและมีการเห็นคุณค่าในตนเองตํ่า ได้คิด ไตร่ตรอง ปรับปรุง 
ปรับเปล่ียนความคิดท่ีฝังอยูใ่นจิตใจใหก้ลบัมาเห็นวา่ตนเองมีค่า ไม่ไดไ้ร้ค่าตามท่ีตนคิดไปเอง เพ่ือใหเ้ขาเกิดการเห็น
คุณค่าในตนเองสูงข้ึนไดน้ั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจ และมองว่านาฏกรรมบาํบดัท่ีใชก้ารเคล่ือนไหวร่างกายเพ่ือท่ีจะพฒันา
ร่างกาย อารมณ์  สังคม สติปัญญา และจิตใจเขา้มามีส่วนช่วยเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองโดยการให้วยัรุ่น
สามารถแสดงความรู้สึกจากภายในออกมาในรูปแบบของละคร หรือการแสดงอากปักิริยาตามความตอ้งการของ
ตวัเอง (ชินอนงค ์ประชุมชิต, 2553) โดยไม่คาํนึงถึงความสวยงาม แต่ตอ้งการส่ิงท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของศิลปะ 
เพ่ือให้ผูท่ี้ร่วมโปรแกรมนาฏกรรมบาํบดัสามารถพฒันาภาพลกัษณ์ในทางบวกพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเอง ลด
ความเครียด ความวิตกกงัวลและซึมเศร้า ลดการแยกตวั การเจ็บป่วยเร้ือรังและการเกร็งของกลา้มเน้ือ เพ่ิมทกัษะใน
การส่ือสาร และส่งเสริมใหรู้้ถึงชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  

ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่หากวยัรุ่นมองตนเองให้มีค่า แลว้ลบเลือนความเช่ือท่ีมองวา่ตนเองมีความรู้สึกดอ้ยท่ี
ก่อใหเ้กิดการเห็นคุณค่าในตนเองตํ่าออกจากทศันคติไดแ้ลว้ ยอ่มส่งผลต่อช่วงวยัในชีวติของวยัรุ่นอยา่งมาก เน่ืองจาก
การเห็นคุณค่าในตนเองตํ่านั้นมีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวิต คนท่ีเห็นคุณค่าในตนเองจะมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคล
อ่ืน และมกัจะไดรั้บความช่วยเหลือสนับสนุนจากเพ่ือนและครอบครัว มีเป้าหมายในชีวิตและสามารถจดัการกับ
ปัญหาไดดี้ ยอมรับตนเองและสามารถใชชี้วติไดอ้ยา่งมีความสุข การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองสามารถทาํได้
หลายรูปแบบ เช่น การผสานศิลปะกบัการใหก้ารปรึกษาเชิงจิตวทิยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริง (จาํปี 
เสภา, 2553) ให้การการปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริง (ปุริมาพร แสงพยบั, 2553) การสอนแบบแผนผงั
มโนทศัน์ ผูว้ิจยัจึงไดน้าํนาฏกรรมมาผนวกแนวทางและประยกุตใ์ชก้บัจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือมีส่วนช่วยเสริมสร้างการ
เห็นคุณค่าในตนเองต่อวยัรุ่นท่ีมีความรู้สึกดอ้ย เพราะนาฏกรรมนอกจากจะเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีแสดงให้เห็น
ลกัษณะเฉพาะของชาติแลว้ ยงัเป็นส่วนหน่ึงท่ีมนุษยใ์ชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั เพ่ือช่วยผอ่นคลายความตึงเครียด 
บาํบดัโรคภยัไขเ้จ็บ (บงัอร ศรีเนตรพฒัน์, 2540) การใชกิ้จกรรมกลุ่ม (ศกัรินทร์ เมืองมูล, 2554) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะและนาฏศิลป์เป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพฒันาใหผู้เ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีจินตนาการมีสุนทรียภาพ ช่ืนชม
ความงาม อยา่งมีคุณค่า ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย ์ผูว้ิจยัจึงนาํเอาโปรแกรมนาฏกรรมบาํบดัท่ีเป็นการขบัเคล่ือน
ด้วยการแสดงออกทางกาย ใช้การเคล่ือนไหวปลดปล่อยความรู้สึกด้านลบในใจ แสดงออกตามจินตนาการผ่าน
บทบาทสมสุมติ เพ่ือกา้วผา่นความรู้สึกภายในใจ ส่งผลใหเ้กิดความภูมิใจในตนเอง ช่วยพฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ 
สงัคม สติปัญญาและจิตใจ ตลอดจนนาํไปสู่การพฒันาตนเองในดา้นของการรู้จกัช่ืนชมตนเอง รู้จกัค่าของตนเองและ
เขา้ใจสภาพแวดลอ้ม ส่งเสริมใหมี้ความเช่ือมัน่ในตนเอง อนัเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได ้ 

2.วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาระดบัการเห็นคุณค่าในตนเองของวยัรุ่น ดา้นร่างกาย อารมณ์  สงัคม สติปัญญา
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัการเห็นคุณค่าในตนเองของวยัรุ่นก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมนาฏกรรมบาํบดั
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สมมติฐาน 
 วยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมนาฏกรรมบาํบดัจะมีระดบัคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่าก่อนการเขา้

ร่วมโปรแกรมนาฏกรรมบาํบดั 

3.วธีิดาํเนินการวจิยั

การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-experimental Research) เ พ่ือศึกษาผลของโปรแกรม
นาฏกรรมบาํบดัต่อการเสริมสร้างเห็นคุณค่าในตนเองใหแ้ก่วยัรุ่น ดงัน้ี 

ประชากร เป็นนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล  จ.ปัตตานี  ปีการศึกษา 
2557 จาํนวนทั้งส้ิน  297 คน 

กลุ่มตวัอยา่ง เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ไดม้าโดยใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง  
(Purposive Sampling) เพ่ือเลือกวยัรุ่นท่ีมีระดบัคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองตํ่า ตั้ งแต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา 
จาํนวน 20 คน และทาํการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) มีวยัรุ่นสมคัรใจเขา้ร่วมโปรแกรมนาฏกรรมบาํบดั 
จาํนวน 12 คน แลว้ประเมินระดบัคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองหลงัเสร็จส้ินการเขา้ร่วมโปรแกรมนาฏกรรมบาํบดั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ 
1. แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง ไดจ้ากการศึกษาแนวทฤษฎี ตาํรา เอกสาร ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยกาํหนดจุดมุ่งหมายและปรับสร้างแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง ตามแนวคิดของ Adler เพ่ือสอดคลอ้งกบั
กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา การให้คะแนนแบบ (Rating Scale) ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย 8 ขอ้  ดา้นอารมณ์ 
26 ขอ้  ดา้นสงัคม 16 ขอ้ และสติปัญญา 5 ขอ้  ซ่ึงเป็นขอ้คาํถามดา้นลบ รวมทั้งหมด  55 ขอ้  และนาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 
จาํนวน 3 ท่าน เพ่ือปรับขอ้คาํถามใหผ้า่นเกณฑท่ี์กาํหนด นาํแบบประเมินวเิคราะห์หาคุณภาพของเคร่ืองมือ และนาํไป
ทดสอบคุณภาพเคร่ืองกบันกัเรียนระดบัชั้น ม.5 ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จงัหวดัปัตตานี (Try-out)  

2. โปรแกรมนาฏกรรมบาํบดั สร้างจากการศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันาฏกรรมบาํบดั
เพ่ือออกแบบโปรแกรมนาฏกรรมบาํบดัเพ่ือเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของวยัรุ่น นาํโปรแกรมนาฏกรรม
บําบัดให้ผู ้เ ช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน พิจารณาเสนอแนะปรับปรุง โปรแกรมนาฏกรรมบําบัด นําสังเกตและ
ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้าผูเ้ช่ียวชาญไปปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และไดป้รับแกใ้ห้มีความเหมาะสมและ
สมบูรณ์ จึงจะนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ขั้นเตรียมการ ผูว้ิจยัส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์สถานท่ีและใชก้ลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัถึงผูอ้าํนวยการ

โรงเรียนฯ และเตรียมเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง โปรแกรมนาฏกรรม
บาํบดั และจดัเตรียมสถานท่ีในการทดลองคือหอ้งกิจกรรมโรงเรียนฯ  

ขั้นดาํเนินการทดลอง ผูว้ิจยันาํแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองไปเก็บขอ้มูลกบันกัเรียนทั้งระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน  297 คน หลงัจากนั้นจึงทาํการตรวจคะแนนในแบบสอบถามแลว้เลือกนักเรียนท่ีไดค้่า
คะแนนในระดบัคะแนนตํ่ากวา่ตั้งแต่เปอร์เซ็นไทลท่ี์ 25 ลงมา ไดจ้าํนวน 20 คน สมคัรใจเขา้ร่วมโปรแกรมนาฏกรรม
บาํบดั จาํนวน 12 คน นาํกลุ่มตวัอยา่งมาทาํการประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองดว้ยแบบประเมินการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมนาฏกรรมบาํบดั นาํกลุ่มตวัอย่างมาเขา้โปรแกรมนาฏกรรมบาํบดั คร้ังละ 1 ชัว่โมง 
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สัปดาห์ละ 2 คร้ัง เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ทั้ งหมด 12 คร้ัง รวมทั้งส้ิน 12 ชัว่โมง เม่ือส้ินสุดการทดลอง ผูว้ิจยัประเมิน
ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองอีกคร้ังเป็นการทดสอบหลงัการเขา้โปรแกรมนาฏกรรมบาํบดั เปรียบเทียบความ
แตกต่างของระดบัคะแนนก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมนาฏกรรมบาํบดั 

การวิเคราะห์ขอ้มูล นาํขอ้มูลส่วนบุคคลวิเคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ วิเคราะห์ขอ้มูล
ระดบัการเห็นคุณค่าในตนเองของวยัรุ่น วิเคราะห์ดว้ยสถิติค่าเฉล่ีย (mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) เปรียบเทียบคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองของวยัรุ่นก่อนและหลงัการใชน้าฏกรรมบาํบดั โดยใชส้ถิติ t-
test แบบไม่อิสระต่อกนั (t-test for dependent samples) 

4. ผลการศึกษาวจิยั

ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบระดบัการเห็นคุณค่าในตนเองของวยัรุ่นก่อนและหลงัการเขา้โปรแกรมนาฏกรรมบาํบดั
รวมทุกดา้น

 ก่อนการเขา้โปรแกรม      หลงัการเขา้โปรแกรม 
การเห็นคุณค่าในตนเอง           (n= 12)                            (n= 12) 

x S.D. x S.D. t-test  Sig 
 ดา้นร่างกาย      1.55       0.23        4.31    1.01   2.12    .28* 
 ดา้นอารมณ์     1.57       0.26 4.12    0.76   2.23    .27* 
 ดา้นสงัคม           1.56       0.23 4.03    0.93   2.26    .27* 
 ดา้นสติปัญญา          1.75       0.17 3.71    0.93   2.79    .22** 

   รวม      1.58      0.22      4.00    0.25   2.31    .26* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05

ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลงัการเข้าโปรแกรมนาฏกรรมรวมทุกด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

5. การอภิปรายผล

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการใช้โปรแกรมนาฏกรรมบาํบดัต่อการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง 
สามารถสรุปผลการวจิยัตามสมมุติฐานท่ีกาํหนดไวไ้ดว้า่ วยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมนาฏกรรมบาํบดัจะมีระดบัคะแนน
การเห็นคุณค่าในตนเองสูงกวา่ก่อนการเขา้ร่วมนาฏกรรมบาํบดั โดยระดบัการเห็นคุณค่าในตนเองของวยัรุ่นทั้งหมด 
เป็นวยัท่ีอยูใ่นระยะการเปล่ียนแปลงระหวา่งเด็กไปสู่ผูใ้หญ่ซ่ึงมีการพฒันาร่วมกนัระหวา่งดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม 
(Maslow, 1970) จาํนวน 297 คน เป็นช่วงท่ีมีพฒันาการของการเปล่ียนแปลงซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
ทั้งดา้นชีววทิยาการรู้คิดและการเขา้สู่สงัคม (Santrock,2003) ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีพฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม
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และสติปัญญา ไปพร้อมๆ กนั  วยัรุ่นจึงไม่ใช่เพียงแต่การเจริญเติบโตทางร่างกาย แต่หมายรวมถึงการเจริญเติบโตทาง
สงัคมซ่ึงอยูใ่นกรอบของวฒันธรรมของแต่ละท่ี เม่ือวเิคราะห์ระดบัคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองของวยัรุ่นรวมทุก
ดา้น ทั้งดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม และดา้นสติปัญญา พบวา่ระดบัคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองของวยัรุ่น
โดยรวม มีเกณฑเ์ฉล่ียอยูใ่นระดบัตํ่า ( =1.96) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีทีคะแนนระดบัการเห็นคุณค่าใน
ตนเองอยูใ่นระดบัสูงสุดคือ ดา้นสติปัญญา มีเกณฑเ์ฉล่ียอยูใ่นระดบัตํ่า ( =2.36) รองลงมาคือ ดา้นสงัคม มีเกณฑเ์ฉล่ีย
อยูใ่นระดบัตํ่า ( =2.02) และดา้นท่ีมีคะแนนระดบัการเห็นคุณค่าในตนเองอยูใ่นลาํดบัสุดทา้ยคือ ดา้นอารมณ์ มีเกณฑ์
เฉล่ียอยูใ่นระดบัตํ่า ( =1.86) 

ผลการวเิคราะห์ระดบัการเห็นคุณค่าในตนเองของวยัรุ่นก่อนเขา้โปรแกรมนาฏกรรมบาํบดัเพ่ือเสริมสร้าง
การเห็นคุณค่าในตนเองของวยัรุ่น โดยมีวยัรุ่นท่ีมีระดบัคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองตั้งแต่เปอร์เซ็นไทน์ท่ี 25 ลง
มา จาํนวน 20 คน การเห็นคุณค่าในตนเองตํ่าของวยัรุ่นกลุ่มตวัอยา่งนั้น จะมีลกัษณะข้ีอาย  ลาํบากใจ ไม่กลา้เปิดเผย
ความรู้สึกของตนเอง ไม่กลา้แสดงออกในบางคร้ัง ไม่กลา้คิดอะไรท่ีแตกต่าง จากคนอ่ืน  ปิดกั้นตนเอง ปลีกตวัออก
จากสังคม มีความกังวล มีความหมายคลา้ยกันกับบุคคลท่ีมีความภูมิใจในตนเองตํ่า Low Self-Esteemซ้ึงมีความ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (นพมาศ อุง้พระ, 2553) ท่ีมกัใชก้ลไกในการป้องกนัตนเอง รับมองวา่ตนเองดอ้ยกวา่และ
ไม่เช่ือมัน่ในตนเอง จะมองวา่ตนเองเป็นคนไม่ดี ไม่มีความสามรถ จึงส่งผลใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกมีปมดอ้ย ไม่ชอบ
แสดงตนมกัเก็บตวั มี ขาดความนับถือตนเอง  ศึกษาตามแนวทางของ ไดเ้สนอวิธีการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง คือ การสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ตนเองโดยนึกถึงความสาํเร็จขา้งหนา้ในชีวติ ใหร้างวลัตวัเอง หรืออาจจะชมเชย
ตวัเอง เม่ือสามารถทาํงานลุล่วงไปดว้ยดี สะสมบนัทึกความสําเร็จ หาสมุดบนัทึกเพ่ือเขียนบนัทึกความสาํเร็จท่ีตน
ไดรั้บส่ิงท่ีทาํไดดี้เป็นเวลาติดต่อกนัหลายสปัดาห์หรือหลายเดือน โดยอาจเป็นความสาํเร็จในโครงการ ผูว้จิยัไดว้ยัรุ่น
ท่ีมีความสมคัรใจเขา้ร่วมโปรแกรมนาฏกรรมบาํบดั จาํนวน 12 คน ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมนาฏกรรมบาํบดัพบว่า
ระดบัการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยรวม มีเกณฑเ์ฉล่ียอยูใ่นระดบัตํ่า เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีทีคะแนน
ระดบัการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดบัสูงสุดคือ ดา้นสติปัญญา รองลงมาคือ ดา้นอารมณ์ และดา้นท่ีมีคะแนน
ระดบัการเห็นคุณค่าในตนเองอยูใ่นลาํดบัสุดทา้ยคือ ดา้นร่างกาย  และเขา้ร่วมโปรแกรมนาฏกรรมบาํบดั จาํนวน 12 
คร้ัง  คร้ังละ 1 ชัว่โมง  สัปดาห์ละ 2 คร้ัง เป็นเวลา 6 สัปดาห์ รวมทั้งส้ิน 12 ชัว่โมง และประเมินการเห็นคุณค่าใน
ตนเองอีกคร้ัง พบวา่ ผลการวิเคราะห์ระดบัการเห็นคุณค่าในตนเองของวยัรุ่นหลงัเขา้โปรแกรมนาฏกรรมบาํบดัเพ่ือ
เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง เพ่ือการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองด้วยตัวบุคคลว่ามีข้อควรนํามา
ประกอบการพิจารณา คือ การรับการเสนอแนะโดยตรงจากผูอ่ื้นหรือจากตนเอง วิธีน้ีเป็นการให้ขอ้มูลท่ีมีผลกระทบ
ให้เกิดกาํลงัใจ และสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง แต่ตอ้งไดรั้บการเสริมแรงทางบวกอยา่งต่อเน่ือง เพ่ิมความสาํเร็จ
ให้แก่ตนเอง เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ลดความคาดหวงัลงให้พอเหมาะพอดีกบัความสามารถท่ีแมจ้ะจริง
ของตน และใหห้ยดุการประเมินค่าตนเองโดยใชอ้ารมณ์มากกวา่เหตุผล 

ผูว้ิจยัประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของวยัรุ่นหลงัเขา้โปรแกรมนาฏกรรมโดยรวม จากการใชแ้บบ
ท่าทางและการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีเป็นอิสระโดยไม่ตอ้งเตรียมมาก่อน สัมพนัธ์กบัจงัหวะ การใชพ้ื้นท่ีของพลงังาน
และร่างกายเป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการเขา้ร่วมโปรแกรมนาฏกรรมบาํบดัประยกุตค์วามสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ
ความเคล่ือนไหวร่างกาย เช่น ปริมาณของพลงังาน รูปแบบการล่ืนไหล ความเร็วของการกระทาํจากความคิด และใช้
พ้ืนท่ีรอบตวัเพ่ือใหเ้กิดการรับรู้ไดด้ว้ยตนเองเขา้ไปยงัความรู้สึกของแต่ละบุคคล นาํมาซ่ึงการแสดงออกและการเขา้



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 948 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

สงัคม มีเกณฑเ์ฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีคะแนนระดบัการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่
ในระดบัสูงสุดคือ ดา้นร่างกาย และรองลงมาตามลาํดบั คือ ดา้นอารมณ์ และดา้นท่ีมีคะแนนระดบัการเห็นคุณค่าใน
ตนเองสูงอยูใ่นลาํดบัสุดทา้ยคือ ดา้นสติปัญญา 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงค์และสมมุติฐานท่ีวางไว ้ไดศึ้กษาระดบัคะแนนการเห็น
คุณค่าในตนเอง ดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และเพ่ือเปรียบเทียบระดบัการเห็นคุณค่าในตนเองของ
วยัรุ่นก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมนาฏกรรมบาํบดั พบวา่ วยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมนาฏกรรมบาํบดัจะมีระดบั
คะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองสูงกวา่ก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรมนาฏกรรมบาํบดั 

6. สรุปและข้อเสนอแนะ

ผลการเปรียบเทียบระดบัคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองของกลุ่มตวัอยา่งตามวตัถุประสงคก่์อนและหลงั
เขา้โปรแกรมนาฏกรรมบาํบดัเพ่ือเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง พบวา่ ระดบัการเห็นคุณค่าในตนเองของวยัรุ่น
ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมนาฏกรรมบาํบดัรวมทุกดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยมีค่าเฉล่ียหลงัการเขา้โปรแกรมนาฏกรรมสูงกว่าก่อนเขา้โปรแกรมเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
สติปัญญา มีความแตกต่างของการเขา้โปรแกรมนาฏกรรมบาํบดัก่อนและหลงัการเขา้โปรแกรมนาฏกรรมบาํบดัสูง
กวา่ดา้นสงัคม  ดา้นอารมณ์ และดา้นร่างกาย ตามลาํคบั  

ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํผลการวจิยัไปใช ้
1. ผูท่ี้จะนาํโปรแกรมนาฏกรรมบาํบดัไปใชเ้พ่ือเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของวยัรุ่น ควรมีความรู้

ความเขา้ใจและทกัษะเก่ียวกบักระบวนการใหก้ารปรึกษา เพ่ือประสิทธิผลในการใชโ้ปรแกรมนาฏกรรมบาํบดัให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

2. ควรให้ครูผูส้อนสอดแทรกกระบวนการกลุ่มโดยใชรู้ปแบบโปรแกรมนาฏกรรมเขา้ไปมีส่วนช่วยปรับ
พฤติกรรมเพ่ือเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองวนัรุ่นในโรงเรียน 

3. ผลของนาฏกรรมบาํบดัเพ่ือเสริมสร้างการเห็นคุณคา่ในตนเองของวยัรุ่น จะมีประสิทธิภาพสูงไดน้ั้น ครู
แนะแนว นกัจิตวิทยา หรือครูปกครองนกัเรียนในโรงเรียน เป็นตน้ ควรพิจารณากระบวนการและขั้นตอนการใหก้าร
ปรึกษารูปแบบโปรแกรมนาฏกรรมไปใช ้นอกจากจะช่วยลอดความรุนแรงในดา้นพฤติกรรมแลว้ยงัสามารถช่วย
เสริมสร้างพฤติกรรมดา้นดีในวยัรุ่นอีกดว้ย 

ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการสร้างชุดฝึกทางดา้นอ่ืน ๆ นอกเหนือจากโปรแกรมการฝึกนาฏกรรมบาํบดั เพ่ือใชใ้นการศึกษา

การเห็นคุณค่าในตนเอง  และควรนาํไปใชใ้นการบาํบดัพฤติกรรมอ่ืน ๆ ท่ีนองเหนือจากการเห็นคุณค่าในตนเอง 
2. ควรมีการปรับแนวคิดของทฤษฏีท่ีจะนาํมาบูรณาการให้สอดคลอ้งกบัโปรแกรมนาฏกรรมบาํบดัท่ีได้

ทดลองในคร้ังน้ีเพ่ือพฒันาโปรแกรมบาํบดัใชท่ี้สามารถฝึกไดท้ั้งกลุ่มวยัรุ่นและกลุ่มอ่ืนๆ ต่อไป 
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การศึกษาเชิงวเิคราะห์การปรับบทแปลและกลวธีิการแปล 

นวนิยายกึ่งอตัชีวประวตัิเร่ือง “บ๊อบ แมวเตะฝันข้างถนน” 

AN ANALYTICAL STUDY OF TRANSLATION EDITING AND TRANSLATION PROCESS  

OF THE AUTOBIOGRAPHICAL LITERATURE  

“A STREET CAT NAMED BOB” 

ชฎาภรณ์ แสงจนัทร์ทพิย์1 นครเทพ ทพิยศุภราษฎร์2 และศิริมน ศรีนพรัตน์3 

1 นกัศึกษา หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือวิชาชีพ มหาวิทยาลยัรังสิต (chadaporn.sjt@gmail.com) 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือวิชาชีพ มหาวิทยาลยัรังสิต 
3อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือวิชาชีพ มหาวิทยาลยัรังสิต 

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

บทคัดย่อ 

การวจิยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเก่ียวกบัการปรับบทแปลและกลวธีิการแปลนวนิยายก่ึงอตัชีวประวติั

เร่ือง “บ๊อบ แมวเตะฝันขา้งถนน” แปลโดย ธิดารัตน์ เจริญชยัชนะ จากผูเ้ขียน เจมส์ โบเวน ในเร่ือง “A Street Cat 

Named Bob” โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผ่านการนําเสนอตัวอย่างจํานวน 21 ตัวอย่าง ซ่ึงผู ้วิจัยนํา

หลกัเกณฑก์ารปรับบทแปลของสญัฉว ีสายบวั (2553) มาเป็นเกณฑใ์นการวเิคราะห์ สามารถจาํแนกออกเป็น 2 ระดบั 

คือระดบัคาํและระดบัโครงสร้าง จากผลการศึกษาพบว่า การปรับบทแปลระดบัคาํท่ีพบมากท่ีสุดคือ การใชว้ลีหรือ

ประโยคแทนคาํ พบทั้งหมด 9 คร้ัง และการปรับระดบัโครงสร้างท่ีพบมากท่ีสุดคือ การปรับระดบัประโยค ประเภท

การปรับระเบียบวิธีเรียงคาํในประโยคหรือวลี พบทั้งหมด 15 คร้ัง ส่วนกลวิธีการแปลโดยรวมนั้น ผูแ้ปลมุ่งเนน้การ

แปลแบบตรงตวัเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือรักษาความหมายของเน้ือหาในตน้ฉบบั รวมถึงอรรถรส และความเป็นธรรมชาติ 

คาํสําคญั: การปรับบทแปล, กลวธีิการแปล, นวนิยายก่ึงอตัชีวประวติั 

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to study the type of translation editing and translation process in  

James Bowen’s autobiographical literature “A Street Cat Named Bob”, in Thai translated version by Thidarat 

Charoenchaichana. The analysis was conducted using qualitative data through 21 samples. The researcher applied 

the principle of translation editing by Sanchawi Saibua to analyze all the data. The findings were classified into two 

levels, which were adjustment in the word level and language structure level. The result indicated that in the word 

level, using phrases or sentence instead of words were used most frequently, found 9 times. In addition, the 

rearrangement of word order in sentences or phrase was mostly frequently used in the language structure, found 15 

times. In terms of the translation process, the translator mostly used literal translation technique in order to keep 

meanings closely to the original version, including feeling and natural flow as well. 

Keywords:  TRANSLATION EDITING, TRANSLATION PROCESS, AUTOBIOGRAPHICAL LITERATURE 
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1. บทนํา 

การแปลนบัเป็นปัจจยัหลกัอยา่งหน่ึงท่ีส่งผลใหก้ารส่ือสารเกิดความสมัฤทธ์ิผล ตรงตามความตอ้งการของผู ้

ส่งสารในหลายๆ ดา้น แต่การแปลจากภาษาหน่ึงไปยงัอีกภาษาหน่ึงยอ่มพบเจอปัญหาและอุปสรรค ซ่ึงปัญหาท่ีสาํคญั

นั้นคือ ความแตกต่างทางดา้นศาสนา วฒันธรรม สภาพแวดลอ้ม และโครงสร้างทางภาษา ท่ีอาจสอดแทรกอยู่ใน

วรรณกรรม หรืองานแปลประเภทต่างๆ จึงเป็นหนา้ท่ีของผูแ้ปลท่ีตอ้งปรับแต่ง เรียงร้อยถอ้ยคาํใหม่ เพ่ือใหเ้หมาะสม

กบัธรรมชาติของภาษาปลายทาง เพราะหากแปลตรงตวัตามตน้ฉบบัก็มิไดท้าํให้งานแปลออกมาดีเสมอไป อีกทั้งยงั

อาจทาํใหผู้อ่้านเกิดความสบัสนในการส่ือความหมายอีกดว้ย  

การปรับบทแปลจึงเข้ามาเป็นส่วนสําคัญ เพ่ือแก้ปัญหาในการแปลระหว่างภาษาต้นทางไปยงัภาษา

ปลายทาง ซ่ึงนบัเป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยใหผู้แ้ปลเลือกใชถ้อ้ยคาํ หรือสาํนวน ท่ีจะนาํไปปรากฏในภาษาฉบบัแปลไดอ้ยา่ง

เหมาะสม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความสอดคลอ้งของทั้งสองภาษา ให้มีความหมายเทียบเคียงกนัมากท่ีสุด รวมทั้ง

สามารถแกปั้ญหาในดา้นความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างทางภาษา และปัญหาในดา้นความแตกต่างทางวฒันธรรม 

ยิง่ไปกวา่นั้นการปรับบทแปลท่ีดีจะตอ้งปรับต่อเม่ือมีความจาํเป็น ไม่แกไ้ขตามความพอใจของตนเอง ทั้งน้ีผูแ้ปลควร

ใชก้ารพิจารณาไตร่ตรอง หรือทบทวนขอ้ความใหดี้เสียก่อนนาํไปสู่ผูอ่้าน  

ตามหลกัเกณฑข์อง สญัฉว ีสายบวั (2553: 63-75) ไดแ้บ่งการปรับบทแปลออกเป็น 2 ระดบั คือระดบัคาํและ

ระดบัโครงสร้าง ซ่ึงในระดบัคาํมีทั้งหมด 5 ประเภท คือ 1) การเติมคาํอธิบาย 2) การใชว้ลีหรือประโยคแทนคาํ 3) การ

ใชค้าํท่ีอา้งอิงถึงความหมาท่ีกวา้งข้ึนแทนคาํท่ีอา้งอิงถึงส่ิงท่ีเฉพาะกวา่ 4) การเติมตวัเช่ือมระหวา่งกลุ่มความคิดต่างๆ 

5) การตดัคาํหรือสํานวนท้ิงไป และการปรับระดบัโครงสร้างของภาษามีทั้งหมด 4 ประเภท คือ 1) ระดับเสียง 2) 

ระดบัโครงสร้างของคาํ 3) ระดบัประโยค สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 5 วธีิ คือ การปรับระเบียบวธีิเรียงคาํในประโยค

หรือวลี การเปล่ียนประโยคเป็นวลีหรือวลีเป็นประโยค การปรับการใชป้ฏิเสธ การปรับการใชก้รรตุวาจกและกรรม

วาจก การเพ่ิมและละคาํในประโยค 4) การปรับโครงสร้างในระดบัท่ีสูงกวา่ประโยค 

ส่วนกลวิธีการปรับบทแปล สญัฉวี สายบวั (2553: 43-46) ไดแ้บ่งการแปลออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การแปล

แบบตรงตวั (literal translation) เป็นการแปลท่ีผูแ้ปลพยายามรักษารูปแบบของการนาํเสนอความคิด (form) ของ

ตน้ฉบบัเอาไวใ้นฉบบัแปลใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้รูปแบบท่ีวา่น้ีหมายถึงระเบียบวิธีการเรียงคาํ การจดัรวมกลุ่ม

ความหมายเป็นประโยค และการเรียงประโยคเป็นขอ้ความท่ีใหญ่ข้ึนตามลาํดบั และอีกรูปแบบหน่ึงคือ การแปลแบบ

เอาความ (free translation) เป็นการแปลท่ีมีการถ่ายทอดภาษาต่างไปจากตน้ฉบบั มีการใชว้ิธีเรียงลาํดบัความคิดใหม่ 

เช่น ประโยคหรือวลีใดท่ีกล่าวไวเ้ป็นอันดับต้นๆ ในต้นฉบับอาจถูกจัดให้อยู่ลาํดับหลังๆ ในฉบับแปล ทั้ งน้ีมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือใหง้านแปลสามารถส่ือความหมายจากตน้ฉบบัไปสู่ผูอ่้านไดอ้ยา่งครบถว้น และไดใ้จความสาํคญั   

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกนวนิยายก่ึงอตัชีวิประวติัเร่ือง “บ๊อบ แมวเตะฝันขา้งถนน” แปลโดย ธิดารัตน์ 

เจริญชยัชนะ จากงานเขียนตน้ฉบบัเร่ือง “A Street Cat Named Bob” โดย เจมส์ โบเวน ซ่ึงเน้ือหาในเร่ืองนั้น ไดส้ร้าง

ความประทบัใจ และสร้างกาํลงัใจให้แก่ผูอ่้านเป็นอยา่งมาก ดว้ยเร่ืองราวน่าติดตาม ท่ีแฝงไปดว้ยอารมณ์ ความรู้สึก 

และแง่คิดต่างๆ รวมถึงความรักและความผูกพนัท่ีผูอ่้านจาํนวนมากต่างสัมผสัได้จากงานแปลฉบบัน้ี ผูศึ้กษาจึง

เลง็เห็นวา่วรรณกรรมเร่ืองน้ีมีความเหมาะสมท่ีจะนาํมาศึกษา การวเิคราะห์การปรับบทแปลและกลวธีิการแปลไดเ้ป็น

อยา่งดี และคาดหวงัวา่จะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจการศึกษาดา้นภาษาองักฤษและการแปลสืบไป  
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2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือศึกษาการวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลนวนิยายก่ึงอตัชีวประวติัเร่ือง “บ๊อบ แมวเตะฝัน

ขา้งถนน” หรือ “A Street Cat Named Bob” ซ่ึงแปลโดย ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ และเขียนโดย เจมส์ โบเวน จาก

ตน้ฉบบัภาษาองักฤษสู่ฉบบัแปลภาษาไทย 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบวเิคราะห์เน้ือหาทางดา้นภาษา จากภาษาตน้ทางไปยงัภาษาปลายทาง โดย

การปรับบทแปลและกลวธีิการแปลนวนิยายก่ึงอตัชีวประวติัเร่ือง “A Street Cat Named Bob” ท่ีอยูใ่นฉบบัแปลภาษา

ไทยเร่ือง “บ๊อบ แมวเตะฝันขา้งถนน” โดยใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง จากยอ่หนา้แรกและยอ่หนา้ท่ีสองของทุกบท 

จาํนวน 21 ตวัอยา่ง เพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดในการวจิยั 

ขั้นตอนในการดาํเนินการวจิยั แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนทบทวนวรรณกรรม ผูว้ิจัยได้เก็บขอ้มูลจากเอกสาร ตาํราทางวิชาการแปล และวิทยานิพนธ์ท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือศึกษาทฤษฎีการแปล กระบวนการแปล กลวิธีการแปล คาํนิยามในการแปล และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่างๆ เก่ียวกบัการแปลวรรณกรรม หรือ นวนิยาย โดยกาํหนดกรอบแนวทางการศึกษาน้ีจากหลกัเกณฑข์อง สัญฉวี 

สายบวั (2553: 63) 

ขั้นตอนเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากการอ่านเน้ือหาตน้ฉบบัและฉบบัแปล จากนั้นได้

ทาํการศึกษาเชิงลึกเพ่ือเปรียบเทียบเน้ือหาระหว่างตน้ฉบบัภาษาองักฤษกบัฉบบัแปลภาษาไทย และนาํขอ้มูลการ

เปรียบเทียบนั้นไปวเิคราะห์ใหเ้ป็นไปตามขอบเขตการศึกษาท่ีกาํหนดไว ้

ขั้นตอนวิเคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลน้ีแบ่งออกเป็น 2 ระดบัท่ีสําคญั คือ การปรับบทแปลระดบัคาํ 

และการปรับบทแปลระดบัโครงสร้าง ซ่ึงในแต่ละระดบัสามารถแยกประเภทออกไดต้ามความเหมาะสม 

ขั้นตอนสรุปและอภิปรายผลการศึกษา นําเสนอผลการวิเคราะห์การปรับบทแปลท่ีใช้ในการแปล

วรรณกรรม หรือนวนิยายก่ึงอตัชีวประวติัเร่ืองน้ี ในแต่ละระดบั โดยการนาํเสนอตวัอยา่งจาํนวน 21 ตวัอยา่ง 

 

4. ผลการวเิคราะห์ 

จากการศึกษาการวเิคราะห์การปรับบทแปลและกลวธีิการแปล จากจาํนวนทั้งหมด 21 ตวัอยา่ง ผูศึ้กษาพบวา่

มีการปรับบทแปลทั้ ง 2 ระดับ คือระดับคาํ และระดับโครงสร้าง ซ่ึงสอดคลอ้งกับหลกัเกณฑ์ของ สัญฉวี สายบวั 

(2553) ซ่ึงผูศึ้กษาขอนาํเสนอตวัอยา่งการวเิคราะห์เน้ือหาบางส่วนท่ีน่าสนใจ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

 

ตวัอย่างที ่1 

ต้นฉบบั ฉบับแปล 

There’s famous quote I read somewhere. It 

says we are all given second chances every day of 

our lives. They are there for the taking, it’s just that 

we don’t usually take them.  (James Bowen, 2012: 1) 

มีคาํพดูยอดฮิตท่ีผมเคยอ่านเจอจากท่ีไหนสกัแห่งบอก

วา่ เราทุกคนล้วนได้รับโอกาสแก้ตวัอยู่ทุกเม่ือเช่ือวนั 

โอกาสเหล่านั้นรอใหเ้รารับไป เพยีงแต่เรามกัจะไม่

ค่อยสนใจเท่านั้นเอง (ธิดารัตน์ เจริญชยัชนะ, 2556: 3) 
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มีการปรับบทแปลระดบัโครงสร้าง ในระดบัโครงสร้างของคาํ ตน้ฉบบัคือ “There’s famous quote I read 

somewhere.” เน่ืองจากมีความแตกต่างในหน่วยคาํพิเศษเพ่ือบอกความหมายเพ่ิมเติมในดา้นกาล (tense) จะไดป้ระโยค

ฉบบัแปลท่ีว่า “มีคาํพูดยอดฮิตท่ีผมเคยอ่านเจอจากท่ีไหนสักแห่ง” คาํว่า “เคย” เป็นการบ่งบอกถึงเหตุการณ์ท่ีผ่าน

มาแลว้ในอดีต และการปรับระดบัคาํ โดยการตดัคาํหรือสํานวนท้ิงไป ตน้ฉบบั คือ “It says we are all given second 

chances every day of our lives.” ฉบบัแปล คือ “เราทุกคนลว้นไดรั้บโอกาสแกต้วัอยูทุ่กเม่ือเช่ือวนั” ผูแ้ปลไดต้ดัคาํวา่ 

“of our lives” ท้ิงไปไม่ปรากฏในฉบบัแปล เน่ืองจากไม่ใช่ความหมายท่ีสาํคญันกัของตน้ฉบบั เม่ือตดัคาํออกไปแลว้

ไม่ไดท้าํใหส้าระสาํคญัของตน้ฉบบัเสียไป นอกจากน้ีผูแ้ปลยงัใชว้ธีิการปรับระดบัโครงสร้าง ระดบัประโยค ประเภท

การปรับระเบียบวธีิเรียงคาํในประโยคในตน้ฉบบั คือ “….…,it’s just that we don’t usually take them.” ผูแ้ปลไดป้รับ

ระเบียบวธีิเรียงคาํ โดยนาํคาํวา่ “usually” ท่ีมีความหมายวา่ “มกัจะ” สลบัตาํแหน่งกบักริยาช่วย และคาํระบุความหมาย

ปฏิเสธ คือคาํวา่ “don’t” ท่ีมีความหมายวา่ “ไม่” ฉบบัแปลจะไดค้วามวา่ “เพียงแต่เรามกัจะไม่ค่อยสนใจเท่านั้นเอง” 

ในฉบบัแปลน้ีผูแ้ปลไดป้รับตามระเบียบวธีิเรียงคาํในโครงสร้างของภาษาไทย 

 

ตวัอย่างที ่2 

ต้นฉบบั ฉบับแปล 

As the fortnight drew to a close, I realized 

that I had to think about getting Bob out of the flat and 

back on to the streets. That’s where he had come from 

– and I assumed that’s where he would want to return.  

He’d continued to make really good progress 

and looked much healthier than he had done when I 

first met him. He’d fattened up a lot more too. 

So a day or two after I’d completed the 

course of medicine and he’d recovered fully from his 

op, I took Bob downstairs and out through the 

hallway. I led him down the path and out towards 

the gate then pointed him in the direction of the 

street. (James Bowen, 2012: 49) 

 

ช่วงเวลาสองสัปดาห์ใกลจ้ะส้ินสุดลงแลว้ ผม

รู้วา่ตอ้งคิดเร่ืองพาบ๊อบออกไปนอกแฟลต และกลบัไป

ใชชี้วติขา้งถนนเหมือนเดิม นัน่คือท่ีท่ีมนัจากมา ซ่ึงผม

เดาวา่นัน่คือท่ีท่ีมนัอยากจะกลบัไป  

บ๊อบอาการดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและดูแขง็แรง

ข้ึนกวา่ตอนท่ีผมเจอมนัมาก ทั้งยงัอว้นข้ึนเยอะเลย 

วนัหรือสองวนัหลงัจากใหม้นักินยาชุดสุดทา้ย และฟ้ืน

จากการผ่าตดัเตม็ร้อยแล้ว ผมพาบ๊อบลงมาข้างล่างและ

เดนิผ่านห้องโถงทางเดนิออกมาข้างนอก จากนั้นพามนั

เดนิไปตามทางออกแถวประตูร้ัวแล้วช้ีทางไปถนนให้ดู 

(ธิดารัตน์ เจริญชยัชนะ, 2556: 39)  

ผูแ้ปลใชก้ารปรับบทแปลระดบัคาํ ประเภทการใชว้ลีแทนคาํ เน่ืองจากคาํวา่ “fortnight” มีความหมายตาม

พจนานุกรมวา่ “ระยะเวลา 14 วนั” เน่ืองจากในภาษาฉบบัแปลไม่มีคาํนามคาํเดียว ท่ีสามารถส่ือความหมายของคาํวา่ 

“fortnight” ได ้ดงันั้นในภาษาฉบบัแปลคือ “สองสัปดาห์” เพ่ืออธิบายให้ผูอ่้านเห็นถึงภาพเหตุการณ์ในเน้ือเร่ืองท่ีตวั

ละครหลกั คือเจมส์ใชร้ะยะเวลาดงักล่าวเพ่ือดูแลบ๊อบจากอาการบาดเจ็บ และยงัมีการปรับบทแปลระดบัโครงสร้าง 

ระดบัประโยค ประเภทการละคาํในประโยค เน่ืองจากความแตกต่างทางโครงสร้างของภาษา จากตน้ฉบับ คือ 

“…….and he’d recovered fully from his op,…….” ฉบับแปลคือ “และฟ้ืนจากการผ่าตัดเต็มร้อยแล้ว” คาํท่ีถูกละ
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ออกไปคือคาํวา่ “his” ซ่ึงในเน้ือเร่ืองใชก้ล่าวถึงบ๊อบ แต่ในตน้ประโยคน้ีไดมี้การกล่าวถึงบ๊อบไปแลว้ โดยใชค้าํว่า 

“he“ ดงันั้นจึงตดัคาํออกไปเพ่ือทาํให้ประโยคฉบบัแปลกระชบัข้ึน สุดทา้ยน้ีมีการปรับบทแปลระดบัคาํ ประเภทการ

เติมตวัเช่ือมระหวา่งกลุ่มความคิดต่างๆ ตน้ฉบบั คือ “…….,I took Bob downstairs and out through the hallway. I led 

him down the path and out towards the gate then pointed him in the direction of the street.” ฉบับแปล คือ “ผมพา

บ๊อบลงมาขา้งล่างและเดินผ่านหอ้งโถงทางเดินออกมาขา้งนอก จากน้ันพามนัเดินไปตามทางออกแถวประตูร้ัวแลว้ช้ี

ทางไปถนนให้ดู” คาํท่ีเติมลงไปเช่ือมระหว่างกลุ่มความคิดคือคาํสันธาน ว่า “จากนั้น” เพ่ือให้ผูอ่้านเขา้ใจถึงลาํดบั

เวลาก่อนหลงัของเน้ือเร่ือง 
 

5. บทสรุปและการอภิปรายผล 

จากการศึกษาและวิเคราะห์นวนิยายก่ึงอตัชีวประวติั เร่ือง “บ๊อบ แมวเตะฝันขา้งถนน” หรือ “A Street Cat 

Named Bob”  จาํนวน 21 ตวัอย่าง ผูศึ้กษาไดใ้ชว้ิธีการเลือกจากย่อหน้าแรกและย่อหน้าท่ีสองของแต่ละบท นาํมา

วเิคราะห์การปรับบทแปล โดยยดึหลกัเกณฑข์อง สญัฉว ีสายบวั (2553) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การปรับระดบั

คาํและการปรับระดบัโครงสร้าง สามารถสรุปขอ้มูลเชิงปริมาณ และเรียงลาํดบัในแต่ละประเภทจากมากท่ีสุดไปหา

นอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี  

 

ตารางท่ี 1 ความถ่ีของการปรับบทแปลระดบัคาํและระดบัโครงสร้าง 

การปรับบทแปลระดบัคาํ การปรับบทแปลระดบัโครงสร้าง 

ลาํดบัท่ี ประเภท 
ความถ่ี

(คร้ัง) 
ลาํดบัท่ี ประเภท 

ความถ่ี

(คร้ัง) 

1. การใชว้ลีหรือประโยคแทนคาํ 9 1. การปรับระเบียบวธีิเรียงคาํใน

ประโยคหรือวลี 

15 

2. การตดัคาํหรือสาํนวนท้ิงไป 8 2. การเพ่ิมและละคาํในประโยค 8 

3. การเติมตวัเช่ือมระหวา่งกลุ่มความคิด 5 3. ระดบัโครงสร้างของคาํ 4 

4. การใชค้าํอา้งอิงถึงความหมายท่ีกวา้ง

ข้ึนแทนคาํท่ีอา้งอิงถึงส่ิงท่ีเฉพาะกวา่ 

4 4. ระดบัเสียง 3 

5. การเติมคาํอธิบาย  5. การปรับการใชป้ฏิเสธ 2 

 การเติมลกัษณะนามขา้งหนา้ 2 6. การปรับโครงสร้างในระดบัท่ี

สูงกวา่ประโยค 

1 

 การเติมขอ้ความสั้นๆ 2    

 

การปรับบทแปลระดบัคาํ ประเภทการใชว้ลีหรือประโยคแทนคาํ พบมากท่ีสุดในการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจาก

ความแตกต่างทางดา้นภาษาและวฒันธรรม ในการส่ือความหมายของคาํศพัทท่ี์เป็นปัญหา จากภาษาตน้ฉบบัสู่ภาษา

ปลายทาง โดยจะตอ้งเลือกใชค้าํท่ีเทียบเคียงกนัมากท่ีสุด เพ่ือถ่ายทอดใหค้รอบคลุมความหมายของตน้ฉบบั และคง

ความเป็นธรรมชาติเอาไว ้ดงัตวัอยา่งเช่น 
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ตวัอย่าง 

ต้นฉบบั ฉบับแปล 

squinted / v. (page 73) หยตีามอง (หนา้ 59) 

dramatically / adv. (page 93) จากหนา้มือเป็นหลงัมือ (หนา้ 75) 

whole / n. (page 249) เป็นตวัของตวัเองเตม็ร้อย (หนา้ 201) 

 

ผูแ้ปลไดป้รับบทแปลคาํจากตน้ฉบบั “squinted” มีความหมายวา่ “ตาท่ีลืมไม่เต็มท่ี” เป็นภาษาฉบบัแปลวา่ 

“หยีตามอง” เพ่ือส่ือความให้ผูอ่้านเขา้ถึงบริบทในเน้ือเร่ือง ตวัอย่างถดัมาคาํว่า “dramatically” ในตน้ฉบบักล่าวถึง

ความเปล่ียนแปลงในชีวิตของเจมส์เม่ือมีบ๊อบเขา้มาอยูด่ว้ย ทาํให้เขาตอ้งมีความรับผิดชอบท่ีมากข้ึน จึงใชส้าํนวนท่ี

ถือเป็นกริยาวเิศษณ์วา่ “จากหนา้มือเป็นหลงัมือ” แทนความหมายตามพจนานุกรมวา่ “อยา่งมากและฉบัพลนั” เพ่ือให้

ผูอ่้านเห็นภาพเหตุการณ์ในเน้ือเร่ืองชดัเจนข้ึน และตวัอยา่งคาํวา่ “whole” ฉบบัแปลคือ “เป็นตวัของตวัเองเต็มร้อย” 

เพ่ือปรับความหมายให้เทียบเคียงกบัเน้ือหาตน้ฉบบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บุษรา เผดิมโชค, นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์, 

บุษกร วิชชุลตา (2559) ท่ีพบวา่ การใชว้ลีหรือประโยคแทนคาํ เน่ืองจากภาษาตน้ทางและภาษาปลายทางไม่มีคาํศพัท์

ท่ีเทียบเคียงกนัได ้หรือเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมของภาษาท่ีความหมายผิดแปลกไปจากวฒันธรรมของอีกภาษา ผูอ่้าน

ไม่สามารถท่ีจะเขา้ใจในคาํนั้นได ้ดงันั้นจึงเลือกใชว้ธีิน้ีเพ่ือเนน้ความเขา้ใจของผูอ่้านในเน้ือหาฉบบัแปล ทาํใหผู้อ่้าน

เห็นภาพมากข้ึน 

 นอกจากน้ียงัพบว่าในการปรับระดบัคาํ ประเภทการตดัคาํหรือสาํนวนท้ิงไป มีการใชม้ากเป็นอนัดบัสอง

รองลงมา เน่ืองจากโดยส่วนมากเป็นคาํหรือประโยคส้ินเปลือง หากแปลทั้งหมดอาจส่งผลกระทบใหภ้าษาฉบบัแปล

ยืดยาวเกินความจาํเป็น ผูแ้ปลจึงเลือกตดัคาํท่ีไม่ใช่ความหมายสาํคญันกัออกไป เม่ือถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาฉบบั

แปลแลว้ ก็ยงัคงความหมายเดิมและใจความสาํคญัของตน้ฉบบัเอาไว ้ 

 

ตวัอย่าง 

ต้นฉบบั ฉบับแปล 

He was definitely on the road to recovery,……  

(page 39) 

     มนักาํลงัฟ้ืนตวัแน่ๆ (หนา้ 31) 

 

……., his face pressed against the glass of the bus 

window,……. (page 57) 

เอาหนา้แนบกระจกหนา้ต่างรถ (หนา้ 45) 

I then went along to a good second-hand furniture shop 

in Tottenham…….  

(page 233) 

จากนั้นผมไปท่ีร้านขายเฟอร์นิเจอร์มือสองในทอทแนม 

(หนา้ 187) 

 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ คาํพิมพต์วัเอียงคือคาํท่ีตดัออกไปจากประโยค เน่ืองจากไม่ใช่คาํท่ีเป็นสาระสาํคญัของ

ตน้ฉบบั คาํวา่ “on the road” ตดัออกไปเพราะจากเน้ือเร่ืองเป็นท่ีทราบกนัอยูแ่ลว้วา่บ๊อบเป็นแมวท่ีหลงทางมาจากขา้ง

ถนน จึงไม่จาํเป็นตอ้งปรากฏในฉบบัแปล และคาํวา่ “against” ท่ีแปลวา่ “ตา้น” หรือ “ยนั” ถูกตดัออกไปเน่ืองจากเป็น
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คาํท่ีมีความหมายซํ้ าซอ้นกบัคาํวา่ “pressed” ท่ีแปลวา่ “แนบ” และคาํวา่ “good” มีการอธิบายความต่อทา้ยในประโยค

ถดัมาจึงไม่จาํเป็นตอ้งแปล ซ่ึงประเด็นการปรับบทแปลน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ฐนนท์พร โชติอนนัตค์งภสั 

(2556: 82-83) ท่ีพบวา่ การปรับบทแปลระดบัคาํ สามารถทาํไดโ้ดยการตดัคาํหรือสาํนวนท้ิงไป หากคาํหรือสาํนวน

นั้ นๆ ไม่ใช่ความหมายท่ีสําคัญของต้นฉบับผูแ้ปลจึงละไม่แปล หรือในกรณีท่ีมีการกล่าวถึงแบบซํ้ าๆ หรือมี

รายละเอียดมากเกินไป ทาํให้เกิดความเยิน่เยอ้ ผูแ้ปลจึงละคาํดงักล่าวโดยไม่แปลเพ่ือใหภ้าษามีความกระชบั ล่ืนไหล 

โดยไม่เสียอรรถรสในการอ่านแต่อยา่งใด  

ส่วนการปรับบทแปลระดบัโครงสร้างนั้น พบวา่การปรับระดบัประโยค ประเภทการปรับระเบียบวธีิเรียงคาํ

ในประโยคหรือวลี พบมากท่ีสุดในการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากการแปลตามตาํแหน่งทางโครงสร้างภาษาตน้ฉบบั ไม่

สอดคลอ้งและไม่ไดใ้จความนกั ผูแ้ปลจึงจาํเป็นตอ้งปรับแต่งใหเ้หมาะสมกบัหลกัโครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษา

ฉบบัแปล เพ่ือส่ือสารใหผู้อ่้านเขา้ใจ และไดรั้บอรรถรสในการอ่านมากยิง่ข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงการแปลแบบ

ตรงตวัท่ีอาจทาํใหผู้อ่้านเกิดความสบัสน ซ่ึงสามารถจาํแนกตวัอยา่งออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

 

ตวัอย่างที ่1 (การปรับระเบียบวธีิเรียงคาํในประโยค) 

ต้นฉบับ 
                            Adverb 

ฉบับแปล 
                                             กริยาวิเศษณ์ 

  

…,but inevitably I suppose the one that stuck most 

vividly in my mind was the darkest.  

(page 15) 
 

              Main clause                                                              Subordinate clause 

แต่ผมคิดวา่ท่ีฝังแน่นในใจท่ีสุดอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได้

กลบัเป็นความทรงจาํสุดเลวร้าย (หนา้ 13) 

 
 

                            อนุประโยค                                                   ประโยคหลกั 

  

I’d had the odd job here and there when I was younger 

in Australia and I’d also been in a band,… (page 93) 

 

ตอนยงัเป็นเด็กหนุ่มท่ีออสเตรเลีย ผมทาํงาน

เลก็ๆนอ้ยๆ ทั้งยงัเคยตั้งวงดนตรี (หนา้ 75) 

  

…,as that first summer with Bob drew to a close and 

autumn began,1 life around Covent Garden started to 

get more complicated.2 (page 115) 

เม่ือชีวติแถวๆโคเวนทก์าร์เดน้เร่ิมซบัซอ้นข้ึน2 เม่ือฤดู

ร้อนแรกท่ีใชชี้วติร่วมกบับ๊อบใกลจ้ะจบลง และยา่งเขา้

สู่ฤดูใบไมร่้วง1 (หนา้ 91) 

  

 

จากประโยค “…,but inevitably I suppose the one that stuck most vividly in my mind was the darkest.”  มี

การสลบัตาํแหน่งของกริยาวเิศษณ์ “inevitably” ท่ีแปลวา่ “อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได”้ มาวางไวก้ลางประโยคในภาษาฉบบั

แปล เพ่ือให้เหมาะสมกบัโครงสร้างภาษาฉบบัแปลท่ีผูอ่้านคุน้เคย และตวัอย่างถดัมา “I’d had the odd job here and 

there when I was younger in Australia and I’d also been in a band,…” เ ม่ือแปลเป็นภาษาปลายทาง  มีการสลับ

ตาํแหน่งอนุประโยค (when I was younger) และประโยคหลกั (I’d had the odd job here and there) เพ่ือใหถู้กตอ้งตาม

ลกัษณะโครงสร้างภาษาไทยท่ีนิยมนาํอนุประโยคข้ึนตน้ หากเป็นขอ้ความท่ีสั้นกวา่ประโยคหลกั และตวัอยา่งสุดทา้ย 

“…,as that first summer with Bob drew to a close and autumn began,1 life around Covent Garden started to get more 

complicated.2 ” เป็นการแปลประโยคจากหลงัมาหนา้ เพ่ือเป็นการเรียงลาํดบัเหตกุารณ์ในเน้ือเร่ืองใหผู้อ่้านเขา้ใจถึงตวั
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ละครหลกั คือเจมส์และบ๊อบท่ีตกอยู่ในสถานการณ์ยากลาํบากในช่วงย่างเขา้สู่ฤดูใบไมร่้วง และเพ่ือเป็นการจดั

ระเบียบในการเรียบเรียงการนําเสนอความคิดก่อนหลังในภาษาฉบับแปล ทําให้เกิดความสละสลวยทางภาษา 

เน่ืองจากตน้ฉบบัมีการเรียงลาํดบัเร่ืองราวแบบสลบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนหลงั ในขณะท่ีฉบบัแปลมีการเรียงลาํดบั

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนหลงัตามสภาพความเป็นจริง (ภิญญา เลก็แจ่ม, 2557: 37) 

 

ตวัอย่างที ่2 (การปรับระเบียบวธีิเรียงคาํในวล)ี 

ต้นฉบบั ฉบับแปล 

what it was (page 73) เสียงนั้นคืออะไร (หนา้ 59) 

sipping at Styrofoam cup of tea (page 191) จิบชาจากถว้ยโฟม (หนา้ 153) 

enclosed garden area (page 211) พ้ืนท่ีท่ีมีสวนลอ้มรอบ (หนา้ 169) 

 

 และจากตวัอยา่งขา้งตน้น้ี “what it was” อยูใ่นรูปประโยคท่ีมีคาํแสดงคาํถาม ไม่นิยมแปลตรงตวั เน่ืองจาก

ทาํใหภ้าษาไม่ไดใ้จความ ถดัมาคือ “sipping at Styrofoam cup of tea” ผูแ้ปลใชว้ธีิสลบัตาํแหน่งคาํนามวลี (Styrofoam)  

เพ่ือให้ภาษาแปลส่ือความหมายของบริบทในเน้ือเร่ืองไดช้ดัเจน และตวัอย่างสุดทา้ย “enclosed garden area” มีการ

สลับตาํแหน่งคาํนามวลีหลัก (area) มาข้ึนต้นประโยคฉบบัแปล แล้วตามด้วยคาํนามวลี (garden) และคาํกริยา 

(enclosed) ตามลาํดบัโครงสร้างภาษาฉบบัแปล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศรัญญา พานิจจะ (2557: 81) ท่ีพบวา่ ผูแ้ปลไดป้รับ

บทแปลดว้ยวิธีการน้ีเพ่ือให้เหมาะสมและสอดคลอ้งตามหลกัโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาไทย เพราะถา้หากผูแ้ปลทาํ

การแปลตรงตวั (literal translation) อาจจะทาํให้ภาษาฉบบัแปลไม่ไดค้วามหมายและทาํให้ผูอ่้าน อ่านแลว้ไม่เขา้ใจ             

ผูแ้ปลจึงไดใ้ชว้ธีิการปรับระเบียบวธีิเรียงคาํในประโยคหรือวลีเพ่ือใหภ้าษาฉบบัแปลเขา้ใจไดง่้ายและเป็นธรรมชาติ 

 ยิ่งไปกว่านั้นยงัพบการปรับระดบัโครงสร้าง ระดบัประโยค ประเภทการเพ่ิมและละคาํในประโยค เป็น

อนัดบัสองรองลงมา เน่ืองมาจากความแตกต่างทางโครงสร้างของภาษาตน้ทางและภาษาปลายทาง ซ่ึงหากผูแ้ปลเก็บ

รายละเอียดของคาํจากตน้ฉบบัทั้งหมด ก็มิไดท้าํให้ประโยคฉบบัแปลออกมาสมบูรณ์เสมอไป ดงันั้นจึงตอ้งใชก้าร

กลั่นกรอง พิจารณาตามหลักโครงสร้างภาษาปลายทางประกอบการแปล เพ่ือให้เน้ือหาในภาษาทั้ งสองนั้ นมี

ความหมายท่ีเทียบเคียงกนั โดยการละคาํในประโยคนั้นพบมากกวา่การเพ่ิมคาํในประโยค ดงัสรุปต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะห์จาํแนกตามลกัษณะการเพ่ิมและละคาํ 

ข้อความต้นฉบบั ข้อความฉบับแปล 
         การปรับบทแปล 

 การเพิม่คาํ    การละคาํ 

1. I’d been around cats since I was a 

child… (page 15) 

ผมใกลชิ้ดกบัแมวมาตั้งแต่เด็กๆ  

(หนา้ 13) 

 ละประธาน 

 

2. He would claw furiously at everything 

and anything he could find,… (page 40) 

ตะปบทุกอยา่งและอะไรก็ตามท่ีเจอ

อยา่งเดือดดาล (หนา้ 31) 

 ละประธาน 

3. …and he’d recovered fully from his 

op,… (page 49) 

 

และฟ้ืนจากการผา่ตดัเตม็ร้อยแลว้ 

(หนา้ 39) 

 ละคาํคุณศพัท์

ท่ีระบุความ

เป็นเจา้ของ 

4. After the excitement of the previous 

night I had given myself a lie in,…  

(page 73) 

หลงัเจอเร่ืองต่ืนเตน้เม่ือคืนนีผ้มก็ยอม

ใหต้วัเองนอนต่ืนสาย (หนา้ 59) 

 ละคาํกริยา

วเิศษณ์ 

5. …to expect the unexpected. (page 115) เจอกบัเร่ืองไม่คาดฝัน (หนา้ 91) เพ่ิมกรรม  

6. I’d even thought through what I should 

do… (page 127) 

ผมยงัใคร่ครวญถึงส่ิงท่ีควรทาํ  

(หนา้ 101) 

 ละประธาน 

7. The kind-hearted folk who used to think 

nothing of dropping me and Bob a pound 

or two,… (page 137) 

คนใจดีท่ีเคยโยนเงินใหผ้มกบับ๊อบสกั

ปอนดส์องปอนด์ (หนา้ 109) 

เพ่ิมคาํนาม 

 

 

8. I was checking that I had enough papers 

left to cope with the surge of activity… 

(page 269) 

ผมกาํลงัตรวจดูวา่มีนิตยสารเหลือ

พอจะรับมือกบับรรดากิจกรรมท่ีรู้วา่

กาํลงัจะมาถึงหรือไม่ (หนา้ 220) 

 ละประธาน 

 

ในตารางขา้งตน้น้ีจะเห็นไดว้า่ คาํท่ีพิมพต์วัเอียงคือคาํท่ีมีการปรับระดบัโครงสร้าง ระดบัประโยค ประเภท

การเพ่ิมและละคาํในประโยค สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ของ ดวงตา สุพล (2541: 14) กล่าวว่า การเพ่ิมหรือละคาํใน

ประโยคนั้น เทียบเคียงไดก้บัการแปลโดยอรรถ (non-literal translation) ท่ีผูแ้ปลสามารถโยกยา้ยขยายความ เติมคาํ ตดั

ทอนหรือเปล่ียนแปลงรูปคาํ หรือถอ้ยคาํทางไวยากรณ์ เขา้มาในภาษาฉบบัแปล ซ่ึงการแปลในลกัษณะน้ีมกัจะใชก้บั

การแปลนวนิยาย เร่ืองสั้น นิทาน เป็นตน้  

จากการศึกษาในส่วนของกลวิธีการแปลนวนิยายก่ึงอตัชีวประวติัเร่ือง “บ๊อบ แมวเตะฝันขา้งถนน” พบวา่ผู ้

แปลใชท้ั้งวธีิการแปลแบบตรงตวั (literal translation) และการแปลแบบเอาความ (free translation) ตามความเหมะสม

ของเน้ือหา ซ่ึงส่วนใหญ่มุ่งเนน้ไปท่ีการแปลแบบตรงตวั เน่ืองจากงานแปลฉบบัน้ี ไดรั้บความนิยมจากผูอ่้านหลาย

ช่วงวยั โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน จึงจาํเป็นตอ้งรักษาความหมายของภาษาตน้ฉบบัเอาไวใ้หค้รบถว้นสมบูรณ์ ผา่นกลวิธี

การปรับบทแปล เพ่ือแก้ปัญหาความแตกต่างทางดา้นโครงสร้าง หรือวฒันธรรมของภาษาตน้ฉบบั แต่ทั้ งน้ีตอ้ง

คาํนึงถึงการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และรสชาติ จากผูป้ระพนัธ์ไปสู่ผูอ่้านเป็นสาํคญั 
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6. ข้อเสนอแนะ 

 เพ่ือเป็นแนวทางแก่ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาหรือสนใจเก่ียวกบัการวเิคราะห์การปรับบทแปลในคร้ังต่อไป 

1. ศึกษาการปรับบทแปลวรรณกรรมเร่ืองอ่ืนๆ ของ ธิดารัตน์ เจริญชยัชนะ เพ่ือเปรียบเทียบวา่ผูแ้ปลมีการใช้

วธีิการปรับบทแปลและกลวธีิการแปลในลกัษณะใด  

2. ศึกษาการปรับบทแปลวรรณกรรมเร่ืองอ่ืนๆ ของ เจมส์ โบเวน ซ่ึงแปลโดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ ธิดารัตน์ 

เจริญชยัชนะ เพ่ือท่ีจะไดท้ราบถึงความหลากหลายของกลวธีิการปรับบทแปล ลีลาและท่วงทาํนองท่ีแตกต่างกนัของผู ้

แปล 

3. ศึกษาการปรับบทแปลวรรณกรรมเร่ืองน้ีโดยใชก้รอบแนวคิดทฤษฎีของนกัวจิยัท่านอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ สญัฉวี 

สายบวั 

4. ศึกษาการปรับบทแปลคาํบรรยายใตภ้าพของภาพยนตร์เร่ือง “บ๊อบ แมวเพ่ือนคน” (A Street Cat Named 

Bob) (2016) เพ่ือนํามาเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนระหว่างการปรับบทบรรยายภาพยนตร์และ

วรรณกรรม 
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บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสาํรวจทศันคติในองคป์ระกอบดา้นความรู้สึก ดา้นความคิด และดา้นการ

กระทาํของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือวิชาชีพ ท่ีมีต่อการพูดภาษาองักฤษแบบไทย โดยท่ีประชากรเป็น

นกัศึกษาระดบัปริญญาโททั้งผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาแลว้และยงัเป็นนกัศึกษาปัจจุบนั สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือวิชาชีพ 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต  จาํนวน 236  คน โดยกลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวน 100 คนไดม้าโดยการใชว้ิธีการสุ่ม

กลุ่มตวัอย่างแบบง่าย การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชพ้รรณนาสถิติ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั

พบวา่ ในดา้นความรู้สึกนกัศึกษามีระดบัทศันคติในหวัขอ้ “ขา้พเจา้ไม่กงัวลวา่ภาษาองักฤษของขา้พเจา้ จะบ่งบอกวา่

ขา้พเจา้มาจากประเทศไทย” สูงท่ีสุด (x ̅= 3.85)  ในดา้นความคิดนกัศึกษามีระดบัทศันคติในหวัขอ้ “ขา้พเจา้คิดวา่ผูใ้ช้

ภาษาองักฤษ สามารถใชภ้าษาองักฤษในรูปแบบท่ีหลากหลายและแตกต่างกนัได ้ขอเพียงแค่การส่ือสารบรรลุตาม

เป้าหมายท่ีตั้งไว”้ สูงท่ีสุด (x ̅= 3.94) และในดา้นการกระทาํนกัศึกษามีระดบัทศันคติในหวัขอ้ “ขา้พเจา้ไม่หลีกเล่ียง

การพูดภาษาองักฤษแบบไทย เพราะถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมไทย” สูงท่ีสุด (x̅ = 2.92) เม่ือพิจารณาใน

ภาพรวมพบวา่ นกัศึกษามีระดบัทศันคติต่อการพูดภาษาองักฤษแบบไทยอยูใ่นระดบัปานกลาง (x ̅= 2.93) โดยแสดง

ทศันคติในดา้นความรู้สึกสูงท่ีสุด (x̅ = 3.24) นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพแสดงให้เห็นว่านกัศึกษา

ส่วนใหญ่ (52%) แสดงความคิดเห็นวา่ภาษาองักฤษแบบไทยไม่เป็นปัญหาต่อการส่ือสารกบัชาวต่างชาติ  

คาํสําคญั: ภาษาองักฤษแบบไทย, ทศันคติ, ภาษาองักฤษท่ีมีความหลากหลาย, นกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษ,                      

การออกเสียงภาษาองักฤษ 

 

ABSTRACT 

This study attempts to investigate English major students’ attitudes toward speaking English in a Thai 

context (Tinglish), in terms of affective, cognitive, and behavioral aspects. The population was 236 current and former 

students who studied the English for Professions Master Degree program at the Faculty of Liberal Arts, Rangsit 

University. The sample group was 100 students selected using a simple random method. The quantitative research 

instrument was a questionnaire. The collected data were analyzed by arithmetic mean, percentage, and standard 

deviation. Regarding the affective element, the results revealed that the item, “I am not worried about my English 
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signaling clearly that I am from Thailand.” had the highest mean value (x=̅ 3.94). Regarding the cognitive element, 

the item, “I think that speakers of English can use English in different forms and variants as long as the message is 

successfully communicated.” had the highest mean value (x ̅= 3.85). Regarding the behavioral element, the item, “I 

do not avoid speaking Tinglish because it is part of Thai culture.” had the highest mean value (x ̅= 2.93). Overall, it 

was found that the students had a moderate attitude toward Tinglish (x ̅= 2.93), the affective attitude element had the 

highest mean value (x ̅= 3.24). Moreover, the qualitative data showed that most students (52%) felt that using Tinglish 

in a multilingual environment did not cause any communication problems. 

Keywords:  Tinglish, Attitude, Varieties of English, Master degree students, English pronunciation  

 

1. Introduction 

Historically, Thailand differs from the other nations in the Asian region because Western Europeans never 

colonized the country. However, the Kings of Thailand recognized the importance of English, which was first 

introduced to the country during the reign of King Rama III (Baker, 2008; Foley, 2005). Currently, English is seen 

as a foreign language in Thailand. Standard Thai is the national and official language. (Trakulkasemsuk, 2012: 102). 

The variety of English used in Thailand has developed from the formal education realm and the tourism sector 

(Rogers, 2013: 37). English in a Thai context then has some features of Thai appear in spoken English and written 

texts, which makes English in Thailand distinct from Standard English, or other Asian Englishes. This is because 

Thais mix English and Standard Thai together resulting in a new variety of English in Thailand so-called “Tinglish.” 

 Tinglish is a variety of English spoken in Thailand, which has evolved from mixing English and Thai 

language based on grammar and culture (Trakulkasemsuk, 2012). According to Kachru’s three circles of English, 

Thailand is one of the countries in the ‘Expanding Circle’. English in this circle plays no historical or governmental 

role, but it is primarily used for international communication (Kachru, 1985). This means that Tinglish has some 

features, which are distinct from Standard English. Recently, people at all levels of Thai society have been using 

Tinglish. However, Thai speakers hold different attitudes toward, which variety of English should be prioritized when 

speaking.  

In general, people have an attitude about their own language and the language of others. For example, they 

may feel that speaking a second language is difficult to achieve or that their own language is the best language. 

Attitudes toward language influence second language or foreign language learning. The measurement of language 

attitudes, therefore, provides information, which is beneficial to language teaching and language planning (Richards 

et al., 1992 cited in Coronel-Molina, 2009; 6). It has been claimed by psychologists that attitude consists of three 

elements, which are stated to be affective, cognitive, and behavioral. Garrett, Coupland, and Williams (2003) defined 

language attitude using these three elements. They defined the affective element as a statement of a person’s feelings 

about a situation. For example, when an American encounter someone speaking an unrecognizable variety of English, 

such as Thai-English, they may consider it pleasant or unpleasant. The cognitive element concerns beliefs and 

https://dict.longdo.com/search/beneficial
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thoughts about the world. For example, a Thai may believe that they would get a better job if they had an American 

or British accent. The behavioral element concerns the predisposition of a person to act in certain ways. For example, 

people speaking local English with their friends. 

Previous studies on the attitudes of English major students toward Tinglish have been rare. However, the 

unique role of the English language in Thailand means that many scholars have conducted research on how Thais use 

English in different situations. Chutisilp (1984) referred to the emerging characteristics of Thai-English, and 

Watkhaolarm (2005) reported on the Thainess found in Thai novels. Interestingly, both studies investigated 

characteristics of Thai-English such as language transfer, cultural and social elements, hybridization (the mix of Thai 

and English lexical items), and reduplication (Thai syntactic repetition from the Thai pragmatic discourse). Buripakdi 

(2008) interviewed 20 professional writers from different fields about their perception of Thai-English. The results 

of her study revealed that that only one writer supported and agreed with the emerging Thai variety of English. Rogers 

(2010) interviewed 12 highly educated Thai-English speakers to get their opinions on ThaiE (Tinglish). The results 

of her study showed that six out of twelve participants did not believe that there was a ThaiE variety of English. 

However, five participants thought that ThaiE existed, and one participant did not provide an exact answer to this 

question.  

These earlier studies seemed surprising enough to encourage further questions and call for more research; 

they acted as a springboard for this study, which explores attitudes toward Tinglish. This study explores the attitudes 

of English major students, enrolled in the English for Professions program (MA), toward speaking English in a Thai 

context. The reason that these students’ attitudes were investigated was that they were considered as English users 

who are confronted with English language in their daily lives. In addition, they had a good command of English and 

could distinguish between local and standard varieties of English. It is hoped that this study will benefit teachers and 

students, who are interested in the status of English pronunciation instruction, by exposing them to different varieties 

of English used in Thailand. 

 

2. Objectives of the study 

The purpose of this study is to investigate English major students’ attitudes toward speaking English in a 

Thai context. The focus was on Master Degree students who studied the English for Professions program at the 

Faculty of Liberal Arts, Rangsit University, Thailand.  

 

3. Materials and methods 

3.1 Materials and respondents 

The main instrument used to collect the data was an online questionnaire, which was distributed in both 

Thai and English to minimize misinterpretation. To validate the questionnaire, three experts were asked to use a 

specific IOC (Item-Objective Congruence) evaluation form, and then a pilot study was conducted. The respondents, 
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100 current and former Master Degree students who studied the English for Professions program at the Faculty of 

Liberal Arts, Rangsit University, were selected using a simple random sampling method. 

 3.2 Data collection and data analysis 

The data were collected during the second semester of the academic year 2016. The respondents were asked 

to complete the questionnaires, which were sent to their e-mail addresses. Microsoft Excel 2016 was used to calculate 

the arithmetic mean, percentage and standard deviation. 

 

4. Results 

4.1 Background of the respondents 

Regarding the distribution of the respondents by gender, age and education: 79 of them were female, most 

of the sample group (49%) were aged between 26 and 30, and 57 percent of them were current English major students. 

Regarding their English experience, 45% of them had studied English for 15 to 20 years. For the frequency of English 

use in their current job, most respondents (38%) used English for their current job. Regarding studying with native 

speakers, 53 percent of them had some experience of learning English with native speakers. 

4.2 The respondents’ English skills in comparison to most English native speakers 

Regarding the respondents’ English skills in comparison to most native speakers, the results showed that 

“Isolated word pronunciation” had the highest mean value (x ̅= 3.53), followed by “Connected speech pronunciation” 

(x ̅= 3.34), and “The use of vocabulary” was third (x ̅= 3.20). “The use of sentences” and “The use of slang and 

colloquial language” had the lowest mean values (x ̅= 3.14 and x ̅= 2.88.), respectively. Overall, the results revealed 

that students were at a moderate level compared to most native speakers (x ̅= 3.22). 

4.3 The respondents’ attitudes toward speaking English in a Thai context 

This part presents the results concerning the respondents’ attitude, in terms of affective, cognitive, and 

behavioral elements toward speaking English in a Thai context. All the arithmetic means were interpreted according 

 

 to the following scale:  

3.68-5.00  High level of attitude 

2.34-3.67  Moderate level of attitude  

1.00-2.33  Low level of attitude. 
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Table 4.2 Mean value of the affective element  

 
Items 

High Moderate Low 

   x ̅  x̅    x̅  
1. I enjoy speaking Tinglish with foreign people.   3.35  

2. I am not worried about my English signaling clearly that I am from Thailand.  3.85   

3. I am upset when I hear someone say that the only correct English variation is 
standard American or British English. 

 3.47 
 

4. I do not feel bad speaking English, which is not standardized and contains many 
Thai sounds. 

 3.59 
 

5. I enjoy using Thai particles like “ná” and “si” in my English utterances.  2.45  

6. I do not feel annoyed when hearing someone speaking English using Thai 
structure. 

 3.19 
 

7. I enjoy using mixed words or phrases in English and Thai.  2.77  

Total   3.24  

 

Regarding the affective element, items 2 and 4 had the highest mean values (x ̅= 3.85 and 3.59), respectively. 

Item 5 had the lowest mean value (x ̅= 2.45). Among the three attitude elements the affective element had the highest 

overall mean value (x ̅= 3.24), which was interpreted as a moderate attitude level.  

 

Table 4.3 Mean value of the cognitive element  

 
Items 

High Moderate Low 

   x ̅        x ̅        x ̅ 

1. Tinglish is now widely acceptable as another variety of World English.  3.19  

2. I think that it is proper to use the expression “where are you going?” as one 
way of greeting a foreign visitor. 

 2.49  

3. I think that speakers of English can use English in different forms and 
variants as long as the message is successfully communicated. 

3.94   

4. The use of Thai final particles such as “khâ” (female) and “khráp” (male) 
contributes to successful communication. 

 2.49  

5. I believe that the use of word “khun” before the first name of acquaintances 
(e.g. Khun Thomas) is preferable and polite. 

 3.43  

6. I realize it is difficult for Thai speakers to distinguish the sound “ship” and 
“chip”, but the mispronunciation of the two sounds does not cause a problem. 

 3.33  

7. I think that the use of incorrect verb tenses does not cause a serious 
communication problem. 

 3.12  

Total  3.14  

 

The cognitive element that had the highest mean value was item 3 (x ̅= 3.94.), item 5 had the second highest 

mean value (x ̅=3.43). Items 2 and 4 had the lowest mean value (x ̅=2.49). The overall mean value of the cognitive 

element was 3.14, which was interpreted as a moderate attitude level. 
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Table 4.4 Mean value of the behavioral element  

 
Items 

High Moderate Low 

   x ̅        x ̅        x ̅ 

1. I use Tinglish with foreign friends and colleagues.   2.30 

2. I do not avoid speaking Tinglish because it is part of Thai culture.  2.92  

3. I try not to imitate the English native speaker’s accent.  2.34  
4. I use the particle such as “chây máy?” or “rӗu?” in English questions.   2.04 
5. I combine Thai words and English words with foreign conversational partners.   2.23 
6. I replace the “th” sound in the word “then” with the “d” sound although I do not 

have problems pronouncing the [ð] sound. 
 2.56  

7. I use Thai language structure to arrange words in my English sentences.  2.42  

Total   2.40  

 

Finally, for the behavioral element, items 2 and 6 had the highest mean values (x ̅ = 2.92 and 2.56), 

respectively. Item 4 had the lowest mean value (x=̅ 2.04). The overall mean value of the behavioral element was 2.40, 

which was interpreted as a moderate attitude level. 

Among the three attitude elements, the affective element had the highest mean value (x ̅= 3.24), followed 

by the cognitive element (x ̅ = 3.14), and the behavioral element had the lowest mean value (x ̅ = 2.40). When 

considering all three attitude components, the overall mean value was 2.93, which was interpreted as a moderate 

attitude level.  

4.4 The respondents’ opinions on using Tinglish for international communication 

For the open-ended questions, the respondents were asked if they thought using Tinglish in a multilingual 

environment caused communication problems. Their answers are given in this section. 

Fifty-two percent of respondents stated that using Tinglish in a multilingual environment did not 

create communication problems. Most respondents in this group said that Tinglish was understandable because 

people were aware of different varieties of English. For example, one respondent believed that Tinglish was just one 

variety of the English language. He perceived communication as being successful when listeners and speakers 

understood each other. Many respondents noted that context and gestures could also lead to successful 

communication. 

Forty-eight percent of respondents stated that using Tinglish created communication problems. The 

majority in this group believed that those who did not know or were unfamiliar with Thai would hardly be able to 

access the pragmatic meanings of Tinglish. One respondent indicated that people who did not understand Thai 

language would find words that were unfamiliar and difficult to understand. Many respondents thought that English 

and Thai grammar were different, therefore, those unfamiliar with Thai might get confused about the meaning of an 

expression when hearing Tinglish. 
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5. Discussion 

At the start of this study, it was presumed that most English major students would be accepting of speaking 

Thai-English. This perspective was based on scholars consistently reporting that English belongs to the world and 

one variety of it should not be a normal for others to follow. It was expected that Thais educated in English would be 

aware of the different varieties of English. This study was conducted to substantiate this hypothesis. However, some 

results were surprising. 

Regarding the affective element, the English major students indicated that they were not worried about their 

English signaling that they were from Thailand. This result is in line with Widdowson (2003, cited in Jindapitak. 

2010, 39) who stated that English had become a language, which is spoken by so many people in diverse contexts, 

the inner-circle communities are not the only party, which can claim and tie up the ownership of the language. When 

English is used in an outer or expanding circle, it is particularly adapted to the cultural mindsets of the people who 

have chosen to use it and it serves speakers’ communicative needs whether locally or internationally (Crystal, 2003). 

Furthermore, all English speakers may contribute to the development of English through new conventions, thoughts, 

customs, and codes of practice or even standards (Widdowson, 1994). From this perspective, English, particularly 

pronunciation is not kept under the inner-circle speakers’ control and does not need to conform to native speakers’ 

rules.  

Regarding the cognitive element, the vast majority believed that all English speakers were free to use 

different varieties of English. The respondents felt that communication would be successful if the message was 

mutually comprehensible. This attitude can be explained using Kachru’s World Englishes model. The World 

Englishes model represents types of spread, the pattern of acquisition, and the functional allocation of English in a 

diverse cultural context (Kachru, 1985, 1992). Moreover, Kachru’s model implies that English is not owned by 

anyone, it belongs to everyone who uses it. English speakers who use different varieties of English deserve to have 

equal status. Additionally, it is not significant to discuss the stained or deficient English found in lingua franca 

interactions when most English speakers are non-native and they routinely use English forms, which are different 

from Standard English to communicate intelligibly with each other (Jenkins, 2004). All English speakers can freely 

create forms of the language. The devolvement of English form does not request the judgment of native speakers to 

direct or control the linguistic rules or principles (Kirkpatrick, 2006, 2007c, Windowson, 2003 cited in Jindapitak. 

2010; 44). English functions itself as a tool for international communication, it does not matter which forms or 

variants are used, if the message is mutually comprehensible, it can lead to successful communication. 

The respondents use of Tinglish was less than anticipated. When their responses were analyzed for the 

behavioral element, the statements that had the lowest mean values were “I use particles such as “chây máy?” or 

“rӗu?” in English questions.” and “I combine Thai words and English words with foreign conversational partners”. 

This result is interesting because the behavioral element had a lower mean value than the other two attitude elements. 

This might be because English education in Thailand has been primarily promoted to the inner circle (Cook, 2007 
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cited in cited in Jindapitak. 2010; 44). Consequently, some well-educated Thais try to act in accordance with native 

speaker forms even though they have positive feelings and beliefs about Thai-English. This result concurs with 

Jindapitak (2010) who found that Thai students believed that the inner-circle was representative of “standard,” 

“international,” or “intelligible” English. 

Concerning using Tinglish as a medium for international communication, most respondents felt that the use 

of Tinglish in a multilingual environment was not problematical. They perceived Tinglish as being understood by 

people who could not speak Thai, and they accepted English in different variants and forms. This result agrees with 

Glass (2009) and Watkhaolarm (2005) who noted that Tinglish had the capability to be recognized as another English 

variant because Thais were incorporating more of the language into their daily communication. Currently, more Thais 

than ever before are using English to communicate and some Thai words are becoming more recognizable to people 

who do not speak Thai. This use of English and Thai language based on grammar and culture may have contributed 

to the acceptance of Tinglish as a medium for international communication. To convey the same meaning of 

something speakers of English may combine it with distinct language forms using different language variants. As 

long as the message is mutually intelligible, the communication is successful (Rogers, 2013). 

 

6. Conclusion 

Regarding the affective element, the results show that item 2, “I am not worried about my English signaling 

clearly that I am from Thailand.” had the highest mean value (x=̅ 3.94). Regarding cognitive element, item 3, “I think 

that speakers of English can use English in different forms and variants as long as the message is successfully 

communicated.” had the highest mean value (x=̅ 3.85). Regarding the behavioral element, item 2, “I do not avoid 

speaking Tinglish because it is part of Thai culture.” had the highest mean value (x ̅= 2.92). Overall, it was found that 

the students had a moderate attitude toward Tinglish (x ̅= 2.93). The affective attitude element had the highest mean 

value (x=̅ 3.24). In addition, the qualitative data revealed that most students (52%) thought that communicating using 

Tinglish in a multilingual environment was not a problem.  

Several possible directions for future research are given in this section. 

The instrument, which was used in this study could be adapted for use with different sample groups. For 

example, similar studies could be conducted on students who work in the hospitality or tourism field.  

  Researchers could use this framework to compare native speakers’ attitudes toward Tinglish. They could 

explore whether native or non-native English speakers are more tolerant of this variety of non-standard English.  

 This study did not consider demographic profiles; it is recommended that further studies consider whether 

demographic variables have any relationship to the respondents’ attitudes toward varieties of spoken English.  
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อตัลกัษณ์ความเป็นชายทีส่ะท้อนผ่านภาพลายสักในภาพโฆษณามอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson  

MASCULINE IDENTITY THROUGH TATTOO IN HARLEY-DAVIDSON ADVERTISEMENT 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้ขา้ใจเน้ือหาและกระบวนการสร้างความหมายอตัลกัษณ์ความเป็นชาย

ของภาพโฆษณามอเตอร์ไซค ์Harley-Davidson ท่ีปรากฏในส่ือออนไลน์ โดยใชแ้นวคิดเร่ืองเรือนร่าง ความเป็นชาย

และลายสัก แนวคิดเก่ียวกับการตีความหมายภาษาภาพไดแ้ก่ แนวทางการศึกษาเชิงสัญญะวิทยาและสารแฝงใน

โฆษณาเป็นแนวทางศึกษา โดยศึกษาขอ้มูลภาพโฆษณาดงักล่าวจาํนวน 3 ชุดภาพในปีพ.ศ. 2558-2559 

 ผลการวจิยัพบวา่กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ความเป็นชายประกอบดว้ยวธีิการดงัน้ี 1) การอุปมาอุปไมยเชิง

ภาพระหว่างภาพลายสักและความแข็งแกร่งของกลา้มเน้ือกบัความแข็งแกร่งของ Harley-Davidson 2) การใชภ้าษา

เรือนร่างเพ่ือแสดงออกถึงความแขง็แกร่งของกลา้มเน้ือและลายสัก 3) รหัสการแต่งกายท่ีใชเ้ปิดเผยหรือปกปิด 4) มุม

กลอ้งเพ่ือใชส่ื้อสารถึงพลงัอาํนาจ 5) เทคนิคการจดัแสงแบบเพ่ือสร้างความชดัเจนใหก้บัรายละเอียดของลายสักและ

กลา้มเน้ือ 

คาํสําคญั:  อตัลกัษณ์ความเป็นชาย, ลายสกั, กลา้มเน้ือ, งานโฆษณา 

 

ABSTRACT 

This research aims to understand the signification of masculine identity through the images of muscle and 

tattoo in Harley Davidson’s online advertisement. The theoretical frameworks were based on body theory, the concept 

of masculinity and tattoo, image analysis, semiotic and subliminal message. The gathered information consisted of 

Harley-Davidson’s online advertising on website in the total amount of 3 series of photographs created during 2014-

2015 

 The research has found that the identity of masculinity were constructed as followings. 1) a metaphor which 

compares the strength of tattoo and muscle to the strength of Harley-Davidson 2)  body language to represent the 

strength of muscle and tattoo by posing 3)  using dress code to demonstrate or hide 4)  camera angles which express 

the power of masculinity 5) lighting techniques to clarify the in-depth details of tattoo and muscle.  

Keywords:  Masculine Identity, Tattoo, Muscle, Advertisement    
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1. บทนํา 

“สังคมปัจจุบนัเป็นสังคมบริโภคซ่ึงการบริโภคสินคา้ไม่ไดท้าํเพ่ือประโยชน์ใชส้อยเท่านั้น แต่เป็นเพราะ

สินคา้สร้างความหมายบางอยา่งให้แก่ผูบ้ริโภค ทาํให้เรารู้สึกว่าเป็นคนทนัสมยั ประสบความสาํเร็จ และมีรสนิยม

อ่ืนๆ  ในตรรกะของการบริโภคนั้น   ร่างกายมีฐานะสาํคญัอยา่งมากและเป็นศูนยก์ลางในการสร้างตวัตนของแต่ละ

คนท่ีตอ้งการจะส่ือให้คนอ่ืนรับรู้  (ปริตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, 2541 : 2) จากแนวคิดดังกล่าวทาํให้เกิดการต่อ

ประเด็นในเร่ืองของตลาดสินคา้ประเภทยนตรกรรมซ่ึงนบัเป็นธุรกิจท่ีมีมูลค่ามหาศาล ซ่ึงส่วนหน่ึงของการเติบโต

อยา่งรวดเร็วและยาวนานนั้นสามารถกล่าวไดว้า่เป็นผลมาจากการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ การโฆษณานั้นนอกจากจะทาํ

ให้ผูบ้ริโภคไดส้ัมผสักบัรูปลกัษณ์และประโยชน์ใชส้อยท่ีแทจ้ริงของสินคา้แลว้ ยงัสร้างความหมายบางอยา่งให้กบั

ตวัสินคา้และผูบ้ริโภคอีกดว้ย ซ่ึงนอกจากประโยชน์ใชส้อยหลกัแลว้ความหมายต่างๆนาๆท่ีถูกสร้างข้ึนนั้นยงัเป็นส่ิง

สะทอ้นถึงรสนิยม ตวัตน ภาพลกัษณ์หรือฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูท่ี้เป็นเจา้ของอีกดว้ย ในบรรดาสินคา้

ประเภทยนตรกรรมนั้น “มอเตอร์ไซค”์  เป็นสินคา้ประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมมาอยา่งยาวนานในแง่มุมของความ

สะดวกสบายและมีขนาดท่ีกะทัดรัดกว่ารถยนต์ อีกทั้ งยงัสามารถท่องเท่ียวไปในท่ีต่างๆได้เช่นเดียวกันและ

ประหยดัเวลาการเดินทางจึงทาํใหมี้ความอิสระมากกวา่รถยนต ์ 

มอเตอร์ไซคย์ีห่อ้ “Harley-Davidson” ถือเป็นตรายีห่อ้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนานกว่าหน่ึง

ร้อยปี ซ่ึง Jack Supple (2002) กล่าววา่ เป็นระยะเวลามากกวา่ 100 ปีท่ีมอเตอร์ไซค ์Harley-Davidson ยงัคงเป็นยี่ห้อ

สินคา้ท่ีครองใจกลุ่มคนท่ีรักการขบัข่ีมอเตอร์ไซค ์ ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนไดเ้น่ืองจากการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่ม

ลูกคา้ดว้ยการทาํใหรู้้สึกวา่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหาร นกับญัชี ครู วยัรุ่น คู่รักท่ีเกษียณอาย ุส่ิงท่ีทาํ

ให้เขาเหล่าน้ีมีจุดร่วมเดียวกนัคือความตอ้งการเป็นอิสระ(Freedom) การนิยมอะไรท่ีไม่เหมือนใคร(Individualism) 

และ การแสวงหาและผจญภยั(Quest For Adventure) นั่นเอง Harley-Davidson อาจเป็นแค่ยี่ห้อสินคา้(brand) หรือ

วฒันธรรม(Cult) หรือเป็นปรากฏการณ์(Phenomenon) จุดเช่ือมโยงเหล่าน้ีทาํใหผู้ข้บัข่ีมอเตอร์ไซค ์Harley-Davidson 

ถูกผูกขาดความซ่ือสัตย ์ยกตวัอยา่งเช่น เขาเหล่านั้นสักตราสัญลกัษณ์ของ Harley-Davidson ไวบ้นร่างกาย  เดินทาง

มากกวา่ 100 ไมลก์บักลุ่มคนท่ีมีลกัษณะนิสัยคลา้ยกนั และปลูกฝังความคิดเหล่าน้ีจากรุ่นสู่รุ่น และอีกหน่ึงเหตุผลท่ี

ทาํให ้Harley อยูร่อดมาไดจ้นถึงปัจจุบนัก็คือ การโฆษณาท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย  

จากคาํกล่าวขา้งตน้ของปริตา เฉลิมเผ่า กออนนัตกูลและ Jack Supple ในมิติการสร้างความหมายให้สินคา้

จากการโฆษณาซ่ึงเป็นผลมาจากลกัษณะการบริโภคสินคา้ในสงัคมบริโภคนิยม เร่ืองลายสกั การแสวงหาผจญภยัเพ่ือ

อิสรภาพ  และการนิยมอะไรท่ีไม่เหมือนใครนั้นจะสังเกตได้ว่าสามารถนํามาเช่ือมโยงให้มีความสัมพนัธ์กับการ

สร้างอตัลกัษณ์ของปัจเจกชนได ้ซ่ึงในมิติของความเป็นชายนั้นไดถู้กสะทอ้นผ่านทางปัจจยัขา้งตน้เหล่าน้ีไดโ้ดย

แง่มุมของความแข็งแกร่งในแบบชายท่ีสมบรูณ์ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัภาพของมดักลา้มเน้ือและลายสักท่ีบ่งบอกถึง

ความแขง็แกร่งอดทนของผูท่ี้เป็นเจา้ของท่ีรักการผจญภยัไปในโลกกวา้งดว้ยมอเตอร์ไซคซ่ึ์งถูกประกอบสร้างข้ึนผา่น

ภาพตวัแบบ ลายลกัษณ์อกัษร มุมกลอ้งและแสงเงาท่ีปรากฏในภาพโฆษณามอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson เพ่ือ

ถ่ายทอดความหมายของอตัลกัษณ์ความเป็นชายในมิติของความแข็งแกร่งผ่านมดักลา้มเน้ือและลายสักควบคู่ไปกบั

ความแขง็แกร่งของ Harley-Davidson 
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2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือให้เขา้ใจเน้ือหาและกระบวนการสร้างความหมายของอตัลกัษณ์ความเป็นชายท่ีสะทอ้นผ่านภาพมดั

กลา้มเน้ือและลายสกัในภาพโฆษณาสินคา้มอเตอร์ไซค ์Harley-Davidson วา่มีลกัษณะอยา่งไร 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพโดยมีระเบียบวธีิวจิยัดงัน้ี 1) การวเิคราะห์ตวับทเพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงเน้ือหา

และวธีิการสร้างความหมายของความเป็นชายในงานโฆษณา โดยสาํรวจรูปภาพโฆษณาในเวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการ( 

Official Website) ของสินคา้ได้แก่ www.harley-davidson.com และเว็บไซต์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจโฆษณาท่ีทาํการ

สืบคน้ในช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2558  2) คดัเลือกภาพอย่างเฉพาะเจาะจงจาํนวน 3 ชุดภาพเพ่ือนาํมา

วเิคราะห์ โดยเกณฑก์ารคดัเลือกนั้น ลายสกัของบุคคลท่ีปรากฏบนรูปภาพโฆษณาจะตอ้งถูกวางอยูใ่นองคป์ระกอบท่ี

เป็นระยะชดัเจนและอยูใ่นตาํแหน่งท่ีเป็นจุดสนใจของประธานภาพ 3) การวิเคราะห์ตวับทนั้นผูว้ิจยัใชแ้นวคิดเร่ือง

อุดมการณ์ความเป็นชาย ทฤษฎีเรือนร่าง แนวคิดเร่ืองลายสัก  การตีความเชิงสัญญะวิทยาและสารแฝงในโฆษณา มา

เป็นกรอบในการวเิคราะห์ 

 

        
 

         รูปท่ี 1 “New Road”                                   รูปท่ี 2 “Test-Drive”                                      รูปท่ี 3 “Rentals” 

 

4. ผลการวจิยั 

จากปัญหานาํวิจยัของการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะไดส้รุปผลการวิจยัตามประเด็นปัญหาการวิจยัไดเ้ป็น 2 ขอ้

ดงัต่อไปน้ี 

1. เน้ือหาที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นชายผ่านภาพมัดกล้ามเน้ือและลายสักในภาพงานโฆษณาสินค้ามอเตอร์ไซค์ 

Harley-Davidson ทีป่รากฏผ่านส่ือเวบ็ไซต์ มีดงัต่อไปน้ี 

 1.1 ความแข็งแกร่งของกล้ามเน้ือและลายสักคู่กบัความแข็งแกร่งของ Harley-Davidson 

 จากลกัษณะรูปท่ี 1 Harley-Davidson ใชต้วัแบบท่ีมีร่างกายแขง็แรง กาํยาํ ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดเร่ืองร่างกาย

ของชายในอุดมคติ  กลา้มหนา้แขนและหวัไหล่มดัใหญ่จนเห็นเสน้เลือดท่ีถูกนาํเสนอออกมานั้นสามารถบ่งบอกไดถึ้ง

ความแข็งแกร่งของร่างกาย อีกทั้งลายสักตราสัญลกัษณ์ Harley-Davidson ท่ีมองเห็นเด่นชดัในระดบัสายตานั้น ซ่ึง

เพียงแค่ลายสกัก็มีความหมายทางการส่ือสารแลว้ กล่าวไดว้า่ลายสกันั้นมีความหมายในมิติของ ความมัน่คงถาวรและ
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แข็งแกร่งอดทน ผสมกับความแตกต่างของสีผิวในช่วงแขนของตวัแบบในลกัษณะท่ีโดนแสงแดดเผาคร่ึงท่อนก็

สามารถส่ือถึงความแข็งแกร่งของผิวหนงัและร่างกายไดเ้ป็นอย่างดีเช่นกนั การแสดงออกถึงความแข็งแกร่งจากมดั

กลา้ม ลายสกั และตวัแบบท่ีมีโครงสร้างร่างกายของผูช้ายในอุดมคตินั้นสามารถแสดงออกถึงความเป็นชายท่ีมีร่างกาย

แข็งแรง ทนทานท่ีสามารถเช่ือมโยงกับความหมายในมิติด้านความคงทนถาวรของสินคา้ท่ีใช้ลายสักเป็นตรา

สญัลกัษณ์ Harley-Davidson บนตวัแบบไดอ้ยา่งชดัเจน 

 1.2. ความแข็งแกร่งในฐานะนักสู้ 

 จากรูปท่ี 1 Harley-Davidson สร้างความสัมพนัธ์ของความเป็นชายและความเป็นนกัสู้ใหเ้ป็นหน่ึงเดียว จาก

ลกัษณะการจัดวางท่าทางของตวัแบบและมุมกลอ้ง กล่าวคือตวัแบบนั้นมีร่างกายท่ีเต็มไปดว้ยมดักลา้มท่ีดูกาํยาํ

แขง็แรง ถูกจดัวางท่าทางใหค้ลา้ยกบัวา่กาํลงัอยูใ่นการแข่งขนัเพาะกายหรือกาํลงัโออ้วดพลงัของกลา้มเน้ือของตนใน

กีฬาชกมวยเพ่ือข่มขวญัคู่ต่อสู้ ทั้งน้ีเม่ือนาํมาผสมกบัมุมกลอ้งท่ีเป็นมุมตํ่าจึงทาํให้ตวัแบบดูมีอาํนาจและดูเป็นชายผู ้

ไดรั้บชยัชนะในการต่อสูห้รือเป็นผูท่ี้ยากท่ีจะเอาชนะได ้ดงันั้น Harley-Davidson  จึงใชก้ารส่ือสารในเชิงเปรียบเทียบ

ระหวา่งความเป็นนกัสูห้รือความแขง็แกร่ง ทนทาน ตามบทบาทของลูกผูช้ายกบัสินคา้ของตนวา่มีความคลา้ยคลึงกนั 

ทั้งน้ีก็เพ่ือเป็นการปลูกฝังความเช่ือโดยส่ือและเป็นการสร้างมูลค่าและภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่สินคา้นัน่เอง  

1.3. ความแข็งแกร่งกบัความปรารถนาทีจ่ะเป็นนักสู้ 

จากลกัษณะรูปท่ี 2 นั้น Harley-Davidson ใชรู้ปร่างของตวัแบบท่ีมีลกัษณะความเป็นนกัสู้แบบคร่ึงๆกลางๆ

กล่าวคือสามารถสงัเกตเห็นความแขง็แรงกลา้มเน้ืออยูบ่า้งก็จริงแต่ทวา่ไม่สามารถบ่งบอกไดช้ดัเจนวา่เป็นรูปร่างของ

ชายท่ีแข็งแกร่งหรือเหมาะสมกบัการเป็นนกัสู้  นอกจากน้ีลายสักท่ีถูกสร้างข้ึนจากสต๊ิกเกอร์ลอกลายนั้นยงัเป็นส่วน

ช่วยส่งเสริมให้ประเด็นความไม่ชดัเจนในความแข็งแกร่งทั้งในแง่ของร่างกายและจิตใจเด่นชดัข้ึนเน่ืองจากตวัแบบ

ไม่ไดเ้ป็นชายท่ีผา่นการสักจากการท่ิมแทงของเขม็บนผิวหนงัอยา่งแทจ้ริง   Richie And Buruma (1991) กล่าววา่ การ

สักนั้นคือการแสดงออกถึงการเปล่ียนผา่นจากวยัเด็กมาสู่ผูใ้หญ่อยา่งเตม็ตวัไดเ้ช่นกนั   เส้ือผา้ท่ีตวัแบบกาํลงัสวมใส่

เป็นเส้ือหนงัสีดาํท่ีค่อนขา้งมิดชิดเปิดใหเ้ห็นเฉพาะหัวไหล่และสต๊ิกเกอร์ลายสักเท่านั้น อีกทั้งการจดัแสงท่ีเทลงบน

ร้ิวของกลา้มเน้ือเฉพาะช่วงหัวไหล่ท่ีมีให้เห็นอยูอ่ยา่งไม่ชดัเจนผสมกบัมุมกลอ้งท่ีเป็นมุมระดบัสายท่ีให้ความรู้สึก

ปกติ ไม่แตกต่างจากคนทัว่ไป จึงทาํใหไ้ม่เกิดความเช่ือมโยงของชายท่ีแกร่งกบันกัสูไ้ดช้ดัเจนเท่าท่ีควร   โฆษณาช้ิน

น้ีมีจุดประสงคใ์หผู้ท่ี้ช่ือชอบหรือสนใจในมอเตอร์ไซค ์Harley-Davidson ไดมี้โอกาสมาทดลองขบัข่ี(Test-Drive)เพ่ือ

ประกอบการตดัสินใจซ้ือ ดังนั้นหากชายใดก็ตามยงัอยู่ในขั้นตอนการตดัสินใจหรือยงัไม่ไดเ้ป็นเจ้าของ Harley-

Davidson ก็เปรียบเสมือนชายท่ียงัขาดความเป็นชายหรือนกัสูท่ี้สมบรูณ์แบบในชีวตินัน่เอง 

1.4. ความแกร่งของ Harley-Davidson เป็นทีป่รารถนา   

จากลกัษณะของรูปท่ี 2 Harley-Davidson ใชต้วัแบบท่ีมีร่างกายค่อนขา้งผอมบางแต่ยงัคงสามารถมองเห็น

ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือบริเวณหวัไหล่อยูบ่า้งแต่ไม่ชดัเจนและไม่เปิดเผย ซ่ึงกล่าวไดว้า่ยงัไม่ใช่ร่างกายในอุดมคติ

ท่ีผูช้ายส่วนใหญ่ปรารถนาจะครอบครอง อีกทั้งสต๊ิกเกอร์ลายสักชัว่คราวตราสัญลกัษณ์ Harley-Davidson ท่ีกาํลงัถูก

ลอกออกให้มองเห็นในระดบัสายตาอย่างไม่ชดัเจน(มองเห็นแค่คร่ึงเดียว)ควบคู่กบัขอ้ความท่ีเขียนกาํกบับนภาพ

โฆษณาว่า “Test-Drive Harley-Davidson” ซ่ึงมีหมายถึงการทดลองขบัข่ีนั้นสามารถส่ือถึงความไม่ชดัเจนในความ

แข็งแกร่งท่ีแทจ้ริงของร่างกาย กลา้มเน้ือและจิตใจ ซ่ึงจากองคป์ระกอบโดยรวมทั้งหมดสามารถกล่าวไดว้า่ Harley-

Davidson กาํลงัส่ือสารกบัผูรั้บสารในมิติของการสร้างแนวคิดและการรับรู้เร่ืองความแขง็แกร่งท่ีสมบรูณ์ในแบบชาย
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ท่ีแทจ้ริงวา่อาจจะไม่ไดมี้ลกัษณะเช่นเดียวกบัตวัแบบ แต่ส่ิงเหล่าน้ีสามารถเปล่ียนแปลงไดเ้ม่ือชายเหล่านั้นตดัสินใจ

ท่ีจะเป็นเจ้าของ Harley-Davidson หลงัจากได้ทดลองขบัข่ีแลว้ (Test-Drive) ซ่ึงมีลกัษณะใกลเ้คียงกับรูปท่ี 3 ซ่ึง 

Harley-Davidson ใชต้วัแบบท่ีมีกลา้มเน้ือท่ีมีไขมนัซ่ึงทาํให้มองไม่เห็นร้ิวท่ีชดัเจนในความแข็งแกร่งของกลา้ม อีก

ทั้งตวัแบบมีสต๊ิกเกอร์ลายสักปรากฏอยูบ่ริเวณช่วงหัวไหล่ซ่ึงมีลกัษณะเป็นรูปการ์ตูนมงักรตวัเลก็(ลูกมงักร)ท่ีกาํลงั

เล้ือยพวัพนัอยูร่อบๆหวักะโหลกท่ีกาํลงัถูกลอกออกให้มองเห็นแค่คร่ึงเดียวในระดบัสายตาควบคู่กบัขอ้ความท่ีเขียน

กาํกบับนภาพโฆษณาว่า “Rentals” ซ่ึงหมายถึงการเช่าเพ่ือขบัข่ี เหล่าน้ีสามารถส่ือถึงการริเร่ิมหรือเร่ิมตน้ให้ความ

สนใจท่ีจะสร้างความเป็นชายเต็มตวัท่ีแข็งแรงสมบรูณ์ ซ่ึงจากองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดอาทิเช่น ตวัแบบท่ีมี

ร่างกายไร้ซ่ึงกลา้มเน้ือท่ีแข็งแรง สต๊ิกเกอร์ลายสักลายการ์ตูน เส้ือกลา้มสําหรับเด็กผูช้ายท่ีมีรูระบายเล็กๆ เป็นตน้ 

สามารถกล่าวไดว้า่ Harley-Davidson กาํลงัส่ือสารกบัผูรั้บสารในมิติของการสร้างแนวคิดและการรับรู้เร่ืองความเป็น

ชายโดยสมบรูณ์ท่ีร่างกายจะตอ้งประดบัไปดว้ยกลา้มเน้ือท่ีแขง็แกร่งซ่ึงคุณสมบติัน้ีไม่สามารถมองเห็นไดใ้นตวัแบบ

ซ่ึงถูกกาํหนดใหอ้ยูใ่นกลุ่มของผูเ้ช่าขบัข่ีท่ียงัไม่ไดต้ดัสินใจเป็นเจา้ของมอเตอร์ไซค ์Harley-Davidson อยา่งแทจ้ริง   

 

2. กระบวนการสร้างความหมาย 

 กระบวนการสร้างความหมายประกอบดว้ยการอุปมาอุปไมยเชิงภาพ ภาษาเรือนร่าง รหัสการแต่งกาย มุม

กลอ้งและเทคนิคการใชทิ้ศทางของแสง ประมวลไดด้งัต่อไปน้ี 

 2.1 การอุปมาอุปไมยเชิงภาพ 

จากรูปท่ี 1 เม่ือนาํแนวทางการศึกษาเชิงสัญญะวิทยามาพิจารณาแยกตามองคป์ระกอบภาพ โดยเร่ิมจากตวั

ใหค้วามหมาย(Signifier) คือภาพของกลา้มเน้ือท่ีดูแขง็แกร่งและลายสกัตราสญัลกัษณ์ Harley-Davidson บนกลา้มเน้ือ

บริเวณหวัไหล่  ดว้ยลกัษณะดงักล่าว Harley Davidson ทาํใหล้ายสกัมีความหมายในเชิงสญัลกัษณ์ซ่ึงหมายถึงความน่า

เกรงขามหรือแข็งแกร่ง และเป็นหน่ึงเดียว ทั้งน้ีเน่ืองมาจากลายสักมีความหมายแฝงถึงความอดทน อตัลกัษณ์ของ

ปัจเจกชนท่ีไม่เหมือนใคร ซ่ึงความหมายของลายสักทั้งหมดน้ียงัสามารถเช่ือมโยงกบัการสร้างความหมายอตัลกัษณ์

ความเป็นชายกบักลา้มเน้ือท่ีดูแข็งแกร่งของตวัแบบซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบกนัระหวา่งความแกร่งของกลา้มเน้ือและ

ลายสักกบั Harley-Davidson ซ่ึงเป็นตวัถูกให้ความหมาย (Signified) วา่มีความคลา้ยคลึงกนั ต่างกนักบัรูปท่ี 2 และ 3 

ซ่ึงตวัแบบถูกจดัวางใหอ้วดกลา้มเน้ือของตนท่ีดูยงัไม่แขง็แกร่งเต็มท่ีและกาํลงัลอกสต๊ิกเกอร์ตราสัญลกัษณ์ Harley-

Davidson และลายมงักรตวัเล็กและไม่สมจริง ท่ีมีความคลา้ยคลึงกับลายสักบนกลา้มเน้ือบริเวณใตห้ัวไหล่  ด้วย

ลกัษณะดงักล่าว Harley Davidson ใชต้วัแบบท่ีมีความแข็งแกร่งของกลา้มเน้ือท่ียงัไม่สมบรูณ์ สต๊ิกเกอร์เลียนแบบ

ลายสัก อีกทั้งคาํโปรย “Test-Drive”(ทดลองขบัข่ี)และ “Rentals”(เช่าขบัข่ี)  ซ่ึงเหล่าน้ีมีความหมายในเชิงสัญลกัษณ์ 

เชิงลงัเลใจหรือไม่เต็มท่ีอย่างชดัเจนท่ีจะทาํให้ส่ิงท่ีผูช้ายควรทาํ ดงันั้นจึงสามารถกล่าวไดว้่าการอุปมานั้นคือภาพ

ความแขง็แกร่งของกลา้มเน้ือและลายสกั และ Harley-Davidson คือการอุปไมย 

2.2 ภาษาเรือนร่าง 

ลกัษณะการจดัวางท่าทาง (Posing) ของตวัแบบในรูปท่ี 1 ซ่ึงกาํลงัยืนหันส่วนแขนออกมาโดยใชแ้ผ่นหลงั

และอกเป็นส่วนเสริมโดยมีลกัษณะตวัแบบท่ีกาํลงัเบ่งมดักลา้มใหดู้ชดัเจนคลา้ยคลึงกบัการประกวดเพาะกาย (Body 

Builder) ซ่ึงเป็นการอวดหรือเปิดเผย (Show) อยา่งมัน่ใจใหเ้ห็นถึงเรือนร่างชายท่ีมีกลา้มเน้ือท่ีดูใหญ่โตและแขง็แกร่ง

เกินปกติเน่ืองมาจากการออกกาํลงักายอยา่งหนกั ซ่ึงแสดงถึงความเป็นนกัสู้ท่ีแขง็แกร่ง อดทนและแตกต่างจากผูช้าย
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ทัว่ไป ทั้งน้ีสามารถกล่าวไดว้า่มอเตอร์ไซค ์Harley-Davidson นั้นคู่ควรหรือเหมาะสมกบัผูข้บัข่ีท่ีมีเรือนร่างท่ีดูกาํยาํ 

น่าเกรงขาม หรือหากคุณคือผูช้ายท่ีมีรูปร่างหรือบุคลิกตามภาพดงักล่าว Harley-Davidson คือมอเตอร์ไซคส่ิ์งท่ีเหมาะ

กบัคุณ ซ่ึงมีความแตกต่างอยา่งชดัเจนกบัตวัแบบในรูปท่ี 2 และ 3 โดยสังเกตไดจ้ากลกัษณะการจดัวางท่าทางของตวั

แบบท่ียืนหนัส่วนแขนออกมาโดยมีลกัษณะพยายามเบ่งมดักลา้มบริเวณหวัไหล่ซ่ึงมีลกัษณะยงัไม่แขง็แกร่งเต็มท่ีอีก

ทั้งไม่มีความไม่ชดัเจนของร้ิวกลา้มเน้ือเท่าท่ีควร ซ่ึงแสดงถึงความเป็นนกัสู้ท่ียงัไม่แขง็แกร่งเท่าท่ีควรและไม่มีความ

แตกต่างจากผูช้ายทัว่ไป สต๊ิกเกอร์ลอกลายท่ีเลียนแบบลายสกันั้นถูกนาํเสนอใหม้องเห็นไดช้ดัเจนผา่นการวางท่าของ

ตวัแบบทั้งสองเช่นกนั สต๊ิกเกอร์ลอกลายดงักล่าวใหค้วามรู้สึกถึงชายท่ีปรารถนาท่ีจะมีความกลา้หาญแต่มนัยงัไม่

เพียงพอท่ีจะทนความเจ็บปวดท่ีเกิดจากการสักท่ีแทจ้ริง  ทั้งน้ีสามารถกล่าวไดว้า่ Harley-Davidson กาํลงัส่งสารแฝง

ถึงผูรั้บสารวา่ มอเตอร์ไซค ์Harley-Davidson นั้นคู่ควรหรือเหมาะสมกบัผูข้บัข่ีท่ีมีเรือนร่างท่ีดูกาํยาํ น่าเกรงขาม และ

มีจิตใจกลา้หาญเด็ดเด่ียว หากคุณคือผูช้ายท่ีมีรูปร่างหรือบุคลิกดงักล่าว Harley-Davidson คือมอเตอร์ไซคส่ิ์งท่ีเหมาะ

กบัคุณหรือ Harley-Davidson สามารถเติมเต็มแรงปรารถนาของชายใดก็ตามท่ีกาํลงัแสวงหาความเป็นชายท่ีสมบรูณ์

แบบอยูน่ัน่เอง 

2.3 รหัสการแต่งกาย 

เน่ืองจากรูปท่ี 1 ตอ้งการส่ือสารในเร่ืองความหมายของความแข็งแกร่งของร่างกายเพ่ือให้มีการเช่ือมโยง

กบัอตัลกัษณ์ความเป็นชาย ดงันั้นตวัแบบจึงสวมใส่เส้ือกลา้มซ่ึงทาํให้เปิดเผยสัดส่วนของร่างกายอย่างชดัเจนและ

โดยเฉพาะกลา้มเน้ือท่ีดูใหญ่และแข็งแกร่งในส่วนของกลา้มหน้าแขน(Biceps)และหัวไหล่ท่ีมีลายสักท่ีเป็นตรา

สัญลกัษณ์สินคา้ถูกเปิดเผยให้มองเห็นไดใ้นระดับสายตา   เส้ือกลา้มนั้นยงับ่งบอกถึงการเป็นคนท่ีรักอิสระและ

เปิดเผยซ่ึงตรงกบัจุดมุ่งหมายของสินคา้ นอกจากน้ีเส้ือกลา้มยงัสามารถส่ือถึงการรักในการออกกาํลงักายไดเ้ป็นอย่าง

ดีซ่ึงสามารถสร้างความกลมกลืนและเหมาะสมไปกบัท่ีมาของกลา้มเน้ือท่ีดูแขง็แรงของตวัแบบ โดยรูปท่ี 2 และ 3 ท่ี

ตอ้งการส่ือสารในเร่ืองแรงปรารถนาท่ีจะครอบครองร่างกายท่ีมีความแขง็แกร่งซ่ึงความแขง็แกร่งนั้นสามารถเปรียบ

ไดก้บั Harley-Davidson  เพ่ือให้มีการเช่ือมโยงกบัความไม่สมบรูณ์ ดงันั้นตวัแบบในรูปท่ี 2 จึงถูกจดัให้สวมใส่เส้ือ

กัก๊หนงัสีดาํท่ีค่อนขา้งปกปิดกลา้มเน้ือส่วนอ่ืนซ่ึงจะเปิดเผยเฉพาะส่วนท่ีตนมัน่ใจวา่ดูแข็งแกร่งกวา่นัน่ก็คือบริเวณ

หัวไหล่ท่ีจะสามารถเห็นร้ิวกลา้มไดอ้ย่างชดัเจน ในขณะเดียวกนัตวัแบบในรูปท่ี 3 ตวัแบบสวมใส่เส้ือกลา้มท่ีมีรู

ระบายเลก็ๆบนตวัเส้ือ ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัเส้ือกลา้มสาํหรับเด็กผูช้ายท่ีสวมใส่เป็นเส้ือทบัดา้นในเพ่ือซบัเหง่ือและเพ่ือให้

เห็นได้ชัดเจนถึงกลา้มเน้ือของตวัแบบท่ีปราศจากกลา้มเน้ือท่ีแข็งแกร่ง ทั้ งน้ีก็เพ่ือให้มีการเช่ือมโยงกับความไม่

สมบรูณ์ในมิติดา้นความแขง็แกร่งของร่างกายและจิตใจ ซ่ึงยงัไม่แสดงออกถึงอตัลกัษณ์ความเป็นชายไดอ้ยา่งชดัเจน  

 2.4 มุมกล้อง 

การใชมุ้มกลอ้งในรูปท่ี 1 นั้นเป็นการใชมุ้มกลอ้งจากมุมตํ่า มุมกลอ้งแบบน้ีให้ความรู้สึกถึงความมีอาํนาจ 

ความยิ่งใหญ่ หรือเป็นนกัสู้ท่ีแข็งแกร่งกวา่(ผูช้นะ) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในมิติของความหมายร่วมกบัอตัลกัษณ์ความ

เป็นชายซ่ึงแตกต่างกบัรูปท่ี 2 และ 3 ท่ีใชมุ้มกลอ้งในภาพดงักล่าวนั้นเป็นการใชมุ้มกลอ้งระดบัสายตา มุมกลอ้งแบบ

น้ีใหค้วามรู้สึกท่ีธรรมดาหรือปกติทัว่ไป จึงใหค้วามรู้สึกวา่ตวัแบบไม่มีอะไรโดดเด่นหรือแตกต่างจากผูช้ายทัว่ไป   

2.5 แสง 

มีการใชเ้ทคนิคดา้นทิศทางของแสงเขา้มาช่วยใหค้วามชดัเจนในความแกร่งของมดักลา้มเน้ือส่วนต่างๆจาก

รูปท่ี 1 จะสามารถเห็นรอยแตกของกลา้มเน้ือไดช้ดัเจนแมก้ระทัง่รายละเอียดของเสน้เลือดท่ีปูดโปนและไรขนซ่ึงดูมี
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สีสนัเหมือนจริง และจากภาพจะเห็นไดว้า่ Harley-Davidson ใชสี้โทนมืด(Low Key) ซ่ึงเป็นโทนสีดาํเป็นส่วนใหญ่จึง

ทาํให้ภาพดูลึกลบั สะดุดตา โดยใชพ้ื้นฉากเป็นสีดาํ สีดาํนั้นทาํให้ตวัแบบดูโดดเด่นข้ึน นอกจากน้ีสีดาํยงับ่งบอกถึง

อะไรท่ีเป็นทางการ จริงจงัเคร่งขรึมและอาํนาจไดอี้กดว้ย เช่นเดียวกบัรูปท่ี 2  ท่ีมีการใชเ้ทคนิคดา้นทิศทางของแสง

เขา้มาช่วยปกปิดรายละเอียดของภาพโดยรวมโดยเนน้ใหเ้ห็นเฉพาะความแกร่งของมดักลา้มหวัไหล่ท่ีมีร้ิวกลา้มท่ียงั

ไม่ชดัเจนเท่าท่ีควร เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความชดัเจนความกลา้มเน้ือท่ียงัไม่แขง็แกร่งอยา่งสมบรูณ์ โดยโทนสีของภาพ

ทั้งหมดนั้นเป็นสีขาว-ดาํหรือโทนมืดซ่ึงนอกจากจะแสดงถึงความไม่ชดัเจนของรายละเอียดกลา้มเน้ือแลว้ยงัทาํให้

รู้สึกไม่สมจริงอีกดว้ย รูปท่ี 3 นั้นเป็นการใชโ้ทนสีสวา่ง(High Key)ซ่ึงจะมีโทนสีขาวมากทาํใหไ้ดร้ายละเอียดของรูป

ท่ีชดัเจนเกือบทุกส่วนของตวัแบบและแทบจะไม่มีส่วนท่ีเป็นเงาเลย ซ่ึงสีโทนสว่างหรือสีขาวนั้นบ่งบอกถึงความ

สดใสร่าเริง มีความสุขหรือบ่งบอกถึงการเร่ิมตน้ของทารกหรือวยัเด็กท่ีมกัถูกเปรียบเทียบวา่เป็นเสมือนผา้ขาวซ่ึงให้

ความรู้สึกท่ีอ่อนโยนและไม่เขม้แขง็ 
 

5. การอภิปรายผล 

จากขอ้คน้พบในประเด็นท่ีเก่ียวกับเน้ือหาและกระบวนการสร้างความหมายของความเป็นชายในภาพ

โฆษณามอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson เม่ือพิจารณาจากแนวคิดเก่ียวกับความเป็นชายนั้ นจะเห็นได้ว่ามีความ

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Frederick, Fressler, & Haselton (2005) ในแง่ของรูปร่างของเพศชายในอุดมคติ กล่าวคือ 

รูปร่างในอุดมคติของชายและหญิงมีลกัษณะตรงขา้มกัน(Contrast) ซ่ึงผูห้ญิงนั้นตอ้งการท่ีจะมีรูปร่างท่ีผอมบาง

(Slander) กลบักนัผูช้ายนั้นตอ้งการท่ีจะมีรูปร่างแข็งแรงกาํยาํซ่ึงประดบัดว้ยกลา้มเน้ือท่ีดูแข็งแกร่งหรือเป็นรูปทรง

แบบนกักีฬา(Athletic and Muscular Body Types) เฉกเช่นเดียวกบัดาราหรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงตามหนา้นิตยสารชั้นนาํ 

ซ่ึงมีสัมพนัธ์กบัแนวคิดของ ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนนัตกูล (2541) ในแง่มุมของการพฒันาร่างกายไปในทางท่ีสังคม

ยอมรับนัน่คือร่างกายท่ีพึงปรารถนา ซ่ึงในปัจจุบนัสามารถปรับเปล่ียนไดด้ว้ยเทคโนโลยกีารแพทย ์การออกกาํลงักาย

(Fitness) การตดั เสริม เติมแต่งหรือเพาะกาย เป็นตน้ ทั้งน้ีก็เพ่ือท่ีจะไดม้าซ่ึงร่างกายท่ีพึงพอใจตามมาตรฐานของ

สังคมปัจจุบนั นอกจากการสร้างภาพของความแขง็แกร่งแบบชายผ่านมดักลา้มของตวัแบบแลว้ Harley-Davidson ยงั

มีการใชล้ายสักเพ่ือบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งในแบบของชายเช่นกนัซ่ึงสามารถเช่ือมโยงกบัแนวคิดของ Richie and 

Buruma (1982: 57-59) ในประเด็นของการเปล่ียนจากวยัเด็กมาสู่ผูใ้หญ่ของเตม็ตวัดว้ยการสกัอีกดว้ย  

จะเห็นไดช้ดัเจนวา่ Harley-Davidson ใชภ้าพความแข็งแกร่งของกลา้มเน้ือและลายสักเพ่ือสร้างความหมาย

ของความแข็งแกร่งให้ปรากฏข้ึนเป็นภาพลกัษณ์แก่ยี่ห้อสินคา้ของตน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวทางการศึกษา

เชิงสัญญะในมิติท่ีเด่นชัดคือ ความสัมพนัธ์ของตวัท่ีถูกให้ความหมายและตวัให้ความหมาย ซ่ึงสมสุข หินวิมาน 

(2535) ไดอ้ธิบายความสมัพนัธ์ดงักล่าวไวว้า่ ความสมัพนัธ์ของตวัท่ีถูกใหค้วามหมายและตวัใหค้วามหมายในสัญญะ

ตวัหน่ึงๆนั้น ตวัท่ีถูกให้ความหมายจะเป็นนามธรรมหรือเป็นแนวคิดท่ีจบัตอ้งไม่ไดแ้ต่แฝงความหมายท่ีผูผ้ลิตและ

ผูอ่้านตอ้งการส่ือถึงกนั ส่วนตวัใหค้วามหมายนั้นเป็นรูปธรรมหรือภาพและเสียง ท่ีจะส่ือความหมายจากถึงแนวคิดท่ี

ผูผ้ลิตและผูอ่้านตอ้งการ   ดงันั้นตวัแบบท่ีเป็นชายท่ีมีมดักลา้มเน้ือและลายสกัท่ีใหญ่โตและแขง็แกร่งในภาพโฆษณา

ของ Harley-Davidson  จึงเป็นรูปธรรมท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นตวัให้ความหมายท่ีส่งผลให้เกิดเป็นความหมายเชิงนามธรรม

ของ “ความแข็งแกร่งของกลา้มเน้ือลายสักดุจดัง่ความแข็งแกร่งของ Harley-Davidson” ท่ีเป็นตวัถูกให้ความหมาย 

โดยมีการใส่สารแผงในประเด็นของการท้าทายเข้าไปโดยผ่านความหมายของลายลักษณ์อักษรท่ีปรากฏและ

ววิฒันาการของมดักลา้มเน้ือและลายสกัของตวัแบบซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ นิธิ เอียวศรีวงศ ์(2538 : 216-
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219) ท่ีวา่ อาํนาจมหาศาลของส่ือโฆษณานั้นคือ การทาํให้ผูรั้บสาร “รับสาร” ท่ีผูส่้งตอ้งการส่ือสารโดยท่ีพวกเขาเอง

ไม่รู้ตวั ซ่ึงวธีิน้ีนกัโฆษณาเก่งๆกล่าววา่ การเล่นกบั “สารแฝง” ท่ีมีอาํนาจไม่เพียงแต่โนม้นา้วผูรั้บแต่ยงัสามารถบงัคบั

ผูรั้บใหค้ลอ้ยตามนั้น นกัโฆษณาท่ีดีจาํเป็นตอ้งรู้จกักบัวฒันธรรมนัน่เอง กล่าวคือ การรู้วถีิชีวติ  วถีิความคิดของระบบ

ค่านิยม  วิถีความใฝ่ฝัน  และความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของคนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เช่น พวกเขาอยู่กนั

อย่างไร อยากเป็นอะไร เขาคิดว่าอะไรดีอะไรงาม ฯลฯ ซ่ึงเม่ือนาํคาํว่าน้ีมาเช่ือมโยงกบัแนวคิดความเป็นชายของ 

Dixson, Halliwell, East, Wignarajah, & Anderson (2003) ในแง่มุมความคิดในเร่ืองของการเสริมสร้างกลา้มเน้ือให้

แข็งแรงนั้นมีหลายเหตุผลยกตวัอยา่งเช่น มนัเป็นการแข่งขนัระหวา่งเพศสภาพเดียวกนัท่ีทาํให้ผูช้ายท่ีมีกลา้มเน้ือท่ี

แข็งแรงกวา่มีความรู้สึกวา่ตนนั้นประสบความสาํเร็จมากกวา่หรือมีสถานภาพ(Status)ท่ีสูงกวา่ชายทัว่ไป อีกทั้งผูช้าย

ท่ีมีรูปร่างกาํยาํ น่าเกรงขามจะเป็นท่ีตอ้งตาตอ้งใจของหญิงสาวทัว่ไป ซ่ึงดว้ยเหตุผลน้ีผูรั้บสารจึงถูกทา้ทายกบัระดบั

ความเป็นชายในตวัของเขาเหล่านั้นโดยไม่รู้ตวั  

จากแนวทางการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเห็นวา่กระบวนการสร้างความหมายตลอดจนเน้ือหาท่ีคน้พบมีความ

สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ความเป็นชายในแง่มุมของความแข็งแกร่งผ่านภาพของมดักลา้มเน้ือท่ีใหญ่โต ลายสัก ภาษา

เรือนร่าง รหัสการแต่งกาย เทคนิคมุมกลอ้งและการจดัแสง เพ่ือสะทอ้นอตัลกัษณ์ของ Harley-Davidson ในมิติของ

ความมีเอกลกัษณ์เฉพาะกลุ่ม ความเป็นตราสินคา้ท่ีเก่าแก่ ความแขง็แกร่งมีพลงัอาํนาจ การผจญภยั และอิสรภาพ  

 

6. ข้อเสนอแนะ 

ความหมายของอตัลกัษณ์ความเป็นชายมิไดจ้าํกดัอยูใ่นขอบเขตของความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ

หรืออยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงันั้นควรมีการศึกษาแนวคิดการสร้างสรรครู์ปท่ีเกิดจากสร้างความหมายของอตัลกัษณ์ความ

เป็นชายในมิติอ่ืนหรือท่ีปรากฏข้ึนในภาพโฆษณาสินคา้ประเภทอ่ืนเพ่ือนาํไปสู่การพฒันาแนวทางของการสร้างสรรค์

งานในวงการโฆษณาต่อไป 
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บทคัดย่อ 

แรงบนัดาลใจสามารถสร้างพฤติกรรมของมนุษยใ์หบ้รรลุเป้าหมายไดโ้ดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคและยัง่ยนื ผิด

กบัการใชแ้รงจูงใจเป็นเคร่ืองมือ ตาํรวจภูธรจงัหวดัเชียงใหม่ประสบปัญหาจากแรงกดดนัทางสังคมและสภาพแวดลอ้ม

การทาํงานจนกาํลงัพลขาดขวญักาํลงัใจแมใ้นปัจจุบนัมีการใหแ้รงจูงใจเป็นรางวลัชมเชยการปฏิบติังานดีเด่นเพ่ือสร้าง

ขวญัและกาํลงัใจตอบแทนแก่เจา้หน้าท่ีแต่ในทางทฤษฎีมาตรการเช่นน้ีไม่ย ัง่ยืน การวิจยัน้ีจึงคน้หาแรงบนัดาลใจใน

การปฏิบติังานของตาํรวจดีเด่นวา่มีแรงบนัดาลใจดว้ยหรือไม่ โดยการวิจยัเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิด้วย

แบบสอบถาม จากนั้นเก็บขอ้มูลทุติยภูมิดว้ยการเลือกเฟ้นสัมภาษณ์เชิงลึกเฉพาะผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีมีแรงบนัดาลใจใน

เร่ืองแรงบนัดาลใจและท่ีมาของแรงบนัดาลใจ  

เป็นท่ีน่าตกใจมากว่ามีเพียงประมาณร้อยละ1.5 หรือ 2 ราย ของตาํรวจดีเด่นจาํนวน 131 รายเท่านั้นท่ีมีแรง

บนัดาลใจ ท่ีเหลือเป็นการทาํงานตามแรงจูงใจ  แรงบนัดาลใจท่ีมีคือการเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเองแสดงออกมาใน

รูปของความตอ้งการท่ีจะใชค้วามสามารถของตนเองในการปฏิบติังานและช่วยเหลือประชาชน ขอ้คน้พบน้ีช้ีให้เห็น

ความไม่สมดุลระหว่างการสร้างแรงบนัดาลใจและการใชแ้รงจูงใจในระบบของการบริหารงานตาํรวจในปัจจุบนั ผล

การศึกษายงัช้ีใหเ้ห็นความจาํเป็นเร่งด่วนของการสร้างระบบใหก้าํลงัพลเกิดแรงบนัดาลใจตั้งแต่ระยะเร่ิมตน้ของการเขา้

รับราชการและมีกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง โดยการฝึกอบรม-กระตุน้เตือนอย่างต่อเน่ืองหมุนเวียนให้กาํลงัพลเกิดแรง

บนัดาลใจและขวญักาํลงัใจไปคู่กบัอุดมการณ์ท่ีมีการปลูกฝังกนัมา 

คาํสําคญั:  แรงบนัดาลใจ, การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ, หมดไฟในการทาํงาน 

 

ABSTRACT 

Inspiration can affect one’s behavior to respond and cope with difficulties without giving up. This 

exploratory qualitative study, therefore, aims to investigate the performance inspiration of outstanding police officers 

at Chiang Mai Police Division in 2014.   In that year, the division was struggling through heavy load of work, lack 

of supporting sources, and opposition from people due to misunderstanding on police’s duties. Primary data were 

collected at the same time as participatory observation. The study aims to focus on secondary data from participants 

whose inspirations have been screened by completing questionnaires and informal interviews.  It was found that 2 

out of 131 participants had inspirations, while the rest had motivations. These 2 officers’ inspirations were 

competence and desire to serve citizen by arresting of the perpetrator. It was also found that satisfaction towards work 
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created encouragement to go through challenges. Such encouragement somewhat lessened once there was an ulterior 

motif (i.e., promotion), which later turned to motivation. This resulted in excellent performance as well as ability to 

deal with people who have misunderstood police’s work ethics. This study shows powerful sources of inspiration 

which lead to work competence. Thus motivational strategies should be used to better police officer’s acts along with 

development in position promotion in order to avoid any discouragement in work performance. 

Keywords: Inspiration, Police duties, Burnout 

 

1.บทนํา 

“แรงบันดาลใจ (Inspiration) หมายถึง แรงปรารถนาอย่างแรงกลา้ของบุคคลท่ีจะให้กระทาํเป้าหมายให้

สาํเร็จลุล่วงโดยมิตอ้งถูกบงัคบัหรือชกัจูง โดยเป็นแรงขบัท่ีเกิดข้ึนภายในบุคคลดว้ยหลายเหตุผลอยา่งไม่มีกฎเกณฑ์

ตายตวั  แต่เม่ือเกิดข้ึนแลว้บุคคลจะยอมเสียสละ มานะทุ่มเทกระทาํการจนกวา่จะแลว้เสร็จแมจ้ะไม่มีรางวลัเป็นเคร่ือง

ตอบแทน” ซ่ึงมีพลงัเหนือกว่าแรงจูงใจท่ีตอ้งใชร้างวลั หรือส่ิงตอบแทนอ่ืนเพ่ือดึงดูดให้บุคคลเกิดพฤติกรรมการ

ทาํงาน 

ดว้ยพลงัของแรงบนัดาลใจน้ีเองจึงเป็นเหตุท่ีมาของความคิดเพ่ือแก้ปัญหาการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี

ตาํรวจท่ีอยู่ในภาวะขาดขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานอย่างหนกั อนัเน่ืองจากวิกฤตศรัทธาจากประชาชนท่ีไม่พึง

พอใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีสวนทางกบัความเป็นจริงหลายประการ อาทิ  มีความคาดหวงัในบริการ

ของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจสูงกว่าอาํนาจหน้าท่ีตามกฎหมาย หรือมีความตอ้งการบริการท่ีรวดเร็วในขณะท่ีกาํลงัของ

เจา้หน้าท่ีตาํรวจไม่เพียงพอ หรือมีความตอ้งการผลสัมฤทธ์ิจากบริการของเจา้หน้าท่ีตาํรวจสูงทั้งท่ีเจา้หน้าท่ีไม่มี

ทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบติังาน  ผลจากความไม่พึงพอใจแสดงออกในรูปคาํบริภาษการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี

ตาํรวจผ่านหลายช่องทางจนทาํให้ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจอยู่ในขั้นตํ่าสุด  ท่ีแม้

ผูบ้งัคบับญัชาระดบัระดบัสูงจะพยายามหาทางแกไ้ขในหลายมิติด้วยการเพ่ิมมาตรการการทาํงานหลายด้าน โดย

กระตุน้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดว้ยการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน อาทิ การให้รางวลั  การพิจารณาความดี

ความชอบ  รวมถึงการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ   แต่ยงัพบวา่ผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ

ยงัไม่เป็นท่ีพึงพอใจของประชาชน และยงัสร้างความเหน่ือยลา้แก่เจ้าหน้าท่ีตาํรวจจนทาํให้ประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานลดลง รวมถึงมีการกระทาํอตัวนิิบาตกรรมตนเอง  

ดงันั้น  การวิจยัคร้ังน้ีจึงมุ่งคน้หาแรงบนัดาลใจในกลุ่มเจา้หนา้ท่ีตาํรวจซ่ึงไดรั้บรางวลัตาํรวจดีเด่นประจาํปี 

2557 สังกดัตาํรวจภูธรจงัหวดัเชียงใหม่  โดยใชท้ฤษฎีแรงบนัดาลใจ ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีความตอ้งการในมนุษย ์

และทฤษฎีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง   เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการปฏิบติังานดว้ยแรงบนัดาลใจในกลุ่มของผูมี้ผลการปฏิบติังาน

ดีเด่นน้ี   ซ่ึงอาจจะนาํมาใชเ้ป็นกุญแจนาํไปสู่ช่องทางแกไ้ขปัญหาการขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของกาํลงัพลท่ี

กาํลงัอยู่ในภาวะวิกฤต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีงานวิจยัของ ป.ป.ส. อีกช้ินหน่ึงท่ีช้ีให้เห็นถึงความขดัแยง้กนัในด้าน

มุมมองของพฤติกรรมการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน (องัศินนัท ์ อินทรกาํแหง, 2558 : 

13-14) ท่ีคน้พบว่าผูบ้ริหารมีมุมมองว่าการพฤติกรรมปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพนั้นเกิดความตอ้งการทาํงานเพ่ือ

ส่วนรวม  ในขณะท่ีผูป้ฏิบติักลบัมีมุมมองวา่การปฏิบติังานท่ีดีมีประสิทธิภาพเกิดจากความตอ้งการและจิตลกัษณะ

ส่วนบุคคล   ซ่ึงงานวจิยัน้ีเสนอใหผู้บ้ริหารทาํหนา้ท่ีมากกวา่การเป็นผูบ้งัคบับญัชาแต่ตอ้งช่วยสร้างแรงบนัดาลใจใน

การทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาร่วมดว้ย 
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2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือสืบคน้และศึกษากระบวนการใชแ้รงบนัดาลใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจซ่ึงไดรั้บรางวลั

ตาํรวจดีเด่น สงักดัตาํรวจภูธรจงัหวดัเชียงใหม่ ประจาํปีงบประมาณ 2557  

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal  

Interviews) ในบรรยากาศท่ีไม่เป็นทางการของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลซ่ึงไดรั้บรางวลัตาํรวจดีเด่นประจาํปี 2557  จาํนวน 131 

ราย โดยมีหลกัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิควบคู่ไปกบัการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Observation) 

ดว้ยการคดักรองดว้ยแบบช่วยถามเพ่ือเลือกเฟ้นเฉพาะผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีมีแรงบนัดาลใจ  และเก็บขอ้มูลทุติยภูมิดว้ย

การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interviews) ในประเด็นแรงบนัดาลใจและท่ีมาของแรงบนัดาลใจ สรุป

ขอ้มูลท่ีไดแ้ละวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) อา้งอิงตามทฤษฎีแลว้สรุปผลในลกัษณะของการบรรยาย 
 

4. ผลการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีไดข้อ้คน้พบท่ีสําคญัว่าแรงบนัดาลใจในการปฏิบติังานของตาํรวจดีเด่น คือการเช่ือมัน่ใน

ศกัยภาพของตนเองแสดงออกมาในรูปของความตอ้งการท่ีจะใชค้วามสามารถของตนเองในการปฏิบติังานและมี

จิตใจท่ีจะรับใชป้ระชาชน   โดยพบจากผูใ้ห้ขอ้มูลเพียง 2 รายท่ีมีแรงบนัดาลใจจากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทั้งหมด 131 

ราย คิดเป็นเพียงร้อยละ 1.5    ท่ีเหลือเป็นผูป้ฏิบติังานดว้ยแรงจูงใจตามระบบ   

ลกัษณะของตาํรวจดเีด่นทีม่แีรงบันดาลใจ พบวา่ผูใ้หข้อ้มูลหลกัทั้ง 2 มีลกัษณะท่ีเหมือนกนัคือมีการศึกษาดี 

สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโททั้ง 2 ราย สามารถสอบผ่านเขา้รับราชการตาํรวจไดใ้นคร้ังเดียว โดยปฏิบติังาน

คร้ังแรกในสงักดัตาํรวจตระเวนชายแดนซ่ึงสร้างความประทบัใจและศรัทธาต่อวถีิการปฏิบติังาน จนส่งผลใหศ้รัทธา

ในคุณค่าของการเป็นตาํรวจตระเวนชายแดนอนัเน่ืองจากเป็นงานท่ีตอ้งอาศยัวิริยะบนความขาดแคลน และปัจจุบนั

ผูใ้หข้อ้มูลหลกัทาํหนา้ท่ีดา้นการจบักมุคดีเก่ียวกบัยาเสพติดโดยมีทศันคติต่องานวา่มีคุณค่าต่อสงัคม 

 

ตารางท่ี 1  ขอ้คน้พบเก่ียวกบัแรงบนัดาลใจในตาํรวจดีเด่น 

หวัขอ้ ผูใ้หข้อ้มูลรายท่ี 1 เพศชาย ผูใ้หข้อ้มูลรายท่ี 2 เพศหญิง 

จุดกาํเนิดแรงบนัดาลใจ เกิดในขณะประสบความสําเร็จในการใช้

ความสามารถของตน  ซ่ึงชดเชยปมด้อยท่ี

เกิดจากผลสาํเร็จการศึกษาในอนัดบัร้ังทา้ย 

เ กิดในขณะได้รับมอบหมายให้

ปฏิบัติงานสืบสวนซ่ึงเป็นงานท่ีพึง

พอใจ 

การใชแ้รงบนัดาลใจ 1. ปฏิบติังานในหนา้ท่ีดว้ยวริิยะ  

2. งานเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บมอบหมาย    

3. สละเงินส่วนตวัจดัซ้ืออุปกรณ์การทาํงาน

รวมมูลค่าสูง   

4. ปฏิบติัหนา้ท่ีแมข้ณะบาดเจ็บ   

5. ใชค้วามสามารถของตนปฏิบติังานช่วย

เพ่ือนร่วมงานต่างแผนก 

1. ปฏิบติังานในหนา้ท่ีดว้ยวริิยะ 

2.งานเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บมอบหมาย  

3.พฒันาศกัยภาพของตนเอง  

4. เสียสละเวลาอยูร่่วมกบัครอบครัว, 

5. ปฏิบติังานเชิงรุกภาคประชาชน 
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หวัขอ้ ผูใ้หข้อ้มูลรายท่ี 1 เพศชาย ผูใ้หข้อ้มูลรายท่ี 2 เพศหญิง 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อแรง

บนัดาลใจ 

ก า ร เ ข้า สู่ก ร ะ บ ว น ก าร พิ จ า ร ณ า เ ล่ื อ น

ตาํแหน่ง 

                     ไม่มี 

ปัจจัยท่ีไม่มีผลกระทบต่อ

แรงบนัดาลใจ 

1.ปริมาณงาน   

2.การขาดแคลนทรัพยากรสนบัสนุนในการ

ปฏิบติั 

3.แรงเสียดทานจากประชาชน 

1.ปริมาณงาน   

2.การขาดแคลนทรัพยากรสนบัสนุน

ในการปฏิบติั 

3.แรงเสียดทานจากประชาชน 

การดาํรงแรงบนัดาลใจ 1.ปฏิบติังานดว้ยแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ    

2. ยดึอุดมการณ์โดยเคร่งครัด    

1. ปฏิบติังานดว้ยจิตรับใชป้ระชาชน   

2. ยดึมัน่อุดมคติตาํรวจ 

 

เน่ืองดว้ยแรงบนัดาลใจเป็นแรงขบัพฤติกรรมในระดบัปัจเจกและขอ้คน้พบมีปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหผู้ใ้ห้ขอ้มูล

หลกัเกิดภาวะหมดไฟ (Burnout)  ดงันั้นจึงนาํเสนอการวจิยัในรูปแบบรายคนเพ่ืออภิปรายเชิงลึกไดล้ะเอียดข้ึนดงัน้ี 

4.1  รายที่หนึ่ง  มีจุดเกิดแรงบนัดาลใจจากประสบการณ์เชิงลบขณะเรียนสาํเร็จจากโรงเรียนร้อยตาํรวจ (เอ

ส.เอส.อนาคามี, 2552) เน่ืองจากสาํเร็จการศึกษาในลาํดบัร้ังทา้ย  ทั้งท่ีเป็นคนเรียนเก่ง สามารถสอบเขา้เรียนตาํรวจได้

ในคร้ังแรกท่ีสอบ  ดว้ยลาํดบัเรียนจบน้ีมีผลใหต้อ้งเลือกรับตาํแหน่งปฏิบติัราชการซ่ึงไม่เป็นท่ีนิยมเขา้ปฏิบติังานคือ

สังกดัตาํรวจตระเวนชายแดนเป็นการบัน่ทอนความภาคภูมิใจในตนเอง   แต่ดว้ยความสําเร็จในการนาํความถนัด

ส่วนตวัทางดา้นเทคโนโลยมีาช่วยปฏิบติังานสอบสวนดา้นการสืบคน้ขอ้มูล ส่งผลใหใ้ชล้ดเวลาการทาํสาํนวนลงและ

มีปริมาณคดีคงค้างในมือน้อยกว่าคนอ่ืนจึงกระตุน้ความภูมิใจในตนเองอีกคร้ัง เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการ

ปฏิบติังานจากความตอ้งการใชศ้กัยภาพของตนเอง ในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยมีความภูมิใจเบ้ืองลึกจากเพ่ือน

นกัเรียนท่ีสอบเป็นตาํรวจไม่ไดแ้ต่กลบัสอบเขา้แพทยไ์ด ้    

ผูใ้ห้ขอ้มูลปฏิบติังานดา้นปราบปรามยาเสพติดและมีความคิดแตกต่างจากผูอ่ื้นวา่งานปราบปรามยาเสพติด

ปกติท่ีตาํรวจทุกคนท่ีมารับตาํแหน่งเดียวกนันั้นสามารถปฏิบติัได ้   แต่วิธีการสืบสวนจบักุมผูก้ระทาํผิดต่างหากท่ี

เป็นความสามารถท่ีแทจ้ริงของการปฏิบติังาน  ดงัเช่นท่ีเขามีความสามารถพิเศษดา้นการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศและ

นาํมาใชป้ฏิบติังานร่วม  (Thrash, 2004)  จึงทาํใหว้างแผนจบักมุไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

การวิจยัพบวา่แรงรับจากเพ่ือนร่วมงาน (เอส.เอส.อนาคามี, 2552) ท่ีมีวิสัยทศัน์เช่นเดียวกนั (อนนัตศกัด์ิ ศรี

เปารยะ, 2541)   ส่งผลหล่อเล้ียงแรงบนัดาลใจในการปฏิบติังาน   โดย (1) กระตุน้ใหป้รับปรุงกระบวนการปฏิบติังาน

ด้วยการนําเทคโนโลยีมาใช้สืบคา้ยาเสพติดและในงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  (2) เสียสละเวลาส่วนตวัในการทาํสํานวน

สอบสวนเพ่ือนาํส่งตวัผูต้อ้งหาส่งสถานีตาํรวจดว้ยตนเอง (3) เสียสละเงินส่วนตวัจดัซ้ืออุปกรณ์เทคโนโลยีมาใชช่้วย

สนับสนุนการปฏิบัติงาน (Milyavskaya, 2011)  (4) กระตุน้ให้เกิดภาวะผูน้ําท่ีจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการ

ปฏิบติังานท่ียากกว่า (5) อดทนต่ออาการบาดเจ็บเพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีให้แลว้เสร็จก่อนเขา้รับรักษาตวั   โดยทั้งหมดน้ี

เกิดข้ึนดว้ยสาํนึกส่วนตนและสร้างความรู้สึกนบัถือตนเอง (Self-respect) (พรตบุตรี  จุฑะกนก, 2552)  ผา่นคาํพดูปลุก

ใจตนเองว่า  “มนัเป็นศกัด์ิศรีของงานสืบสวน” (มนัสชยั  อินทร์เถ่ือน,พ.ต.ท., การส่ือสารส่วนบุคคล, 25 มิถุนายน 

2559)   
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อน่ึง  ดว้ยวิธีพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งท่ีมีปัจจยัเปล่ียนแปรไปตามวาระ อาทิ ระยะเวลาครองยศ หรือความ

เหมาะสมเป็นผลใหผู้ใ้หข้อ้มูลหมดแรงบนัดาลใจในการทาํงานเพ่ือแสดงศกัยภาพของตนเอง  (อภิญญา วงษก์หุลาบ, 

2548) แต่ดว้ยจิตลกัษณะส่วนบุคคลเฉกเช่นคนวยัหนุ่ม (เดชา เดชะวฒันไพศาล, กฤษยา นุ่มพยา, จีราภา นวลลกัษณ์ 

และชนพฒัน์ ปล้ืมบุญ, 2557)  ทาํให้ผูใ้ห้ขอ้มูลปฏิบติังานดว้ยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเพ่ือผลปฏิบติังานท่ีดีเลิศทุกมิติ   

ทั้งน้ีมีพฤติกรรมการปฏิบติังานโดยความมุ่งมัน่ เขม้แขง็ดา้นการปราบปราม (อภิญญา  ทหราวานิช,  2552) โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่การยดึมัน่อุดมการณ์โดยปฏิบติังานเคร่งครัดตามตวับทกฎหมาย   แมจ้ะสามารถเลือกปฏิบติัแบบรอมชอมได้

เพ่ือลดขอ้ขดัแยง้และรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัประชาชน   ดว้ยมีเหตุผลวา่น่ีคือหนา้ท่ีหลกัท่ีควรกระทาํไดใ้นฐานะผู ้

พิทกัษส์งัคมใหอ้ยูภ่ายใตก้ฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั และยงัมีมโนทศัน์วา่การปฏิบติัหนา้ท่ีเช่นน้ีนาํพาเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ

ไปสู่ฐานนัดรท่ีมีเกียรติศกัด์ิสมหนา้ท่ีผูพิ้ทกัษป์ระชาชน  (กาญจนา แกว้เทพ และสมสุข  หินวมิาน, 2551) 

นอกจากน้ีขอ้คน้พบสําคญัท่ีช้ีให้เห็นถึงขอ้เสียของการปฏิบัติงานดว้ยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิคือ   การให้

ความสําคญักับงานยิ่งกว่าครอบครัวจนเป็นเหตุให้ตอ้งหย่าร้างกับภรรยาโดยสิทธิในการดูแลบุตรชายอยู่ในการ

ปกครองของมารดา   (ศตยามล  เอกะกุลานนนัต,์ 2011) แมก้ารวิจยัยงัไม่พบผลกระทบกบัผลการปฏิบติังานเพราะ

เป็นผูย้ึดมัน่อุดมการณ์และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ แต่มีแนวโนม้วา่ผูใ้หข้อ้มูลจะใชค้วามอดทนอดกลั้นตามอุดมการณ์

ตาํรวจท่ีเขม้แขง็พึงมีเป็นเกียรติศกัด์ิสูงสุด (สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายตาํรวจแห่งชาติ, 2559) 

สรุปวา่  แรงบนัดาลใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูใ้ห้ขอ้มูลรายน้ีคือความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเองและ

ตอ้งการแสดงออกซ่ึงความสามารถ   ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะท่ีคน้พบศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของตนเอง  และไดน้าํมาใชใ้นการ

ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างอุตสาหะ เสียสละ และอดทน  แต่เม่ือพบว่าผลการปฏิบัติงานเหล่าน้ีอาจจะไม่เพียงพอต่อ

ความกา้วหนา้ในอาชีพหรือเล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงกวา่  จึงปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทาํงานดว้ยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเพ่ือ

หวงัผลงานท่ีดีเลิศในทุกมิติ  และทาํงานใกลชิ้ดกบัผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงเพ่ือให้มีโอกาสนาํเสนอผลสู่สายตา  อนั

เป็นโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานเพราะมีความหวงัวา่จะนาํพาตนข้ึนสู่ตาํแหน่งท่ีสูงกวา่ซ่ึงจะนาํความภาคภูมิใจ

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้แก่ตนเองและนาํองคก์รไปสู่สถานะท่ีทรงเกียรติศกัด์ิดงัเช่นความรู้สึกขณะตดัสินใจสอบเขา้

เป็นตาํรวจ 

4.2   รายที่สอง เป็นตาํรวจหญิงมีแรงบนัดาลใจในการปฏิบติังานคือไดแ้สดงความสามารถของตนในงาน

ตาํรวจท่ีแทจ้ริง (Wolman, 1973) ซ่ึงเกิดข้ึนจากการไดท้าํงานดา้นสืบสวนจบักุม ดว้ยเหตุผลของความพึงพอใจใน

ลกัษณะงานท่ีเป็นงานของตาํรวจท่ีแทจ้ริง และไดแ้สดงศกัยภาพในตนเองท่ีแตกต่างจากตาํรวจหญิงรายอ่ืนจึงทาํให้

ภูมิใจในความสามารถของตน (Maslow, 1954) โดยพบวา่ แรงรับจากผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํใหด้าํรง

รักษาแรงบนัดาลใจ  ตลอดจนเกิดความมัน่ใจในการปฏิบติังานจนไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพ (Gonzalez, 2009)       

ผูใ้ห้ขอ้มูลไดใ้ชแ้รงบนัดาลใจในการพฒันาตนเองดว้ยการฝึกอบรมทกัษะดา้นการต่อสู้ป้องกนัตวัจนไดรั้บ

มอบหมายใหเ้ป็นครูฝึกยทุธวธีิหญิงคนเดียวของตาํรวจภูธรภาค 5 (ดุษฎี  โยเหลา, วไิลลกัษณ์  ลงักา, ศรัณย ์พิมพท์อง 

และนริศรา  พ่ึงโพธ์ิศภ, 2556) ตลอดจนยงัปฏิบติัหนา้ท่ีและไดผ้ลสมัฤทธ์ิเป็นท่ีพึงพอใจจึงไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีอ่ืน

เพ่ิมพิเศษ  อาทิ งานถวายความปลอดภยั  งานธุรการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานชุมชนสัมพนัธ์ในพ้ืนท่ี โดยมี

ทศันคติท่ีดีต่อการงานเป็นเคร่ืองหล่อเล้ียงแรงบนัดาลใจวา่ “เราคือผูไ้ดรั้บโอกาส” ให้แสดงความสามารถดว้ยคาํพดู

ติดตลกวา่ “ไดห้มดถา้สดช่ืน” (ชญา  ยวุารี, สมัภาษณ์, 15 มกราคม 2560)    
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แรงบนัดาลใจยงัแสดงใหเ้ห็นผา่นการเสียสละเวลากลางคืนอยูร่่วมกบัครอบครัวในฐานะภรรยาและมารดา

ของบุตร   ดว้ยลกัษณะงานและการปฏิบติังานในภูมิลาํเนายงัทาํใหเ้ห็นปรากฏการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดซ่ึงเกิด

จากคนในพ้ืนท่ีเน่ืองจากยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษา (เอส.เอส.อนาคามี, 2552)  ซ่ึงเล็งเห็นว่าอาจส่งผล

กระทบต่อครอบครัวตนเองดว้ย (Maslow, 1954)   จึงตระหนกัวา่งานท่ีตนปฏิบติัอยูน้ี่มีคุณค่า (พรตบุตรี จุฑะกนก, 

2552) สามารถช่วยสังคมได ้และยงัมีภาพสะทอ้นในใจคร้ังยงัเยาวว์ยัท่ีมีฐานะยากจน (Maslow, 1954) จึงไดเ้กิดแรง

บนัดาลใจในการรับใชป้ระชาชน ตลอดจนยงัมีเมตตาต่อผูต้อ้งหาดว้ยการให้ยืมใชโ้ทรศพัท์ส่วนตวั หาอาหารให้

ระหวา่งรออาหารจากงบประมาณหลวง รวมถึงการปฏิบติังานเชิงรุกดว้ยการเยี่ยมผูเ้สียหายและญาติถึงบา้นในกรณี

การดาํเนินคดีในชั้นศาลล่าช้า โดยมีเหตุผลส่วนตวัว่าจะลดความเขา้ใจผิดว่าเจ้าหน้าท่ีตาํรวจละเลยการลงโทษ

ผูก้ระทาํผิด (ดุษฎี  โยเหลา และคณะ, 2556)  และเอ้ือต่อการไดรั้บข่าวสารอาชญากรรมในพ้ืนท่ี (อนุ เนินหาด, 2544, 

น.124) อน่ึง  ผูใ้ห้ขอ้มูลรายน้ียงัไม่มีคุณสมบติัท่ีครบหลกัเกณฑก์ารพิจารณาแต่งตั้งเล่ือนตาํแหน่งจึงยงัไม่สามารถ

วเิคราะห์ปัจจยัท่ีทาํใหห้มดแรงบนัดาลใจได ้

สรุปว่า  แรงบันดาลใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูใ้ห้ขอ้มูลรายน้ีคือการเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเองจึง

ตอ้งการแสดงความสามารถในการปฏิบติังานและตอ้งการช่วยเหลือประชาชน จึงทาํใหมี้มานะแรงใจ ทุ่มเท เสียสละ 

เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้าํเร็จแมมี้ปริมาณงานมาก โดยยงัเป็นผูมี้ความสุขใจในการปฏิบติังาน 

ดังนั้น  จึงสรุปเป็นโมเดลเชิงสาเหตุของการกระบวนการแรงบันดาลใจในการปฏิบติัหน้าท่ีได้ดังภาพ

ต่อไปน้ี 

 

 
 

รูปท่ี 1  โมเดลเชิงสาเหตุกระบวนการใชแ้รงบนัดาลใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ในการวิจยัพบว่าแรงบนัดาลใจในการปฏิบติังานของตาํรวจดีเด่น คือความเช่ือมัน่ในศกัยภาพตนเองจึง

แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมการทาํงานและตอ้งการช่วยเหลือประชาชน โดยเกิดจากตาํรวจรุ่นใหม่ซ่ึงเป็นชนชั้นกลาง 

เรียนดี มีการศึกษาสูง  ตระหนักในคุณค่าวิชาชีพ  มีความเสียสละส่วนตวั มีความพร้อมในการพฒันาตนเองเพ่ือ

กระทาํเป้าหมายให้สําเร็จโดยง่าย ซ่ึงแรงบนัดาลใจน้ีถูกกระตุน้เม่ือไดท้าํงานท่ีมีความพึงพอใจ มีความศรัทธาใน

คุณค่า และมัน่ใจในตนเองว่าจะกระทาํไดส้ําเร็จ และมีแรงสนับสนุนคือขวญักาํลงัใจจากผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือน

ร่วมงาน   

ผลจากการมีแรงบนัดาลใจในการปฏิบติังานน้ีทาํให้มีความพยายามมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานแมว้า่มีปริมาณ

งานท่ีตอ้งทาํมากข้ึนทั้งงานในหนา้ท่ีปกติและงานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นพิเศษ   หรือกรณีไม่มีทรัพยากรเพียงพอต่อ

การทาํงานก็ตามผูมี้แรงบนัดาลยินดีเสียสละเงินส่วนตวัในการซ้ือเพ่ือใชใ้นส่วนรวม รวมถึงมีความอดทนต่อแรง

เสียดทานจากประชาชนระหวา่งปฏิบติังานและยงัมีการปฏิบติังานเชิงรุกดว้ยการออกพบปะผูเ้สียหาย รายงานผลคดีท่ี

อาจจะเน่ินชา้เพ่ือป้องกนัมิใหป้ระชาชนเขา้ใจผิดในการปฏิบติังานของตาํรวจ      

การหมดแรงบนัดาลใจเกิดข้ึนในขณะเขา้สู่วาระการแต่งตั้ง   โดยเปล่ียนเป็นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเพ่ือใหไ้ด้

ผลงานท่ีดีเลิศในทุกมิติและเลือกรับหนา้ท่ีทาํงานใกลชิ้ดผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูง  เพ่ือให้มีโอกาสนาํเสนอผลงานท่ีดี

นั้นโดยง่ายอนัจะนาํพาเขาไปสู่โอกาสการเล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 

ข้อสังเกตในการวิจัย   พบว่าตาํรวจดีเด่นทั้ งสองรายเป็นผูรั้บราชการคร้ังแรกในสังกัดตาํรวจตระเวน

ชายแดน   มีการศึกษาสูง ปฏิบติังานดา้นสืบสวนจบักุมยาเสพติดทั้ง 2 รายซ่ึงต่างตระหนกัในคุณค่าของตาํแหน่งงาน

ท่ีไดรั้บมอบหมาย  รวมถึงแรงรับจากเพ่ือนร่วมงานมีผลใหห้ล่อเล้ียงแรงบนัดาลใจในการปฏิบติังาน   

ข้อจํากัดของการวิจัย   การวิจยัคร้ังน้ีดาํเนินในกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลขนาดใหญ่ท่ีมีความแตกต่างกนัดา้นลกัษณะ

งาน  ระดบัตาํแหน่ง ดงันั้นการศึกษาในคร้ังถดัไปจึงควรจาํกดักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลใหแ้คบลงรายลกัษณะงาน และระดบัยศ

เพ่ือลดขอ้จาํกัดสําคญักรณีคุณสมบติัของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีผ่านหรือยงัไม่ผ่านการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่ง รวมถึงควร

ทาํการศึกษาในกลุ่มผูท่ี้ไม่ไดรั้บรางวลัตาํรวจดีเด่นดว้ย เพราะจากผลการวิจยัพบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลรายท่ีหน่ึงหมดแรง

บนัดาลใจอนัเน่ืองจากเขา้สู่วาระการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่ง  จึงมีโอกาสเป็นไปไดว้า่ผูท่ี้ไม่ไดรั้บรางวลัอาจจะเป็นผูมี้

แรงบนัดาลใจแต่ไดห้มดไประหวา่งการเขา้สู่กระบวนการพิจารณาตามระบบก็เป็นได ้   

ข้อเสนอแนะ จากขอ้คน้พบน้ีช้ีใหเ้ห็นความไม่สมดุลระหวา่งการสร้างแรงบนัดาลใจและการใชแ้รงจูงใจใน

ระบบของการบริหารงานตาํรวจในปัจจุบนั   ตลอดจนหลกัเกณฑก์ารประเมินเล่ือนตาํแหน่งสูงข้ึนเป็นผลใหห้มดแรง

บนัดาลใจ   งานวจิยัจึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1) ควรปรับวิธีพิจารณาตาํแหน่งด้วยหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนเพ่ือป้องกันการหมดแรงบันดาลใจ ด้วยการ

กาํหนดวิธีประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยเคร่ืองมือท่ีเท่ียงตรงคือใชด้ชันีช้ีวดัผลงาน (Key Performance Indicator : 

KPI)  หรือจัดสรรตาํแหน่งท่ียากแต่หวงัผลงานดีเยี่ยมสําหรับผูมี้แรงบันดาลใจ หรือให้โอกาสแก่กําลังพลได้

ปฏิบติังานในภูมิลาํเนาของตนเอง 

2) ควรมีกระบวนการสร้างแรงบนัดาลใจแก่กาํลงัพลตั้งแต่ระยะเร่ิมตน้ของการรับราชการท่ีหน่วยตาํรวจ

ตระเวนชายแดน   รวมถึงฝึกทบทวนอยา่งต่อเน่ืองหมุนเวียนใหก้าํลงัพลเกิดแรงบนัดาลใจและขวญักาํลงัใจไปควบคู่

กบัอุดมการณ์ท่ีมีการปลูกฝังกนัมา 
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3) ควรมีมาตรการหรือกิจกรรมเสริมสร้างความสามคัคีในองค์กร   เช่ือมและรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดี

ระหวา่งเจา้หนา้ท่ี เพ่ือเป็นแรงเสิรมท่ีดีต่อการดาํรงแรงบนัดาลใจ  

4) ควรมีการศึกษาเพ่ิมในมิติของประชาชนกรณีความคาดหวงัและความเขา้ใจในอาํนาจหน้าท่ีของ

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของแนวโนม้เอียงทางบวก ความไวว้างใจในองคก์ารท่ีมี

ต่อความผาสุก และพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความผูกพนัต่องานท่ีมีต่อความผาสุก

และพฤติกรรมสร้างสรรค์นวตักรรม และ 3) เพ่ือศึกษาบทบาทการเป็นตัวแปรส่ือของความผูกพนัต่องานใน

ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวโนม้เอียงทางบวกและความไวว้างใจในองคก์ารกบัความผาสุกและพฤติกรรมสร้างสรรค์

นวตักรรม  การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงสหสัมพนัธ์ (correlational research) กลุ่มตวัอย่างคือ ขา้ราชการและพนักงาน

ของรัฐและเอกชนท่ีทาํงานในจงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวนทั้งหมด 452 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลทาํโดยการวิเคราะห์ค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation) และการวิเคราะห์เส้นทาง (path 

analysis)  

ผลการวิจยัพบว่า แนวโน้มเอียงทางบวกสามารถทาํนายความผาสุกและพฤติกรรมสร้างสรรค์นวตักรรม

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (β = .31, .19 p < .01) ความไวว้างใจในองคก์ารสามารถทาํนายความผาสุกอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ (β = .13, p < .01) แนวโนม้เอียงทางบวกและความไวว้างใจในองคก์ารสามารถทาํนายความผูกพนัต่องาน

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  (β = .26,  .52,  p < .01) ความผูกพนัต่องานสามารถทาํนายความผาสุกและพฤติกรรม

สร้างสรรคน์วตักรรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (β = .38,.45,  p < .01) การวิจยัน้ียงัพบวา่ความผกูพนัต่องานมีบทบาท

เป็นตวัแปรส่ือในความสัมพนัธ์ระหว่างแนวโนม้เอียงทางบวกกบัความผาสุกและพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม 

โดยแนวโน้มเอียงทางบวกมีอิทธิพลเชิงบวกทั้ งทางตรงและทางอ้อมต่อความผาสุกและพฤติกรรมสร้างสรรค์

นวตักรรม นอกจากน้ีความผูกพนัต่องานก็ยงัมีบทบาทเป็นตวัแปรส่ือในความสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจใน

องค์การกับความผาสุกและพฤติกรรมสร้างสรรค์นวตักรรม โดยความไวว้างใจในองค์การมีอิทธิพลเชิงบวกทั้ง

ทางตรงและทางออ้มต่อความผาสุก แต่ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม 

คาํสําคญั:  แนวโนม้เอียงทางบวก, ความไวว้างใจในองคก์าร, ความผาสุก, พฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม, ความผกูพนั 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were (1) to examine the influences of positive orientation and organizational 

trust on well-being and innovative behavior; (2) to examine the influence of work engagement on well-being and 

innovative behavior, and (3) to investigate the mediating role of work engagement in the relationships of positive 

orientation and organizational trust to well-being and innovative behavior. Correlation research was conducted in this 

study. The sample was comprised of 452 employees working in government and private organizations in Chiang Mai. 

The data were analyzed by using the Pearson’s product moment correlation and path analysis. The results showed 

that Positive orientation predicted well-being and innovative behavior (β = .31, .19, p < .01). Organizational trust 

predicted well-being (β = .13, p < .01). Positive orientation and Organizational trust predicted work engagement (β 

= .26, .52, p < .01). Work engagement predicted well-being and innovative behavior (β = .38, .45, p < .01). 

Furthermore work engagement mediated the effect of positive orientation on well-being and innovative behavior. 

Positive orientation had both direct and indirect positive influences on well-being and innovative behavior. Additional 

work engagement mediated the effect of organizational trust on well-being and innovative behavior. Organizational 

trust had both direct and indirect positive influences on well-being, but had on direct effect on innovative behavior.   

Keywords: Positive orientation, Organizational trust, Work engagement, Well-Being, Innovative behavior 

 

1. บทนํา 

ความผาสุกในชีวติเป็นประเด็นท่ีมีการศึกษาวจิยักนัมาเป็นเวลานานและเร่ิมมีการศึกษาเพ่ิมมากข้ึนตั้งแต่ตน้

ศตวรรษท่ี 21 (Seligman & Csikszentmihayi, 2000)  ความผาสุก (well-being) หมายถึง การรู้สึกเป็นสุข มีความพึง

พอใจในชีวิต เป็นผลมาจากประเมินชีวิตตน (Diener, Oishi, & Lucas, 2002) บุคคลท่ีมีความผาสุกระดับสูงจะมี

สุขภาพดี ประสบผลสําเร็จในงาน มีรายได้มากข้ึน และมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกับบุคคลรอบขา้ง แต่ท่ามกลางความ

เปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั บุคคลตอ้งปรับตวัเพ่ือรักษาความผาสุก มีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมในการดาํรงชีวิตใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยั คือ ตอ้งมีการเรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ พฒันาศกัยภาพในการทาํงาน

ใหมี้ประสิทธภาพมากข้ึน  เหล่าน้ีเป็นปัจจยักระตุน้ใหบุ้คคลตอ้งมีกระบวนการคิดคน้นวตักรรม วธีิการทาํงานใหม่ ๆ 

ท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ ลักษณะพฤติกรรมดังกล่าว คือ พฤติกรรมสร้างสรรค์

นวตักรรม (innovative behavior; West & Farr, 1989) บุคคลท่ีมีพฤติกรรมสร้างสรรค์นวตักรรมนอกจากจะสร้าง

ประโยชน์ใหแ้ก่องคก์ารแลว้บุคคลเหล่านั้นยงัสามารถพฒันาตนเอง สามารถจดัการกบัปัญหาได ้(พรทิพย ์ไชยฤกษ,์ 

2555)  การวจิยัในอดีตพบวา่มีหลายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผาสุกและพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม ในการวจิยัน้ี

มุ่งศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและการรับรู้ของบุคคลเก่ียวกับองค์การ  ปัจจัยส่วนบุคคล คือ แนวโน้มเอียงทางบวก 

(positive orientation) หมายถึง ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความคิดในเชิงบวกต่อตนเอง และส่งผลสามารถจดัการแกไ้ข

ปัญหาต่าง ๆ ได้ การวิจัยของ Hsu, Hou, and Fan (2011) พบว่า การมองโลกในแง่ดีท่ีเป็นองค์ประกอบหน่ึงของ

แนวโน้มเอียงทางบวก ส่งผลให้พนักงานรับรู้ความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ของตนและมีพฤติกรรมสร้างสรรค์

นวตักรรมเพ่ิมข้ึนดว้ย  
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 นอกจากปัจจัยส่วนบุคคลแล้ว การรับรู้ส่วนบุคคลเก่ียวกับองค์การก็อาจมีอิทธิพลต่อความผาสุกและ

พฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรมดว้ย คือ เม่ือบุคคลมีความไวว้างใจในงอคก์าร ยอมรับในค่านิยม เป้าหมายองคก์าร 

ตอ้งการมีส่วนร่วมในงาน กิจกรรมขององคก์ารอย่างเต็มใจ (Mansor, Mirahsani, & Saidi, 2012) ซ่ึงอาจจะส่งผลให้

บุคคลมีความผาสุกและมีพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม  

 ทั้งน้ีความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวโนม้เอียงทางบวก ความไวว้างใจในองคก์ารกบัความผาสุกและพฤติกรรม

สร้างสรรคน์วตักรรมอาจมีตวัแปรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ความผูกพนัต่องาน (work engagement) บุคคลจะมีความผาสุก

และพฤติกรรมสร้างสรรค์นวตักรรม ควรจะมีความผูกพนัต่องานด้วย บุคคลท่ีมีความผูกพนัต่องานนั้ นจะให้

ความสาํคญัและเห็นคุณค่าในงาน พยายาม ทุ่มเท กระตือรือร้นในการทาํงาน มีความภาคภูมิใจในงาน มีสมาธิมัน่คง

และยากท่ีจะถอนตวัออกจากงาน (Schaufeli & Bakker, 2010) 

 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาอิทธิพลของแนวโนม้เอียงทางบวก และความไวว้างใจในองคก์ารท่ีมีต่อความ

ผาสุกและพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรมโดยมีความผูกพนัต่องานเป็นตวัแปรส่ืออิทธิพลดงักล่าว ความรู้ใหม่ใน

งานวิจัยน้ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการพฒันาบุคลากรในองค์การ เพ่ือให้มีความผาสุกและมี

พฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรมเพ่ิมมากข้ึน 

  

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของแนวโน้มเอียงทางบวกและความไวว้างใจในองค์การ ท่ีมีต่อความผาสุก และ

พฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความผกูพนัต่องานท่ีมีต่อความผาสุก และพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม 

3. เพ่ือศึกษาบทบาทการเป็นตวัแปรส่ือของความผูกพนัต่องานในความสัมพนัธ์ระหว่างแนวโน้มเอียง

ทางบวกและความไวว้างใจในองคก์ารกบัความผาสุกและพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม 
 

3. ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสหสมัพนัธ์ (correlational research) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวโนม้

เอียงทางบวก ความไวว้างใจในองคก์ารกบัความผาสุกและพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม โดยมีความผกูพนัต่องาน

เป็นตวัแปรส่ือกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล คือ ขา้ราชการ พนักงานของรัฐและเอกชนท่ีทาํงานในจงัหวดั

เชียงใหม่  การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบโควต้า (quota sampling) แบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มตวัอย่างใน

หน่วยงานราชการจาํนวนและกลุ่มตวัอย่างในหน่วยงานเอกชนจาํนวนกลุ่มละ 200 คน รวมทั้งส้ินจาํนวน 400 คน 

ผู ้วิจัยทําการแจกแบบสอบถามทั้ งหมดจํานวน 500 ฉบับ เพ่ิมจากจาํนวนตัวอย่างขั้นตํ่าไปคิดเป็นร้อยละ 25        

เน่ืองจากจาํเป็นตอ้งคดัเลือกขอ้มูลท่ีสมบูรณ์นาํมาใชใ้นการนํามาวิเคราะห์  ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา                 

จาํนวน 495 ฉบบั โดยทาํการคดัเลือกขอ้มูลท่ีสมบูรณ์จาํนวนทั้งหมด 452 ฉบบัและนาํไปวิเคราะห์ดว้ยวิธีทางสถิติ  

ตวัแปรในการวจิยัตามกรอบแนวคิด ดงัน้ี 

 1. ตวัแปรอิสระ (independent variable) ไดแ้ก่ แนวโนม้เอียงทางบวก (POS) และความไวว้างใจในองคก์าร 

(OT) 

 2. ตวัแปรตาม (dependent variable) ไดแ้ก่ ความผาสุก (WB) และพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม(INB)   

 3. ตวัแปรส่ือ ไดแ้ก่ ความผกูพนัต่องาน (WE) 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมและคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแบบวดัท่ีสอดคลอ้งกบัตวัแปร 

ผูว้ิจัยทาํการคดัเลือกสรรแบบวดัท่ีเหมาะสม  สามารถวดัตวัแปรได้ตรงตามคาํนิยามปฏิบัติการในงานวิจัย คือ 

แบบสอบถามจาํนวน 40 ขอ้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม เช่น เพศ ระดบั

การศึกษา สถานภาพการทาํงาน เป็นตน้ ตอนท่ี 2  ประกอบดว้ย 5 แบบวดั ไดแ้ก่ แบบวดัแนวโนม้เอียงทางบวก แบบ

วดัความไวว้างใจในองค์การ แบบวดัความผูกพนัต่องาน แบบวดัความผาสุก แบบวดัพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์

นวตักรรม 
 

4. ผลการวจิยั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจาํนวน 452 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงมี

จาํนวน 324 คิดเป็นร้อยละ 71.7  และเพศชายมีจาํนวน 128  คิดเป็นร้อยละ 28.3   

 กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 38.9 มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี รองลงมาคืออายรุะหวา่ง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.5  อายุ

ระหวา่ง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.0 และกลุ่มอายมุากกวา่ 51 ปีข้ึนไป มีเพียงร้อยละ 7.5 โดยมีอายเุฉล่ียเท่ากบั 35 ปี 

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมาคือ ระดบัปริญญา

โท คิดเป็นร้อยละ 24.1 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 12.6 และระดบัปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 3.8   

  

 4.1) ผลการวเิคราะห์สถิตพืิ้นฐานของตวัแปร 

 การวเิคราะห์อิทธิพล (Path Analysis) ขอ้มูลควรมีการกระจายแบบโคง้ปกติก่อนนาํมาวเิคราะห์แต่เน่ืองจาก

ขอ้มูลของการวิจยัน้ีมีการกระจายแบบไม่ปกติ ผูว้ิจัยจึงทาํการแปลงค่าตวัแปรให้มีการกระจายแบบปกติโดยใช้

กระบวนการของ Templeton (2011) 

 

ตารางท่ี 1  ผลการวเิคราะห์สถิติพ้ืนฐานหลงัจากแปลงค่าตวัแปรใหมี้การกระจายแบบปกติ   (Normality) 

 

 ตวัแปร  M Min Max SD SK KU 

 

 1. POS  3.76 1.75     5.0 .46 .34 -.20 

 2. OT  3.74     1.0       5.0    .58 .11 .62 

 3. WE  3.84    1.0       5.0  .59 .05 -.79 

 4. WB  3.65   1.20     5.0 .63 .06 -.56 

 5. INB  3.71   1.0       5.0 .57 -.26 .88 

หมายเหตุ Standard Error of Skewness = .11 

     Standard Error of Kurtosis = .22 

 

4.2)  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ (multicollinearity) 

 ปัญหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ (multicollinearity)  อาจพบไดก้ารวจิยัท่ีมีตวัแปรอิสระมากกวา่ 1 

ตวัแปร สามารถพิจารณาไดจ้ากค่า TOL (tolerance) หากค่า TOL ตํ่ากว่า .10 ถือว่าไดรั้บอิทธิพลจากตวัแปรอิสระ
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ดว้ยกนั และ VIF (Variance Inflation Factor) ค่าไม่เกิน 10 หากมีค่ามากกวา่ 10 แสดงวา่ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์

กนั (Hair at el., 1995) 

 

          ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ (multicollinearity) 

 

 ตวัแปรอิสระ   TOL  VIF 

 

 1. แนวโนม้เอียงทางบวก  .72  1.38 

 2. ความไวว้างใจในองคก์าร  .56  1.78 

 3. ความผกูพนัต่องาน  .52  1.89 

 

 ตวัแปรตาม: ความผาสุกและพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม     

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้สรุปว่าไม่มีปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ สามารถนําไป

วเิคราะห์ในขั้นตอนต่อไปได ้

 

 4.3)    ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 

           ตารางท่ี 3 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

 ตวัแปร   1 2 3 4 5 

 

 1. POS   (.74) 

 2. OT   .46** (.92) 

 3. WE   .51** .66**  (.91) 

 4. WB   .58** .49** .62** (.85) 

 5. INB   .46** .42** .58** .54** (.87)  

 M   3.83 3.74 3.84 3.65    3.71 

 SD   .44 .58 .59 .63 .57 

หมายเหต ุ ** p < .01 ตวัเลขในวงเลบ็แสดงค่าความเท่ียงของแบบวดั 

สรุปไดด้งัน้ี 

 1. แนวโนม้เอียงทางบวกมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผาสุกและพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรมอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ. (r = .58, .46, p < .01) 

 2. ความไวว้างใจในองคก์ารมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความผาสุกและพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรมอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ (r = .49, .42, p < .01) 
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 3. ความผูกพนัต่องานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผาสุกและพฤติกรรมสร้างสรรค์นวตักรรมอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ (r = .62, .58, p < .01) 

 4. แนวโนม้เอียงทางบวกและความไวว้างใจในองคก์ารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกความผูกพนัต่องานอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ (r = .51, .66, p < .01)    

 5. ความผกูพนัต่องานมีการส่ืออิทธิพลจากแนวโนม้เอียงทางบวกไปสู่ความผาสุกและพฤติกรรมสร้างสรรค์

นวตักรรม 

 6. ความผูกพนัต่องานมีการส่ืออิทธิพลจากความไวว้างใจในองค์การไปสู่ความผาสุกและพฤติกรรม

สร้างสรรคน์วตักรรม 

 

 4.4) ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 

 การทดสอบสมมติฐานทาํโดยการวเิคราะห์เสน้ทางโดยการใชโ้ปรแกรม AMOS และมีการทดสอบดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1  ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาํลองความสมัพนัธ์ 

 

ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาํลอง พบวา่ χ2 = 14.88, NFI= .98, CFI= .98, GFI = .98, ค่าดชันี

ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าแบบจาํลองสมมติฐานมีความกลมกลืนค่อนขา้งดี แต่เน่ืองจาก ค่า Standardized Regression 

Weights ของเสน้อิทธิพลระหวา่งความไวว้างใจในองคก์ารกบัพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรมไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

(β = .05, ns) ผูว้ิจัยจึงตดัเส้นอิทธิพลน้ีออกจากแบบจาํลอง การปรับแบบจาํลองน้ีพบค่า χ2 = 15.70, NFI= .98,     

CFI= .98, GFI = .98  ทั้ งน้ีค่าหลังจากการปรับแบบจําลองดังกล่าวแสดงผลไม่ต่างกัน ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงคงเลือก

แบบจาํลองสมมติฐานเดิม และยงัคงเสน้อิทธิพลระหวา่งความไวว้างใจในองคก์ารกบัพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม

ไว ้
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

1. แนวโนม้เอียงทางบวกสามารถทาํนายความผาสุกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (β = .31, p < .01) บุคคลท่ีมีความ

พึงพอใจในชีวิต ภาคภูมิใจในตน และมองโลกในแง่ดี ส่งผลให้มีความคิดในเชิงบวกต่อชีวิตตน มีความสุขในชีวิต 

สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได ้สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ Caprara et al. (2009) ท่ีพบวา่บุคคลท่ีมีแนวโนม้เอียงทางบวกสูง 

ส่งผลให้มีความผาสุกในระดบัสูง และสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ Krok (2015) ท่ีพบวา่ความเขม้แขง็ในการมองโลก และ

การมองโลกในแง่ดี มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความผาสุกอยา่งมีนยัสาํคญั สรุปไดว้า่ เม่ือบุคคลมีความคิดในทางบวก มี

ความพึงพอใจในชีวิตตน จะส่งผลให้บุคคลมีพ้ืนฐานทางจิตใจท่ีดี เม่ือตอ้งพบกบัปัญหาอุปสรรคในชีวิต ก็จะสามารถ

จดัการแกไ้ขใหผ้า่นไปไดด้ว้ยดี 

2. แนวโนม้เอียงทางบวกสามารถทาํนายพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (β = .19, p < 

.01) บุคคลท่ีมีทศันคติในเชิงบวก ต่อชีวติและการทาํงานจะส่งผลใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ในงาน มีการเสนอ 

ปรับปรุงวิธีการทาํงาน และทาํให้สามารถนาํไปใชง้านไดจ้ริง ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์าร สอดคลอ้งกบัการวิจยั

ของ Hsu, Hou and Fan (2011) เสนอวา่ บุคคลท่ีมองโลกในแง่ดีสูง จะเกิดการรับรู้ความสามารถเชิงสร้างสรรคข์องตนสูง 

ซ่ึงมีแนวโนม้ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรมสูงมากข้ึน 

3. ความไวว้างใจในองค์การสามารถทาํนายความผาสุกอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (β = .13,  p < .01) บุคคลท่ีมี

ความเช่ือมัน่ในองคก์าร และตอ้งการมีส่วนร่วม และทาํงานให้กบัองคก์าร เกิดการรับรู้ไวว้างใจ ส่งผลให้เกิดความพึง

พอใจ และมีความผาสุกในการปฏิบติังานให้แก่องคก์าร เม่ือบุคคลเกิดความไวว้างใจในองคก์ารแลว้ ก็ มีความพึงพอใจ

และความผาสุกในการทาํงานกบัองค์การ ทฤษฎีการแลกเปล่ียนทางสังคม (social exchange theory) เสนอว่า คนเราจะ

คิดถึงการลงทุนรวมทั้งผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นซ่ึงการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ระหว่าง

บุคคลนั้ นจะส่งผลให้เกิดความไว้วางใจต่อกัน (Homans, 1958) การวิจัยของ Helliwell and Wang (2011) ศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจและความผาสุก ในประเทศแคนาดา พบว่าบุคคลท่ีมีการรับรู้ว่าตนอาศัยอยู่ใน

สภาพแวดลอ้มท่ีไวว้างใจได ้มีระดบัความผาสุกท่ีเพ่ิมมากข้ึน   

4. ความไวว้างใจในองคก์ารสามารถทาํนายพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม จากการวจิยัพบวา่ความไวว้างใจใน

องคก์ารไม่สามารถทาํนายพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม (β = .04, ns) กล่าวคือ ความไวว้างใจในองคก์ารไม่มีอิทธิพล

ทางตรงต่อพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม แต่พบวา่ความไวว้างใจในองคก์ารมีอิทธิพลทางออ้มต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์

นวตักรรม (β = .24, p < .01) เม่ือบุคคลอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีสามารถรับรู้วา่ปลอดภยั รู้สึกมัน่คง เช่ือมัน่ในองคก์ารวา่มี

ทรัพยากรในงานท่ีเพียงพอ มีอิสระในงาน อีกทั้งไดรั้บการสนบัสนุนจากเพ่ือนร่วมงานและหัวหนา้งาน สภาพแวดลอ้ม

เช่นน้ีเป็นปัจจยัก่อให้เกิดความผูกพนัต่องาน บุคคลจะมีพลงั ทุ่มเทในการทาํงาน ตอ้งการท่ีจะทาํงานของตนให้สําเร็จ

และกา้วไปกบัองคก์าร ซ่ึงส่งผลในเชิงบวกต่อบุคคลตามมาคือ ส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม บุคคลท่ีมี

ความผกูพนัต่องานจะทุ่มเท รู้สึกเป็นอนัหน่ึงเดียวกนักบังาน ใชค้วามพยายามในการคิดคน้หาทางแกไ้ขปัญหา หรือสร้าง

ผลิตภณัฑ์ กระบวนการทาํงานใหม่ ๆ นาํมาปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Hakanen, 

Perhoniemi, and Tanner (2008) ท่ีพบวา่ทรัพยากรในงาน (job resources) ส่งผลใหเ้กิดความผกูพนัต่องาน และความผกูพนั

ต่องานก็ส่งผลใหบุ้คคลมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์จนกลายเป็นนวตักรรมของหน่วยงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

5. แนวโนม้เอียงทางบวกสามารถทาํนายความผกูพนัต่องานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (β = .26, p < .01)บุคคลท่ี

มีความภาคภูมิใจในตน พึงพอใจในชีวิตและมีการมองโลกในแง่ดี จะมีทศันคติต่อส่ิงรอบดา้นเชิงบวก มีพลงัในการ
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ทาํงานและกิจกรรมต่าง ๆ ตอ้งการให้งานท่ีไดรั้บมอบหมาย บรรลุผลสาํเร็จ และแมจ้ะตอ้งพบกบัปัญหาและอุปสรรคก็

สามารถจดัการไดอ้ย่างมีสติ  สอดคลอ้งกบัแนวคิดแบบจาํลองขอ้เรียกร้องในงานและทรัพยากรในงาน (Job Demand-

Resourse) ของ Bakker and Demerouti (2008) ท่ีกล่าวว่าทรัพยากรในตวับุคคลสามารถทาํนายความผูกพนัต่องานได้ 

ทรัพยากรในส่วนบุคคล หมายถึง การประเมินตนในทางบวกของบุคคล เช่น การมองโลกดา้นบวก การรับรู้ประสิทธิภาพ

แห่งตน มีความยืดหยุ่น สามารถหาวิถีทางในการจดัการการแกไ้ขปัญหาของตนได ้ดงันั้นเม่ือบุคคลมีทรัพยากรส่วน

บุคคลสูง จะมีการประเมินตนเองในด้านบวก เป็นการสร้างแรงจูงใจจากภายใน เช่ือมัน่ในความสามารถตน มีการ

ตั้งเป้าหมายและทาํใหส้าํเร็จตามความสามารถของตน ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิผลในการทาํงานท่ีดีและมีความพึงพอใจมาก

ข้ึน ดงันั้นบุคคลท่ีสามารถใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรส่วนบุคคลตนเองไดดี้ จะเกิดความผกูพนัต่องาน 

6. ความไวว้างใจในองคก์ารสามารถทาํนายความผูกพนัต่องานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (β = .52, p < .01) เม่ือ

บุคคลไวว้างใจในองคก์าร จะยอมรับในค่านิยม และตอ้งการมีส่วนร่วม ทาํงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  บุคคลจะทุ่มเท

ทั้งแรงกายใจ ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค หรือขอ้เรียกร้องในงาน มีแรงจูงใจ ทาํงาน อยา่งมีความสุข จนกลายเป็นความผูกพนั

ต่องานและองคก์ารใน สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ Agarwal (2014) ท่ีพบความสมัพนัธ์เชิงบวกและความเช่ือมโยงระหว่าง

ความไวว้างใจในองคก์ารกบัความผกูพนัต่องาน 

7. ความผูกพนัต่องานสามารถทาํนายความผาสุกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (β = .38, p < .01) บุคคลท่ีมีความ

ผูกพนัต่องานจะมีความเตม็ใจปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีตน รู้สึกวา่งานสาํคญั ทา้ทายและกระตือรือร้นในการทาํงาน 

มีความภูมิใจ มีแรงจูงใจในการทาํงาน อีกทั้ งมีความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกันกับงาน มีใจจดจ่อ มีสมาธิในการทาํงาน

ระดบัสูง มีความสุขในการทาํงาน รู้สึกวา่เวลาทาํงานผ่านไปรวดเร็วและไม่สามารถถอนตวัออกจากงานได ้(Schaufeli et 

al., 2010) ลกัษณะความผกูพนัต่องานน้ีจะส่งผลใหบุ้คคลมีผลการทาํงานท่ีดี มีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลดีต่อตนเอง คือ เม่ือ

บุคคลรับรู้ถึงผลสาํเร็จในงาน จะมีอารมณ์เชิงบวก รู้สึกเป็นสุข มีความกระตือรือร้นในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ และยงัส่งผล

ให้เกิดความพึงพอใจในชีวิต สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ Orkibi and Barnir (2015) ท่ีพบวา่ความผูกพนัต่องานเป็นตวัแปร

ส่ือระหวา่งการรับรู้คุณค่าในตนและความพึงพอใจในงานกบัความผาสุก  

8. ความผูกพนัต่องานสามารถทาํนายพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (β = .45,     p < 

.01) บุคคลท่ีมีความผกูพนัต่องานจะ ทุ่มเทในการปฏิบติัหนา้ท่ี รู้สึกวา่งานมีความทา้ทาย มีแรงจูงใจในการทาํงานรวมทั้ง

มีสมาธิและมีความสุขในการทาํงาน (Schaufeli et al., 2010) แมต้อ้งพบกับปัญหา บุคคลท่ีมีความผูกพนัต่องานจะยงั

สามารถรับรู้ สร้างความคิดใหม่ในการจดัการกบัปัญหา หาโอกาสในการนาํเสนอความคิดและทาํใหเ้ป็นจริงและส่งผลให้

เกิดพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรมในท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรทิพย ์ไชยฤ์กษ ์(2555) ท่ีเสนอวา่ปัจจยัความ

ผูกพนัต่องานดา้นการรับรู้และดา้นพฤติกรรมส่งผลกระทบต่อปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม และยงั

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Agarwal et al. (2012) ท่ีพบวา่ความผูกพนัต่องานเป็นตวัแปรส่ือในความสัมพนัธ์ระหวา่งการ

แลกเปล่ียนความสมัพนัธ์ระหวา่งผูน้าํและผูใ้ตบ้งัคบับญัชากบัพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม  

9. ความผูกพนัต่องานมีบทบาทเป็นตวัแปรส่ือในความสัมพนัธ์ระหว่างแนวโน้มเอียงทางบวกกบัความผาสุก

และพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม ผลการวิจยัพบวา่ แนวโนม้เอียงทางบวกมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อความ

ผาสุกและพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม โดยความผูกพนัต่องานน้ีมีบทบาทเป็นตวัแปรส่ือแบบบางส่วน อธิบายไดว้า่ 

เม่ือบุคคลมีแนวโนม้เอียงทางบวก คือ มีความพึงพอใจในชีวิต มองโลกในแง่ดี มีความภาคภูมิใจในตนเอง ซ่ึงก่อให้เกิด

ความผูกพนัต่องาน และแมจ้ะตอ้งพบกบัขอ้เรียกร้องในงาน เช่น ความกดดนัจากงาน อุปสงคท์างอารมณ์ ร่างกายและ
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จิตใจ ก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรค และจดัการกบัปัญหาได ้กลายเป็นความผูกพนัต่องาน มีพลงั ทุ่มเทในงาน เต็มใจปฏิบติั

หนา้ท่ี ซ่ึงส่งผลให้มีผลการปฏิบติังานทั้งในบทบาทและนอกเหนือบทบาทท่ีดี เกิดเป็นความผาสุกกบัผลสําเร็จในงาน 

รวมทั้งยงัก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์มีความตอ้งการคิดคน้ พฒันารูปแบบการทาํงานใหม่ ๆ เพ่ือแกปั้ญหาในงาน   

10. ความผูกพนัต่องานมีบทบาทเป็นตวัแปรส่ือในความสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจในองค์การกบัความ

ผาสุกและพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม ผลการวิจยัพบวา่ความไวว้างใจในองคก์ารมีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อ

ความผาสุก แต่ไม่พบวา่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม สรุปไดว้า่ ความผกูพนัต่องานมีบทบาทเป็น

ตวัแปรส่ือแบบสมบูรณ์ในความสัมพนัธ์ระหวา่งความไวว้างใจในองคก์ารกบัพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม แต่พบวา่

ความผูกพนัต่องานมีบทบาทเป็นตวัแปรส่ือแบบบางส่วนในความสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจในองค์การกบัความ

ผาสุก เม่ือบุคคลมีความไวว้างใจในองคก์ารจะยอมรับในเป้าหมาย และตอ้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์าร

ดว้ยความเต็มใจ ซ่ึงก่อใหเ้กิดความผูกพนัต่องาน คือ บุคคลพร้อมท่ีจะทุ่มเทและเต็มใจทาํงานหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ใน

องค์การให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายท่ีองค์การกาํหนด ความผูกพนัต่องานน้ีจะก่อให้เกิดพฤติกรรมสร้างสรรค์

นวตักรรมตามมาดว้ย สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ Agarwal, Datta, Blake-Beard and Bhargava (2012) ท่ีพบวา่ความผูกพนั

ต่องานมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม 

อย่างไรก็ตามพบว่าความผูกพนัต่องานมีบทบาทเป็นตวัแปรส่ือแบบบางส่วนในความสัมพนัธ์ระหว่างความ

ไวว้างใจในองค์การกบัความผาสุก กล่าวคือ นอกจากความไวว้างใจในองค์การจะมีอิทธิพลต่อความผาสุกผ่านความ

ผูกพนัต่องานแลว้ ยงัมีอิทธิพลโดยตรงต่อความผาสุกดว้ย บุคคลท่ีมีความไวว้างใจในองคก์าร มีความรู้สึกเชิงบวกต่อ

องค์การส่งผลให้เกิดความผูกพนัต่องาน สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ Lopes and Chambel (2014) ซ่ึงพบว่าพนักงานท่ีมี

แรงจูงใจ ก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่องาน ส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจในชีวติและการรับรู้สุขภาพตน ซ่ึงเป็นปัจจยัก่อให้เกิด

ความผาสุก นอกจากน้ีบุคคลท่ีมีความไวว้างใจในองคก์ารจะส่งผลใหมี้ความผาสุกมากข้ึนดว้ย สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ 

Helliwell and Wang (2011) ท่ีพบความสมัพนัธ์ระหวา่งความไวว้างใจกบัความผาสุก  
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจยัสรุปไดว้่า แนวโน้มเอียงทางบวกสามารถทาํนายความผาสุกและพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ความไวว้างใจในองค์การสามารถทาํนายความผาสุกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ แนวโนม้เอียง

ทางบวกและความไวว้างใจในองค์การสามารถทาํนายความผูกพนัต่องานอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ความผูกพนัต่องาน

สามารถทาํนายความผาสุกและพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ นอกจากน้ียงัพบวา่ความผกูพนั

ต่องานมีบทบาทเป็นตวัแปรส่ือในความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวโนม้เอียงทางบวกกบัความผาสุกและพฤติกรรมสร้างสรรค์

นวตักรรม โดยแนวโนม้เอียงทางบวกมีอิทธิพลเชิงบวกทั้งทางตรงและทางออ้มต่อความผาสุกและพฤติกรรมสร้างสรรค์

นวตักรรม และความผูกพนัต่องานก็ยงัมีบทบาทเป็นตวัแปรส่ือในความสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจในองคก์ารกบั

ความผาสุกและพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม โดยความไวว้างใจในองคก์ารมีอิทธิพลเชิงบวกทั้งทางตรงและทางออ้ม

ต่อความผาสุก แต่ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม  

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการประยกุตใ์ช ้

1. ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ในการสรรหาคดัเลือกบุคคลท่ีมีแนวโน้มเอียงทางบวกเขา้มา

ปฏิบติังานในองคก์าร ซ่ึงจะส่งผลให้องค์การมีพนกังานท่ีมีความผูกพนัต่องานและมีพฤติกรรมสร้างสรรค์นวตักรรม 

สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและช่วยพฒันาองคก์าร 
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2. องคก์ารควรคาํนึงถึงการฝึกอบรม พฒันาบุคลากร ส่งเสริมใหพ้นกังานมีแนวโนม้เอียงทางบวก กล่าวคือ มี

การสนบัสนุน สร้างวธีิคิดการมองโลกในแง่ดี ใหมี้ความพึงพอใจในตนเอง และมีความภาคภูมิใจตนเอง เพ่ือใหพ้นกังาน

เกิดความผกูพนัต่องาน ทุ่มเทในการทาํงาน มีความผาสุกและมีพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม  

3. การสร้างความไวว้างใจในองค์การให้แก่พนักงาน องค์การควรส่งเสริมให้เกิดปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ

ไวว้างใจในองค์การ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความผาสุกในงาน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมสร้างสรรค์นวตักรรมตามมา รวมทั้ ง

องคก์ารจะไดพ้นกังานท่ีมีประสิทธิภาพและมีความผูกพนัต่องานซ่ึงสามารถพฒันาองคก์ารใหก้า้วหนา้ 

4. องคก์ารสามารถสร้างองคก์ารแห่งความสุข (happy work place) ไดโ้ดยการส่งเสริมใหเ้กิดปัจจยัท่ีก่อให้เกิด

ความผาสุกต่อบุคลากรในองคก์าร เช่น ส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์ารในลกัษณะสร้างสรรค ์เช่น กิจกรรม Happy man 

of the Month เพ่ือส่งเสริมใหบุ้คคลในแต่ละแผนกร่วมสร้างสุขในการทาํงานโดยเร่ิมตน้จากตนเองและส่งเสริมใหเ้ผยแพร่

มีส่วนร่วมในการสร้างวฒันธรรม สร้างองคก์ารแห่งความสุข  

ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาถึงตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจเป็นปัจจยัก่อให้เกิดความผาสุกและพฤติกรรมสร้างสรรคน์วตักรรม 

เช่น ความพึงพอใจในอาชีพ ภาวะผูน้าํ เป็นตน้ 

2. การเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูล ควรศึกษากลุ่มตาํแหน่งงานท่ีเหมือนกนัในหลากหลายองคก์าร 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง  คุณภาพการบริการของสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศส่งผลต่อความพึงพอใจ

ของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา คุณภาพการบริการของสาํนกั

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีตะวนัออก 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี นกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 4 วิทยาเขต โดยกาํหนดขนาด

กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 387 ราย เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS ผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด

ทุกขอ้ (�̅�𝑥 = 4.68) สามารถแบ่งเป็นรายดา้นสามลาํดบัแรกไดด้งัน้ี ดา้นสถานท่ี และส่ิงอาํนวยความสะดวก รองลงมา 

ดา้นผูใ้หบ้ริการ และดา้นทรัพยากรหอ้งสมุด ตามลาํดบั 

คาํสําคญั:  คุณภาพการบริการ, ความพึงพอใจ, สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to investigate the impact of service quality of Academic Resource and 

Information Technology Center on satisfaction of students at Rajamangala University of Technology Tawan-Ok.. 

The population of this study was regular program students at four campuses of Rajamangala University of Technology 

Tawan-Ok. The sample was 387 students.The instrument was the questionnaire. Data were analyzed through 

percentage, mean, standard deviation and by SPSS.The results of this research found that overall the sample had 

highest level of satisfaction with service  quality of Academic Resource and Information Technology Center( X = 

4.68). When individual aspects were considered, three aspects with the highest mean scores included: Location and 

Facilities, Service Provider, and Library Resources, respectively. 

Keywords: Service Quality, Satisfaction, Office of Academic Resource and Information Technology  



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 999 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

1. บทนํา 

คุณภาพการให้บริการเป็นส่ิงท่ีควรให้ความสําคญัเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัในการ

ให้บริการท่ีเหนือกวา่คู่แข่งตลอดเวลา คุณภาพการบริการเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญั เป็นหวัขอ้การวิจยัในทศวรรษท่ีผา่น

มา (Gallifa & Batalle, 2010) ลูกคา้ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งเฉพาะกบัวิธีการท่ีผูใ้ห้บริการส่งไปเท่านั้นแต่ท่ีสาํคญัคุณภาพการ

บริการเกิดข้ึนเม่ือมีความคาดหวงัของลูกคา้ ในบริบทของความยัง่ยนืของการเรียนรู้ในระดบัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยั

ต้องการมุ่งความคาดหวังของนักศึกษา (Anderson, Fornell, & Lehmann, 1994) แนวคิดคุณภาพบริการตามท่ี 

Groonroos (1990) Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1985) กล่าววา่คุณภาพบริการเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการ

รับรู้และความคาดหวงั (Expected) ของผูใ้ชบ้ริการ เพราะบริการนั้นไม่สามารถจบัตอ้งไดท้าํใหก้ารประเมินคุณภาพ

บริการยากกว่าคุณภาพสินคา้ การประเมินคุณภาพบริการเกิดข้ึนระหว่างการส่งมอบบริการ และผลลพัธ์ของการ

บริการ ซ่ึงคุณภาพบริการในการรับรู้ของลูกคา้มาจากกระบวนการประเมินของลูกคา้ โดยการเปรียบเทียบระหวา่งการ

รับรู้การส่งมอบบริการกับความคาดหวงัของลูกคา้ Lovelock (1996) Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1988) ได้

พฒันาแนวคิดรูปแบบคุณภาพบริการ (Service Quality Gaps Model) โดยจาํแนกเป็น 5 มิติ ไดแ้ก่ (1) ความเช่ือมัน่ (2) 

การตอบสนองท่ีวอ่งไว (3) การรับประกนั (4) การเอาใจใส่ และ (5) จบัตอ้งได ้

สถาบนัการศึกษาเป็นองคก์รท่ีมีบทบาทในการสร้างและพฒันาทรัพยากรบุคคลเหล่าน้ีให้มีความพร้อมและ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคม โดยเฉพาะสถาบนัการศึกษาท่ีจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาซ่ึงเป็นการจดั

การศึกษาท่ีมุ่งเนน้เพ่ิมพนูทกัษะและสร้างความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นใหแ้ก่ผูเ้รียน บณัฑิตท่ีจบการศึกษา ในระดบัน้ีจะ

เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีสร้างสรรคแ์ละพฒันาส่ิงใหม่ท่ีนาํความเจริญกา้วหนา้มาสู่สงัคม (จตุพร ยงศร, 2554)  

ในปัจจุบนัยคุโลกาภิวตัน์และสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไดส่้งผลกระทบต่อการศึกษาระดบัอุดมศึกษา

ทัว่โลก (Arambewela & Hall, 2006) ในความพยายามท่ีจะใหน้กัศึกษามากข้ึนมหาวิทยาลยัมีการนาํแนวคิดการตลาด

โดยนักศึกษาจะไดรั้บการพิจารณาว่าเป็นลูกคา้ ความสนใจท่ีมีต่อคุณภาพการบริการการอยู่รอดในระยะยาวของ

มหาวิทยาลยัข้ึนอยู่กบัระดบัการซ่ึงคุณภาพการบริการตามความพึงพอใจของนักศึกษา (Tsinidou, Gerogiannis & 

Fitisilis, 2010) คุณภาพการบริการในระดบัอุดมศึกษาไดรั้บการศึกษาโดยนักวิชาการหลายท่าน เช่น Adee (1997) 

Ham & Hayduck(2003) Arambewela and Hall (2006) Ilias, Harson, Rahman & Yasoa (2008) แมว้า่อิทธิพลของปัจจยั

ทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีไดรั้บการตรวจสอบในบริบทต่างๆและวตัถุประสงคท่ี์เป็นช่องว่างท่ีสําคญัในหนังสือท่ี

เก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อวิธีนักศึกษา ซ่ึงประเมินผลการให้บริการคุณภาพ ตวัแปรเช่นอายุ 

เพศระดบัการศึกษาและอ่ืน ๆ สามารถมีบทบาทในกระบวนการของการประเมินผลการใหบ้ริการคุณภาพ ในช่วงสั้น 

ๆ บทบาทท่ีปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของนกัศึกษา  

สาํนกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก มีบทบาทสาํคญัในการส่งเสริมการเรียน การ

สอน การศึกษาคน้ควา้วจิยั ของอาจารย ์บุคลากร และนิสิต ถือเป็นแหล่งสารสนเทศต่อการพฒันาทรัพยากรบุคคลเป็น

อยา่งยิง่ การจดัการศึกษาในปัจจุบนัเนน้การส่งเสริมใหนิ้สิตศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ตามแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

จดัหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปส่ิงพิมพ ์ส่ือโสตทศัน์ และทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งบริการต่าง ๆ 

ท่ีหลากหลายและทนัสมยั จะเห็นวา่ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นปัจจยัสาํคญัในการส่งเสริมการบริการสารสนเทศของ

สํานักวิทยบริการ ให้บรรลุวตัถุประสงค์ เน่ืองจากทรัพยากรสารสนเทศ เป็นส่ือท่ีบันทึกขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ 

ความคิด ประสบการณ์ต่าง ๆ หากสาํนกัวิทยบริการ มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีทนัสมยั มีคุณภาพ สามารถตอบสนอง
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ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดดี้ ในเวลาท่ีผูใ้ชต้อ้งการ จะช่วยใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถนาสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์

ในการพฒันาตนเอง (ศิริพร เรืองสินชยัวานิช, 2546) 

ปัจจยัท่ีสําคญัในการเพ่ิมมูลค่าส่งผลต่อมหาวิทยาลยัความสาํเร็จจากการรับรู้เก่ียวกบัความพึงพอใจของ

ศึกษาท่ีสามารถทาํหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการเพ่ิมคุณภาพการบริการจากมหาวิทยาลยันกัศึกษามีความคาดหวงั

จะได้รับการให้บริการท่ีสมบูรณ์แบบ การรับรู้คุณภาพการบริการ โดยเปรียบเทียบประสบการณ์การได้รับการ

ให้บริการตามความเป็นจริงกบัส่ิงท่ีคาดหวงัและส่ิงท่ีถือวา่เป็นการเรียนรู้ท่ีดี ดว้ยเหตุผล จึงเป็นท่ีมาให้ผูว้ิจยัสนใจ

ศึกษาคุณภาพการบริการดา้นการบริการวิชาการส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา เพ่ือให้

สอดคลอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพการบริการซ่ึงจะทาํให้ความสัมพนัธ์ระหว่างนักศึกษาและ

มหาวทิยาลยัคงอยูด่ว้ยดีตลอดไปและเพ่ิมศกัยภาพในการพฒันาการใหบ้ริการใหดี้ยิง่ข้ึน  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1) เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการของสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อความพึงพอใจ

ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยตีะวนัออก 

2) เพ่ือศึกษาแนวทางพฒันาประสิทธิภาพ คุณภาพการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยตีะวนัออก 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การวจิยัเร่ืองน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ ใชก้ารวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาจะใช ้ ค่าร้อยละ (Percentage) ในการอธิบาย ลกัษณะส่วนบุคคลเสนอเป็นร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และวเิคราะห์ทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทาง

สถิติ SPSS   

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ในการศึกษาคร้ังน้ีกําหนดประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชากรเป็นนักศึกษาภาคปกตินักศึกษา

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 4 วิทยาเขต จาํนวน 11,825 คนและกลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษาภาคปกติ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก ชั้นปีท่ี 1–4 ซ่ึงคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร่ยามาเน่ 

(Yamane) ท่ีค่าความคลาดเคล่ือน (e) 0.05 ตามวธีิการคาํนวณ (อา้งใน พนัธณีย ์วหิคโต, 2551 : 57) จาํนวน 387 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  คือ แบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวนัออก  

2. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการของ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ตะวนัออก ดา้นต่างๆ 5 ดา้น 

3. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ   
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กรอบแนวความคดิ   

    

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวความคิด 

 

4. ผลการวจิยั 

ผลการวจิยัพบวา่   นกัศึกษาท่ีใชบ้ริการสาํนกัวทิยบริการ มทร.ตะวนัออก จาํนวน 387 คน  ส่วนมากเป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 66.01 ส่วนมากความถ่ีในการใชบ้ริการต่อระยะเวลา 1 เดือน คือ 6-10 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 43.4  

ลกัษณะของการเขา้ใชบ้ริการของนักศึกษาท่ีใชบ้ริการ ส่วนมากใชท้ั้ งสองลกัษณะ คือ ใชบ้ริการภายในสํานักวิทย

บริการและใชบ้ริการผา่นเวบ็ไซตข์องสาํนกัวทิยบริการคิดเป็นร้อยละ 63.8 ช่วงเวลาของการใชบ้ริการของนกัศึกษาท่ี

ใชบ้ริการสาํนกัวทิยบริการ ส่วนมากช่วงเวลา 12.01 น.-16.30 น. คิดเป็นร้อยละ 60.7 ประเภทของบริการของนกัศึกษา

ท่ีใชบ้ริการสาํนกัวทิยบริการ ส่วนมากบริการยมื-คืน คิดเป็นร้อยละ 53.2 

 

ตารางท่ี 1 สรุปค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณภาพการบริการของ

สาํนกัวทิยบริการ มทร.ตะวนัออกจาํแนกตามรายดา้น 

ขอ้คาํถาม X  S.D.  การแปลผล  

1. ดา้นทรัพยากรหอ้งสมุด 4.63 0.503 มากท่ีสุด  

2. ดา้นการบริการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.49 0.57 มากท่ีสุด  

3. ดา้นผูใ้หบ้ริการ 4.80 0.41 มากท่ีสุด  

4. ดา้นสถานท่ี และส่ิงอาํนวยความสะดวก 4.84 0.33 มากท่ีสุด  

5. ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 4.62 0.48 มากท่ีสุด  

รวม 4.68 0.46 มากท่ีสุด  
 

 

จากตารางท่ี 1  พบวา่ ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณภาพการบริการของสาํนักวิทยบริการ มทร.ตะวนั

ออกรายดา้น พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68 เรียงลาํดบั

จากมากไปหาน้อยสามลาํดบัแรกไดด้งัน้ี ดา้นสถานท่ี และส่ิงอาํนวยความสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.84 รองลงมา 

ดา้นผูใ้หบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.80  และดา้นทรัพยากรหอ้งสมุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63   ตามลาํดบั 

 

 

ข้อมูลทั่วไป 

- เพศ 

- ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

- ลกัษณะของการเขา้ใชบ้ริการ 

- ช่วงเวลาของการใชบ้ริการ 

- ประเภทของบริการ 

ความพงึพอใจต่อคุณภาพการบริการ 

- ดา้นทรัพยากรห้องสมุด 

- ดา้นบริการและขั้นตอนกระบวนการ

ให้บริการ 

- ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ 

- ดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก 

- ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 
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5. การอภิปรายผล 

1. ดา้นทรัพยากรหอ้งสมุด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือผูใ้ชบ้ริการมีความพึง

พอใจต่อเอกสารวิจยั รองลงมา คือ หนงัสือ ตาํรา และทรัพยากรสารสนเทศมีความทนัสมยั และส่ือโสตทศัน์และส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ การท่ีผลการวจิยัเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากสาํนกัวิทยบริการจดัให้บริการเอกสารวิจยัในลกัษณะของรูปเล่ม 

และในลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้ งยงัได้พัฒนาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม โดยผูใ้ช้บริการไม่จาํเป็นตอ้งเดินทางมาท่ีสํานักวิทยบริการก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบบัเต็ม 

(fulltext) ได้โดยไม่จาํกัดเวลาและสถานท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ yler, K., & Hastings, N. (2011 : 1-34) ได้

ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการทรัพยากรห้องสมุดเสมือน พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อ

การใช้บริการห้องสมุดออนไลน์อยู่ในระดบัมาก อีกทั้ งสํานักวิทยบริการไดมี้การเปิดโอกาสให้ผูใ้ชบ้ริการเสนอ

รายช่ือทรัพยากรท่ีมีความจาํเป็นในการเรียนการสอน รวมถึงทรัพยากรท่ีผูใ้ชบ้ริการมีความสนใจ ทั้งในลกัษณะของ

การแนะนาํจากอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวิชาและจากผูใ้ชบ้ริการทัว่ไปท่ีสนใจแนะนาํสั่งซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ กาญจนา จนัทร์สิงห์ และรุ่งรุจี ศรีดาเดช (2553 :48) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการบริการของ

สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยมีหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร ผลการวจิยัดา้นทรัพยากรสารสนเทศ พบวา่โดยรวม

อยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ จาํนวนและความทนัสมยัของเน้ือหา คือ หนงัสือ รองลงมาคือวารสาร และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

2. ดา้นการบริการและขั้นตอนกระบวนการใหบ้ริการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมี

ความพึงพอใจต่อบริการตอบคาํถามและช่วยการคน้ควา้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดรองลงมาไดแ้ก่ บริการยมื-คืน ทรัพยากร

สารสนเทศ การท่ีผลการวิจยัเป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก สํานักวิทยบริการไดพ้ฒันาบริการตอบคาํถามช่วยการคน้ควา้และ

บริการยมื-คืน โดยการรวมจุดบริการใหเ้ป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) เพ่ือใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็ว

ต่อการใช้บริการซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ วงเดือน เจริญ (2553 : 100-101) ได้ศึกษาความพึงพอใจและความ

คาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อบริการสารสนเทศ ของสาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยับูรพา พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึง

พอใจบริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า บริการยืม-คืน  โดยรวมอยู่ในระดับ  มาก และได้มีการพัฒนา

ประสิทธิภาพการให้บริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ สํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคามในด้านการ

ใหบ้ริการตอบคาํถามช่วยการคน้ควา้และบริการยมื-คืน เพ่ือนาํผลการพฒันามาปรับปรุงคุณภาพของการใหบ้ริการให้

ดียิง่ข้ึนต่อไป 

3. ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการดว้ยความรวดเร็ว ฉับไวอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ให้บริการดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดีและมีความ

กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ และผูใ้ห้บริการมีความเขา้ใจในความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ การท่ีผลการวิจยัเป็น

เช่นน้ีเน่ืองจากสาํนกัวิทยบริการไดมี้การประชุม อบรมการศึกษาดูงานดา้นการบริการอย่างต่อเน่ือง ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลยั อีกทั้งยงัมีการจดัการและแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการจากบุคลากรท่ีมีโอกาสไป

ศึกษาอบรมจากภายนอก เพ่ือปรับปรุง และพฒันาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบัรุจิรา เหลืองอุบลและ

นํ้ าลิน เทียมแก้ว (2554 : 51) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ประจาํปีการศึกษา 2554 ผลการวิจยัพบว่าเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ

การให้บริการดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือให้บริการดว้ยความรวดเร็ว ฉับไว และให้คาํแนะนาํ

และช่วยเหลือในการใชบ้ริการ 
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4. ดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ

ในการมีแผ่นป้ายบอกประเภทส่ิงพิมพ ์และหมวดหมู่ท่ีชั้นหนงัสืออยา่งชดัเจนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่

สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในสะอาดเป็นระเบียบและมีจุดให้บริการนํ้ าด่ืมท่ีเพียงพอและเหมาะสม การท่ี

ผลการวิจยัเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากสํานักวิทยบริการ ไดด้าํเนินโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มของสํานัก

วิทยบริการ การจดัทาํป้ายหนา้ชั้นทรัพยากรสารสนเทศใหมี้ความเด่นชดั รวมถึงจดัพ้ืนท่ีอ่านสร้างสรรคเ์พ่ิมข้ึน เพ่ือ

รองรับความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปิยะนุช สุจิต (2553 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาความพึงพอใจ

ในการใชบ้ริการศูนยว์ิทยบริการ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา ผลการศึกษาพบวา่ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจใน

ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก5. ด้านการประชาสัมพนัธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด พบว่า

ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อช่องทางในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นหลากหลายอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่

เอกสารแนะนาํการใชบ้ริการมีความครบถว้นชดัเจนและเวบ็ไซตส์ํานกัวิทยบริการเขา้ถึงไดง่้าย สะดวกและรวดเร็ว 

การท่ีผลการวจิยัเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากสาํนกัวทิยบริการไดมี้ช่องทางการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผา่นรูปแบบต่าง ๆ

ท่ีหลากหลาย ได้แก่ จดหมายข่าว, เว็บไซต์, Facebook, เว็บบอร์ด, วิทยุออนไลน์ เป็นตน้ ตลอดจนการปรับปรุง

เวบ็ไซตแ์ละเคร่ืองแม่ข่ายให้มีประสิทธิภาพในการใชง้านสูงสุดปรับปรุงคุณสมบติัของเวบ็เพจให้สามารถเรียกดูได้

อย่างรวดเร็ว อีกทั้ งโครงการพฒันาเว็บเพจให้รองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ IPAD IPONE อีกด้วย เพ่ือให้

ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บข่าวสาร และส่งคาํเสนอแนะไดท้างหลายช่องทาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาภากร ธาตุโลหะ 

สายสุณี ฤทธิรงค์ และอุฬารินเฉยศิริ (2553 : 37 ) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยับูรพาภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพนัธ์

ของสาํนกัหอสมุดเน่ืองจากมีหลากหลายช่องทาง เช่น เวบ็ไซต ์อีเมล ์จดหมายข่าว จดักิจกรรมส่งเสริมการใหบ้ริการ 

เป็นตน้   

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลการวจิยัพบวา่   นกัศึกษาท่ีใชบ้ริการสาํนกัวทิยบริการ มทร.ตะวนัออก จาํนวน 387 คน  ส่วนมากเป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 66.01 ส่วนมากความถ่ีในการใชบ้ริการต่อระยะเวลา 1 เดือน คือ 6-10 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 43.4  

ลกัษณะของการเขา้ใชบ้ริการของนักศึกษาท่ีใชบ้ริการ ส่วนมากใชท้ั้ งสองลกัษณะ คือ ใชบ้ริการภายในสํานักวิทย

บริการและใชบ้ริการผา่นเวบ็ไซตข์องสาํนกัวทิยบริการคิดเป็นร้อยละ 63.8 ช่วงเวลาของการใชบ้ริการของนกัศึกษาท่ี

ใชบ้ริการสาํนกัวทิยบริการ ส่วนมากช่วงเวลา 12.01 น.-16.30 น. คิดเป็นร้อยละ 60.7 ประเภทของบริการของนกัศึกษา

ท่ีใชบ้ริการสาํนกัวทิยบริการ ส่วนมากบริการยมื-คืน คิดเป็นร้อยละ 53.2 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ นกัศึกษาใชบ้ริการสาํนกัวิทยบริการ มทร.ตะวนัออกสาํนกัวิทยบริการ มี

จาํนวน 387 คน จากการวิเคราะห์ผล ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ ในระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ ( X = 4.68) 

สามารถแบ่งเป็นรายดา้นได ้ดงัน้ี 

1.ดา้นสถานท่ี และส่ิงอาํนวยความสะดวก พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุก

ดา้น มี เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยสามลาํดบัแรกไดด้งัน้ี วารสาร จุลสารและหนงัสือพิมพ ์รองลงมา หนงัสือ ตาํรา 

เอกสารวจิยั และดา้นฐานขอ้มูลออนไลน์/ฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ ตามลาํดบั 
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2. ดา้นผูใ้ห้บริการ พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น มี เรียงลาํดบัจาก

มากไปหานอ้ยสามลาํดบัแรกไดด้งัน้ี ระเบียบในการใชบ้ริการ รองลงมา บริการอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นเวบ็ไซตส์าํนกัวทิย

บริการ และดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการเป็นระบบมีความสะดวกรวดเร็ว ตามลาํดบั 

3. ดา้นทรัพยากรหอ้งสมุด พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น เรียงลาํดบั

จากมากไปหาน้อยสามลําดับแรกได้ดังน้ี จุดบริการเครือข่ายไร้สายมีจํานวนและประสิทธิภาพเพียงพอ และ 

คอมพิวเตอร์สาํหรับใหบ้ริการมีจาํนวนเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รองลงมา มีบริการถ่ายเอกสารท่ีเพียงพอกบัความ

ตอ้งการ และมีแผน่ป้ายบอกประเภทส่ิงพิมพ ์และหมวดหมู่ท่ีชั้นหนงัสืออยา่งชดัเจน ตามลาํดบั 

4. ดา้นการประชาสัมพนัธ์ พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น เรียงลาํดบั

จากมากไปหานอ้ยสามลาํดบัแรกไดด้งัน้ี จดัทางเขา้ออกของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสม รองลงมา ให้บริการดว้ย

อธัยาศยัไมตรีท่ีดี และมีความเขา้ใจในความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ตามลาํดบั 

5. ดา้นการบริการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุก

ดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยสามลาํดบัแรกไดด้งัน้ี เวบ็ไซตส์าํนกัวิทยบริการเขา้ถึงไดง่้าย สะดวก และรวดเร็ว 

รองลงมา เวบ็ไซตส์าํนกัวทิยบริการมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งชดัเจน เอกสารแนะนาํการใชบ้ริการมีความครบถว้นชดัเจน และ 

มีการประชาสมัพนัธ์ข่าวการใหบ้ริการ การฝึกอบรม และกิจกรรมของสาํนกัวทิยบริการอยา่งสมํ่าเสมอ เช่น จดหมาย

ข่าว เวบ็ไซต ์เป็นตน้ ตามลาํดบั 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาความสมัพนัธ์ของหนงัสือ วารสาร และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไดจ้ดัหาวา่ผูใ้ชบ้ริการมีการใช้

คุม้ค่าคุม้ทุนหรือไม่ เพ่ือนาํผลมาพิจารณา การจดัช้ือ จดัหา 

2. ควรศึกษาความพึงพอใจ ปัญหาและอุปสรรคของผูป้ฏิบติังานในการบริการของหอ้งสมุด   

3. ควรมีการศึกษาการติดตามผลการดาํเนินงานจากปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผูใ้ชบ้ริการ ท่ีสาํนกัวทิย

บริการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออกไดน้าํมาพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง และปรับปรุง

ต่อไปอยา่งไรในอนาคต  

4. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร ควรมีศึกษาการจัดทําและ

ประเมินผลแผนการปฏิบติังานของสาํนกัวทิยบริการ สารสนเทศของหอ้งสมุด  

5. ควรขยายเวลาการให้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ไดแ้ก่ จาํนวนหนังสือน้อยไป ให้รับ

วารสารเพ่ิมข้ึน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออกและการนําแผนปฏิบติังานท่ีจดัทาํข้ึนไปปฏิบัติให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด  

 

กติตกิรรมประกาศ  

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก ซ่ึงไดรั้บทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้

ปีงบประมาณ 2559 ตลอดจนขอขอบคุณบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ นกัศึกษา ท่ีมีส่วนสนบัสนุนให้โครงการวิจยั

คร้ังน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยดี     
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บทคัดย่อ 

การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกั 2 ประการคือ  1) ศึกษาการรับรู้ของชาวบา้นเก่ียวกบัผลกระทบจากการ

ท่องเท่ียวท่ีมีต่อวิถีชีวิตชุมชนในแหล่งท่องเท่ียวอาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย  2) ศึกษาการมีส่วนร่วมของชาวบา้นใน

การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย ส่วนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั

และการเก็บขอ้มูลนั้น เป็นการวจิยัเชิงปริมาณโดยผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นชาวบา้นท่ีอาศยั

อยูใ่นพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวอาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย จาํนวน 400 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูอ้าศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีแหล่ง

ท่องเท่ียว หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 2 บา้นเชียงคาน ตาํบลเชียงคาน (ถนนคนเดินเชียงคาน) หมู่ท่ี 4 บา้นนอ้ย ตาํบลเชียงคาน 

(แก่งคุดคู)้ และหมู่ท่ี 4 บา้นนาป่าหนาด ตาํบลเขาแกว้ (หมู่บา้นวฒันธรรมไทดาํ) จาํนวนหมู่บา้นละ 100 คน โดยการ

เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ แลว้นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ผล ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statics) และสถิติเชิง

อนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ ร้อยละ การแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบผลต่าง

ระหวา่งค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม (T-test) และการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way ANOVA) 

ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายรุะหวา่ง 36 - 50 ปี มีสถานภาพ

สมรส มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ประกอบอาชีพรับจา้ง มีรายไดต่้อเดือนตํ่ากวา่ 5,000 บาท และมีรายไดเ้สริมจาก

การท่องเท่ียว เป็นผูท่ี้อาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวมากกว่า 10 ปี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่ม/

ชมรมของชุมชน แต่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน 

ในดา้นการรับรู้ของชาวบา้นเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวิถีชีวิตชุมชนในแหล่งท่องเท่ียว

อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้เก่ียวกบัผลกระทบทางบวกในระดบัการรับรู้มาก และการ

รับรู้เก่ียวกบัผลกระทบทางลบอยูใ่นระดบัการรับรู้ปานกลาง 

ในดา้นการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวิถีชีวิตชุมชนในแหล่ง

ท่องเท่ียวอาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีส่วนร่วมในดา้นการรับและแบ่งปันผลประโยชน์ อยู่ใน

ระดบัปานกลาง รองลงมาไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในดา้นการดาํเนินการและปฏิบติัการ อยูใ่นระดบัปานกลาง การมีส่วน

ร่วมในดา้นการเสนอความคิดเห็น การวางแผน และการตดัสินใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง และการมีส่วนร่วมในดา้น

การติดตามและประเมินผล อยูใ่นระดบันอ้ย ตามลาํดบั 

คาํสําคญั:  การรับรู้, การมีส่วนร่วม, ผลกระทบจากการท่องเท่ียว, วิถีชีวติชุมชน 
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ABSTRACT 

The objectives of this research are 1) to evaluate level of local people’s perception on the impacts of tourism 

on community’s way of life at Amphoe Chiang Khan Loei province 2) to analyze level of local people’s participation 

to solve problems caused by tourism on community’s way of life at Amphoe Chiang Khan Loei province. 

The quantitative method was used in the research. The survey was conducted with 400 respondents, 

including 200 indigenous people living in Moo 1 and Moo 2 around Chiang Khan walking street, 100 local people 

settling in Moo 4 Ban Noi ( Kang KudKu)  Chiang Khan sub-district and 100 local people staying at Moo 4  

Ban Napanat ( Moo Ban Tai-Dum Cultural Center)  Khao Kaeo sub-District. Descriptive and inferential statistics 

(Percentage, Frequency Distribution, Mean, Standard Deviation, t-test and One - way ANOVA) were employed to 

analyze data. 

The results showed that most samples are women. The average age of respondents was between 36 - 50 

years and their marital status was married. Most of them had the highest level of education of Secondary school. They 

had monthly income less than 5,000 baht, and they had extra-income out of tourism here. Most of them had been 

living there more than 10 years. The majority of them were not members of groups in the community and they used 

to participate in community activities. 

In terms of the perception of local people on the impacts of tourism on community’s way of life at Amphoe 

Chiang Khan Loei province, the results showed that the samples had a perception of the positive impact of tourism 

at a high level but had a perception of the negative impact of tourism at the medium level. 

Regarding the level of local people’s participation to deal with problems caused by tourism on community’s 

way of life at Amphoe Chiang Khan Loei province, the results showed that the majority of samples involved in 

receiving and sharing benefits at a medium level. Their participation in the operation process was also at the medium 

level. They were moderately involved in the process of idea sharing, planning and decision making. Nevertheless, 

the level of the participation on the evaluation process is low. 

Keywords: Perception, Participation, Impacts of tourism, Local ways of life 
 

1. บทนํา 

ปัจจุบันการท่องเท่ียวมีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย และสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบั

ประเทศไทยอยา่งมาก เม่ือการท่องเท่ียวเกิดข้ึนยอ่มส่งผลใหเ้กิดผลกระทบจากการท่องเท่ียวทั้งทางบวกและทางลบ 

(อญัญารัตน์  ธนาวรรณ, 2556 และวิภาดา  ศุภรัฐปรีชา, 2553) ดังท่ีอาํเภอเชียงคาน จังหวดัเลย ซ่ึงเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

อันงดงาม เป็นส่ิงดึงดูดให้การท่องเท่ียวเกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเท่ียว 

เชิงวฒันธรรมและวิถีชีวิตชุมชนท่ียงัคงรูปแบบเอกลกัษณ์ความเก่าแก่ของชุมชน ส่งผลให้มีนกัท่องเท่ียวเดินทางไป

เป็นจํานวนมากโดยการท่องเท่ียวได้ส่งผลกระทบทางบวกคือ เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนได้รับ 

ความสะดวกสบายในดา้นระบบสาธารณูปโภค เปิดโอกาสใหค้นในชุมชนมีการประกอบอาชีพในทอ้งถ่ินของตนเอง 
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มีรายได้เ พ่ิมมากข้ึน ชาวบ้านในชุมชนสามารถนํางานหัตถกรรมในท้องถ่ินมาพัฒนาเป็นสินค้าท่ีระลึก 

ทางการท่องเท่ียว ทาํให้เกิดการอนุรักษว์ฒันธรรมทางดา้นภาษา นอกจากน้ี การท่องเท่ียวยงัส่งผลกระทบทางลบ คือ 

ก่อให้เกิดค่าครองชีพสูง ทาํให้ขนบธรรมเนียมประเพณีดั่งเดิมของชุมชนเปล่ียนแปลงไป เกิดการเปล่ียนแปลง

ทางด้านภาษา การเลียนแบบการแต่งกายของนักท่องเท่ียว (อญัญารัตน์  ธนาวรรณ, 2556) และการเกิดข้ึนของ 

ร้านสะดวกซ้ือ การกวา้นซ้ือท่ีดินบริเวณชุมชนเพ่ือสร้างท่ีพกั เกิดการเปล่ียนแปลงอาชีพการแยง่ชิงผูบ้ริโภคทาํให้ 

เกิดความขัดแยง้กันภายในชุมชน วฒันธรรมท้องถ่ินกลายเป็นเพียงสินค้า ประเพณีการตักบาตรข้าวเหนียว 

ถูกปรับเปล่ียนรูปแบบ สภาพบา้นเรือนเก่าแก่เปล่ียนแปลง (ณฐัพล  มีแกว้, 2555) 

จากผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึน ชาวบา้นหรือคนในชุมชนซ่ึงอาศยัอยู่ในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว

ยอ่มรับรู้ถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวเป็นอนัดบัแรก จึงมีส่วนสาํคญัในการท่ีจะมีส่วนร่วมต่อการแกไ้ขปัญหา

ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนของตนเอง ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการรับรู้และ 

การมีส่วนร่วมของชาวบา้นเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวถีิชีวติชุมชนในแหล่งท่องเท่ียวอาํเภอเชียงคาน 

จงัหวดัเลย เพ่ือนาํผลการวิจยัท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ชาวบา้นมีความตระหนกัรู้ในเร่ืองผลกระทบ

จากการท่องเท่ียวและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของชุมชนในการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว เพ่ือให้เกิด 

การท่องเท่ียวโดยชุมชนมีส่วนร่วมอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษาการรับรู้ของชาวบา้นเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวถีิชีวติชุมชนในแหล่งท่องเท่ียว 

อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 

2.2 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวิถีชีวิตชุมชนใน

แหล่งท่องเท่ียว อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

3.1 ระเบียบวธีิวจิยั 

การศึกษาเร่ืองการรับรู้และการมีส่วนร่วมของชาวบา้นเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวิถีชีวิต

ชุมชนในแหล่งท่องเท่ียวอาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย ใชว้ธีิวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรท่ีใชใ้น

การวจิยัเป็นผูท่ี้อาศยัอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวอาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย โดยการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota 

Sampling) ในการเลือกพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล 4 หมู่บา้นในแหล่งท่องเท่ียวสําคญัของอาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย ซ่ึงไดแ้ก่ 

หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 2 บา้นเชียงคาน ตาํบลเชียงคาน (ถนนคนเดินเชียงคาน) หมู่ท่ี 4 บา้นนอ้ย ตาํบลเชียงคาน (แก่งคุดคู)้ 

และหมู่ท่ี 4 บา้นนาป่าหนาด ตาํบลเขาแกว้ (หมู่บา้นวฒันธรรมไทดาํ) พ้ืนท่ีหมู่บา้นละ 100 คน รวม 400 คน 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ผูว้จิยัใชเ้ป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

ส่วนท่ี 2 การรับรู้ของชาวบา้นเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวถีิชีวติชุมชน 

ส่วนท่ี 3 การมีส่วนร่วมของชาวบา้นในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวถีิชีวติชุมชน 

ส่วนท่ี 4 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
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3.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยสถิตินั้น ผูว้จิยัแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

3.3.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงเป็นวธีิการทางสถิติท่ีช่วย

ใหท้ราบถึงคุณลกัษณะของกลุ่มต่าง ๆ ท่ีตอ้งการศึกษาในตวัแปรต่าง ๆ โดยการหาสถิติเบ้ืองตน้ เช่น การหาจาํนวนร้อย

ละ (Percentage) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

โดยเม่ือทราบค่าสถิติแลว้ผูว้จิยัจะนาํไปสรุปผลในรูปแบบของตารางแสดงขอ้มูลประกอบคาํบรรยาย 

3.3.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา เพ่ือนาํไปสรุปเก่ียวกบัประชากรท่ีศึกษา ซ่ึงใชส้ถิติขั้นสูงในการประมวลผล โดยในส่วนน้ี

ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติเชิงอนุมาน ในการทดสอบสมมติฐาน และหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม ดงัน้ี 

1.การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระต่อกนั 

(Independent Samples T-test) โดยใชค้่าสถิติทดสอบค่า T-test ในการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัตวัแปร 

2.การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป 

โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test หรือ ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัตวัแปร และหา

ความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีมากกวา่ 2 ตวัแปรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

3.การวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวัแปร โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

อยา่งง่ายแบบ Pearson Praduct Moment Coefficient 
 

4. ผลการวจิยั 

4.1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน เป็นเพศหญิง จาํนวน 271 คน (ร้อยละ 67.8) เป็นเพศชาย 

จาํนวน 129 คน (ร้อยละ 32.2) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 36 - 50 ปี จาํนวน 152 คน (ร้อยละ 38.0) ส่วนใหญ่ 

มีสถานภาพสมรส จาํนวน 283 คน (ร้อยละ 70.8) ไดรั้บการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 139 คน (ร้อยละ 34.8) 

ประกอบอาชีพรับจ้าง จาํนวน 108 คน (ร้อยละ 27.0) มีรายได้หลกัต่อเดือนตํ่ากว่า 5,000 บาท จาํนวน 137 คน  

(ร้อยละ34.2) มีรายไดเ้สริมจากการท่องเท่ียวต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 5,000 - 10,000 บาท จาํนวน 81 คน (ร้อยละ 20.2) 

ส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีมากกว่า 10 ปี จาํนวน 300 คน (ร้อยละ 75.0) เป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรมของชุมชน จาํนวน  

145 คน (ร้อยละ 36.2) และไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรมของชุมชน จาํนวน 255 คน (ร้อยละ 63.0) ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน จาํนวน 248 คน (ร้อยละ 62.0) และไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน  

จาํนวน 152 คน (ร้อยละ 38.0) 

4.2 การรับรู้ผลกระทบจากการท่องเทีย่วทีม่ต่ีอวถิีชีวติชุมชน 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างในแหล่งท่องเท่ียวอาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย มีการรับรู้ผลกระทบจาก 

การท่องเท่ียวท่ีมีต่อวิถีชีวิตชุมชนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.09 เม่ือพิจารณาทั้งผลกระทบทางบวกและ

ผลกระทบทางลบ พบวา่ การรับรู้ผลกระทบทางบวกอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.71 และการรับรู้ผลกระทบทางลบ 

อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.39 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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4.2.1 ผลกระทบทางบวก 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง มีการรับรู้ผลกระทบทางบวกจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวถีิชีวติชุมชน  

อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.71 เม่ือพิจารณาเป็นประเด็นโดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี การท่องเท่ียว

ทําให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับชุมชน มีค่าเฉล่ีย 3.79 การท่องเท่ียวเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีงานทาํ 

ในทอ้งถ่ินของตนเอง มีค่าเฉล่ีย 3.78 การท่องเท่ียวส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึน มีค่าเฉล่ีย 3.77 ชาวบา้นสามารถ

นํางานหัตถกรรมในท้องถ่ินมาพฒันาเป็นสินคา้ท่ีระลึกทางการท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.75 การท่องเท่ียวส่งผลให้

ชาวบา้นมีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึน มีค่าเฉล่ีย 3.74 การท่องเท่ียวส่งผลให้ชาวบา้นหันมาอนุรักษ์วฒันธรรมการแต่งกาย 

แบบดั้งเดิม มีค่าเฉล่ีย 3.73 การท่องเท่ียวส่งผลใหเ้กิดการอนุรักษว์ฒันธรรมดา้นอาหารพ้ืนบา้นแบบดั้งเดิม มีค่าเฉล่ีย 

3.73 การท่องเท่ียวส่งผลใหช้าวบา้นหนัมาอนุรักษว์ฒันธรรมดา้นภาษาถ่ิน มีค่าเฉล่ีย 3.72 การท่องเท่ียวส่งผลใหเ้กิด 

การอนุรักษฟ้ื์นฟวูฒันธรรมประเพณีดั้งเดิมของชุมชน มีค่าเฉล่ีย 3.70 การท่องเท่ียวส่งผลใหเ้กิดการพฒันาฟ้ืนฟูพ้ืนท่ี

บริเวณแหล่งท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.63 การท่องเท่ียวส่งผลให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งครอบครัวหรือคนในชุมชนดีข้ึน  

มีค่าเฉล่ีย 3.62 และการท่องเท่ียวส่งผลใหเ้กิดการอนุรักษอ์าคารบา้นเรือนดั้งเดิมของชุมชน มีค่าเฉล่ีย 3.57 

4.2.2 ผลกระทบทางลบ 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง มีการรับรู้ผลกระทบทางลบจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวิถีชีวิตชุมชน  

อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.39 เม่ือพิจารณาเป็นประเด็นโดยเรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี  

วยัรุ่นในชุมชนเกิดการเลียนแบบการแต่งกายของนักท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.60 การท่องเท่ียวส่งผลให้ค่าครองชีพ

ภายในชุมชนเพ่ิมสูงข้ึน มีค่าเฉล่ีย 3.52 การท่องเท่ียวส่งผลใหก้ลุ่มนายทุนเขา้มากวา้นซ้ือท่ีดินบริเวณชุมชนเพ่ือสร้าง

ร้านสะดวกซ้ือ ท่ีพกันกัท่องเท่ียว ร้านขายของท่ีระลึก มีค่าเฉล่ีย 3.50 การท่องเท่ียวส่งผลให้เกิดการก่อสร้างอาคาร 

ท่ีพกันักท่องเท่ียวท่ีมีรูปแบบผิดแปลกไปจากเอกลกัษณ์บา้นไมเ้ก่าแก่ของทอ้งถ่ิน มีค่าเฉล่ีย 3.46 การท่องเท่ียว 

ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบประเพณีดั้ งเดิม มีค่าเฉล่ีย 3.44 การท่องเท่ียวส่งผลให้คนในชุมชน 

เกิดการเปล่ียนแปลงอาชีพ มีค่าเฉล่ีย 3.39 การท่องเท่ียวส่งผลใหเ้กิดมลภาวะต่าง ๆ ในแหล่งท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.36 

ชาวบา้นใชภ้าษากลางในการส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวและคนในชุมชนแทนการใชภ้าษาถ่ินทาํใหว้ฒันธรรมดา้นภาษา

เลือนหายไป มีค่าเฉล่ีย 3.35 การมีนักท่องเ ท่ียวเข้ามาจํานวนมากทําให้เกิดความแออัด มีค่าเฉล่ีย 3.34  

การมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาทาํให้การดาํเนินชีวิตประจาํวนัมีความเร่งรีบมากข้ึน มีค่าเฉล่ีย 3.32 การท่องเท่ียวส่งผลให้

ชาวบ้านเกิดการแย่งชิงผูบ้ริโภคทําให้ความสัมพนัธ์ระหว่างคนในชุมชนเปล่ียนไป หรือเกิดความขัดแยง้กัน 

ภายในชุมชน มีค่าเฉล่ีย 3.25 และชาวบา้นหรือคนในชุมชนหนัมาบริโภคอาหารรูปแบบสมยัใหม่แทนอาหารพ้ืนบา้น

ดั้งเดิม มีค่าเฉล่ีย 3.12 

4.3 การมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิจากการท่องเทีย่วทีม่ต่ีอวถิีชีวติชุมชน 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างในแหล่งท่องเท่ียวอาํเภอเชียงคาน จังหวดัเลย มีส่วนร่วมในการแกไ้ข

ปัญหาท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวิถีชีวิตชุมชนโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.31 เม่ือพิจารณาเป็น 

รายดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดงัน้ี ดา้นการรับและแบ่งปันผลประโยชน์ อยู่ในระดบัปานกลาง  

มีค่าเฉล่ีย 3.00 ดา้นการดาํเนินการและปฏิบติัการ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.77 ดา้นการเสนอความคิดเห็น 

การวางแผน และการตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.72 และด้านการติดตามและประเมินผล  

อยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย 2.47 โดยมีรายละเอียดทั้ง 4 ดา้น ดงัน้ี 
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4.3.1 ด้านการเสนอความคดิเห็น การวางแผน และการตดัสินใจ 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มีส่วนร่วมในดา้นการเสนอความคิดเห็น การวางแผน และการ

ตดัสินใจ อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.72 เม่ือพิจารณาเป็นประเด็นโดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 

ดงัน้ี การมีโอกาสในการวิเคราะห์สภาพปัญหาท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวของชุมชน มีค่าเฉล่ีย 2.92 การเขา้ร่วมประชุม

เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวของชุมชน มีค่าเฉล่ีย 2.77 การมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือ

ขอ้เสนอแนะในท่ีประชุม มีค่าเฉล่ีย 2.66 การมีโอกาสมีส่วนร่วมในการลงประชามติให้มีการจดัโครงการ/กิจกรรม

ดา้นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวของชุมชน มีค่าเฉล่ีย 2.63 และการมีโอกาสเสนอโครงการ/กิจกรรมดา้น

การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวของชุมชน มีค่าเฉล่ีย 2.57 

4.3.2 ด้านการดาํเนินการและปฏิบัตกิาร 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง มีส่วนร่วมในดา้นการดาํเนินการและปฏิบติัการ อยูใ่นระดบัปาน

กลาง มีค่าเฉล่ีย 2.77 เม่ือพิจารณาเป็นประเด็นโดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี การปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ หรือมาตรการในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวของชุมชน มีค่าเฉล่ีย 3.27 การร่วมแรงในโครงการ/

กิจกรรมของชุมชน มีค่าเฉล่ีย 2.80 การมีส่วนร่วมในการบริจาคเงิน หรือส่ิงของเพ่ือร่วมสมทบทุนในการดาํเนิน

โครงการ/กิจกรรมของชุมชน มีค่าเฉล่ีย 2.70 การได้เขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการ

ท่องเท่ียวของชุมชน มีค่าเฉล่ีย 2.62 และการมีโอกาสเป็นคณะกรรมการในการจดังานโครงการ/กิจกรรมของชุมชน มี

ค่าเฉล่ีย 2.47  

4.3.3 ด้านการรับและแบ่งปันผลประโยชน์ 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มีส่วนร่วมในดา้นการรับและแบ่งปันผลประโยชน์ อยู่ในระดบั

ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.00 เม่ือพิจารณาเป็นประเด็นโดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ไดรั้บรายไดจ้ากการ

ท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.31 มีโอกาสเขา้ไปขายสินคา้หรือบริการในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน มีค่าเฉล่ีย 3.30 การ

ไดรั้บประโยชน์จากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวของชุมชน มีค่าเฉล่ีย 3.07 

มีโอกาสไดใ้ชบ้ริการในโครงการ/กิจกรรมของชุมชน มีค่าเฉล่ีย 2.74 และการไดรั้บผลประโยชน์จากเงินช่วยเหลือใน

การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน มีค่าเฉล่ีย 2.59 

4.3.4 ด้านการตดิตามและประเมนิผล 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง มีส่วนร่วมในดา้นการติดตามและประเมินผล อยูใ่นระดบันอ้ย มี

ค่าเฉล่ีย 2.47 เม่ือพิจารณาเป็นประเด็นโดยเรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี การมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลความสาํเร็จของการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวของชุมชน มีค่าเฉล่ีย 

2.52 มีส่วนร่วมในการติดตามความกา้วหนา้โครงการ/กิจกรรมการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวของชุมชน มี

ค่าเฉล่ีย 2.50 การมีส่วนร่วมในการติดตามการใชจ่้ายเงินในการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิด

จากการท่องเท่ียวของชุมชน มีค่าเฉล่ีย 2.49 มีส่วนร่วมหาแนวทางในการปรับปรุงการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรม

เพ่ือให้การแกไ้ขปัญหาประสบผลสําเร็จ มีค่าเฉล่ีย 2.47 และหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นผูต้รวจ

สอบติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวของชุมชน มีค่าเฉล่ีย 2.40 
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4.4 การทดสอบสมมตฐิาน 

4.4.1 การเปรียบเทียบการรับรู้ของชาวบา้นเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวิถีชีวิตชุมชน

ในแหล่งท่องเท่ียวอาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดห้ลกัต่อเดือน 

บริเวณแหล่งท่องเท่ียวท่ีอาศยัอยู ่การเป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรมของชุมชน และการเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน แตกต่าง

กนั มีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวถีิชีวติชุมชนแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4.4.2 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในการแกไ้ขปัญหาจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวิถีชีวิต

ชุมชนในแหล่งท่องเท่ียวอาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดห้ลกัต่อ

เดือน รายไดเ้สริมจากการท่องเท่ียว บริเวณแหล่งท่องเท่ียวท่ีอาศยัอยู ่ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียว การ

เป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรมของชุมชน และการเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนแตกต่างกนั การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวถีิชีวติชุมชนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4.4.3 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวิถีชีวิตชุมชนกบั

การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวิถีชีวิตชุมชน พบว่า ระดับการรับรู้ของชาวบา้น

เก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวถีิชีวติชุมชนมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวิถีชีวิตชุมชน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า เม่ือระดบัการรับรู้

ผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวิถีชีวิตชุมชนมาก ก็จะส่งผลให้ระดบัการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจาก

การท่องเท่ียวท่ีมีต่อวถีิชีวติชุมชนมากเช่นกนั 
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 การรับรู้ของชาวบ้านเกีย่วกบัผลกระทบจากการท่องเทีย่วทีม่ต่ีอวถิีชีวติชุมชน 

การรับรู้ผลกระทบทางบวก 

จากการศึกษาการรับรู้ผลกระทบทางบวกจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวิถีชีวิตชุมชนในแหล่งท่องเท่ียวอาํเภอ

เชียงคาน จงัหวดัเลย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้เก่ียวกบัผลกระทบทางบวกอยูใ่นระดบัการรับรู้มาก โดยผลกระทบ

ทางบวกท่ีมีการรับรู้มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ การท่องเท่ียวทาํให้เกิดการกระจายรายไดใ้ห้กบัชุมชน การท่องเท่ียว

เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีงานทําในท้องถ่ินของตนเอง การท่องเท่ียวส่งผลให้เศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึน  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รวินนัทน์  โพธะ แสงสรรค ์ ภูมิสถาน และ นนัทชยั  พงษพ์ฒันานุรักษ ์(2558) ไดว้ิจยัเร่ืองการรับรู้

ผลกระทบทางการท่องเท่ียวของผูม้าเยือน ตาํบลไทยสามคัคี อาํเภอวงันํ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา โดยผลกระทบ

ทางการท่องเท่ียวด้านบวกท่ีมีระดับการรับรู้มากท่ีสุด คือ การสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและการจ้างงาน 

สร้างอาชีพ และสอดคลอ้งกบั NIK NADIA IZYAN BINTI JAMIL (2558) ไดว้ิจยัเร่ืองการรับรู้ของชุมชนทอ้งถ่ิน 

ท่ีส่งผลกระทบทางการท่องเท่ียวดา้นสถาพแวดลอ้มทางกายภาพของเกาะเปอร์เฮนเทียน ประเทศมาเลเซีย พบว่า  

ในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ชาวบา้นรับรู้วา่การท่องเท่ียวให้ผลประโยชน์สูงในรูปของการสร้างรายได ้

และชาวบา้นส่วนใหญ่รับรู้วา่การท่องเท่ียวส่งผลดีต่อการยกระดบัคุณภาพชีวติดา้นเศรษฐกิจ และสงัคม 

การรับรู้ผลกระทบทางลบ 

จากการศึกษาการรับรู้ผลกระทบทางลบจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวิถีชีวิตชุมชนในแหล่งท่องเท่ียวอาํเภอ 

เชียงคาน จังหวัดเลย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เ ก่ียวกับผลกระทบทางลบในระดับการรับรู้ปานกลาง  

โดยผลกระทบทางลบท่ีมีการรับรู้มากท่ีสุด 3 อนัดับแรก คือ วยัรุ่นในชุมชนเกิดการเลียนแบบการแต่งกายของ



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1013 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

นักท่องเท่ียว การท่องเท่ียวส่งผลให้ค่าครองชีพภายในชุมชนเพ่ิมสูงข้ึน การท่องเท่ียวส่งผลให้กลุ่มนายทุนเขา้มา

กวา้นซ้ือท่ีดินบริเวณชุมชนเพ่ือสร้างร้านสะดวกซ้ือ ท่ีพกันักท่องเท่ียว ร้านขายของท่ีระลึก ซ่ึงสอดคล้องกับ  

เกศประภา  วะนาพนัธ์ (2553) เร่ือง ผลกระทบของการท่องเท่ียวท่ีมีต่อสังคมและวฒันธรรมของชุมชนบา้นท่าลง้ 

ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแตม้ อาํเภอโขงเจียม จังหวดัอุบลราชธานี พบว่า ชาวบ้านยงัคงแต่งกายแบบเรียบง่าย  

การแต่งกายพ้ืนถ่ินยงัคงมีให้เห็นในการร่วมประเพณีต่าง ๆ ในชุมชน ในหมู่วยัรุ่นมีการเปล่ียนแปลงการแต่งกาย 

ตามแฟชัน่เป็นไปตามสมยันิยม และสอดคลอ้งกบั วรรณวมิล ภู่นาค (2558) ไดว้จิยัเร่ือง ศกัยภาพชุมชนในการจดัการ

การท่องเท่ียวโดยชุมชนกรณีศึกษาตลาดนํ้ าอมัพวา พบวา่ การท่องเท่ียวกระตุน้ใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ ไดแ้ก่ การอพยพ

ยา้ยถ่ินของชุมชน เกิดปัญหาการขดัผลประโยชน์ของคนในชุมชน เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน  

เกิดการเปล่ียนแปลงสถาปัตยกรรมดั้ งเดิม มีสาเหตุมาจากนักลงทุนนอกพ้ืนท่ีเขา้มาเป็นเจา้ของอาคารไมเ้ก่าแก่  

แทนเจา้ของเดิม บางส่วนก็ถูกร้ือถอนปรับเปล่ียนเป็นท่ีพกันกัท่องเท่ียวโดยไม่คาํนึงถึงสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ทาํให ้

ไม่มีความกลมกลืนกบัชุมชนทอ้งถ่ินท่ีชาวบา้นอาศยัอยู ่

5.2 การมส่ีวนร่วมของชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิจากการท่องเทีย่วทีม่ต่ีอวถิีชีวติชุมชน 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวิถีชีวิตชุมชน

ในแหล่งท่องเท่ียวอาํเภอเชียงคาน จังหวดัเลย โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกับ ไพสุข  สุขศรีเพ็ง 

(2551) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในองค์การบริหารส่วนตาํบลวงัมะปราง 

กรณีศึกษา ภูผาเมฆ ตําบลวงัมะปราง อําเภอวงัวิเศษ จังหวดัตรัง พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบั คมลกัษณ์  สงทิพย ์(2557) ไดว้จิยัเร่ืองการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษาตลาดนํ้ าวดัตะเคียน อาํเภอบางกรวย 

จงัหวดันนทบุรี พบวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ในด้านการเสนอความคิดเห็น การวางแผน และการตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับ  

วิภาดา  มุกดา บุรพร  กาํบุญ และเพญ็ภาพร  กระเวน (2556) ไดว้ิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อาํเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก พบว่า ภาพรวมของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบั ไพสุข  สุขศรีเพง็ 

(2551) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในองค์การบริหารส่วนตาํบลวงัมะปราง 

กรณีศึกษา ภูผาเมฆ ตาํบลวงัมะปราง อาํเภอวงัวิเศษ จังหวดัตรัง พบว่า การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะปัญหา 

และการวางแผน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ในด้านการดําเนินการและปฏิบัติการ อยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน กรณีศึกษาเทศบาลตาํบลทะเลนอ้ย และเทศบาลตาํบลพนางตุง อาํเภอ

ควนขนุน จงัหวดัพทัลุง ของ ณัฎฐณิชา  หม่ืนหนู (2551) พบวา่ การมีส่วนร่วมดา้นการปฏิบติักิจกรรมโดยรวมอยูใ่น

ระดับปานกลาง ซ่ึง ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการชักชวนผูอ่ื้นให้เขา้ร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี มีส่วนร่วม 

ในการจดักิจกรรมดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวกบัเทศบาล และมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามแผนของชุมชนท่ีได ้

วางไว ้และสอดคลอ้งกบั ไพสุข  สุขศรีเพง็ (2551) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

ในองค์การบริหารส่วนตาํบลวงัมะปราง กรณีศึกษา ภูผาเมฆ ตาํบลวงัมะปราง อาํเภอวงัวิเศษ จังหวดัตรัง พบว่า  

การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามโครงการ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ในด้านการรับและแบ่งปันผลประโยชน์ อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั คมลกัษณ์  สงทิพย ์(2557) 

ไดว้จิยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์กรณีศึกษาตลาดนํ้ าวดัตะเคียน อาํเภอ

บางกรวย จงัหวดันนทบุรี พบวา่ ภาพรวมการมีส่วนร่วมของประชาชนอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยดา้นการมีส่วนร่วม

ในผลประโยชน์ เป็นดา้นท่ีมีส่วนร่วมมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบั ณัฎฐณิชา  หม่ืนหนู (2551) ศึกษาการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื กรณีศึกษาเทศบาลตาํบลทะเลนอ้ยและเทศบาลตาํบลพนางตุง อาํเภอ

ควนขนุน จงัหวดัพทัลุง พบวา่ การมีส่วนร่วมดา้นการับผลประโยชน์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ในด้านการตดิตามและประเมนิผล อยูใ่นระดบันอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั คมลกัษณ์  สงทิพย ์(2557) ไดว้จิยัเร่ือง

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์กรณีศึกษาตลาดนํ้ าวดัตะเคียน อาํเภอบางกรวย 

จงัหวดันนทบุรี พบว่า ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ระดบัการมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัน้อย ซ่ึงอาจเกิดจาก

ความคิดของประชาชนท่ีคิดวา่ในดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ทางประชาชนไม่ไดมี้หนา้ท่ีในการดาํเนินการ 

เป็นหนา้ท่ีของวดั และภาครัฐร่วมกนัตดัสินใจและประเมินผล และสอดคลอ้งกบั กุลจิรา  เสาวลกัษณ์จินดา (2555) 

การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเท่ียว กรณีศึกษาอําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พบว่า  

ด้านการติดตามประเมินผล ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย เน่ืองจากส่วนใหญ่ด้านการติดตามและ

ประเมินผลเป็นหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง จึงทาํให้ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วม 

ไดน้อ้ย ดั้งนั้น หน่วยงานรัฐ/เอกชน ควรท่ีจะเปิดโอกาสให้มีตวัแทนของประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการติดตาม

และประเมินผลเพ่ือท่ีจะรับรู้และแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งตรงจุดมากข้ึน 

ผลการศึกษาเป็นท่ีน่าสังเกตว่า ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในแหล่งท่องเ ท่ียว หมู่ท่ี  4 บ้านนาป่าหนาด  

(หมู่บ้านวฒันธรรมไทยดาํ) ตาํบลเขาแก้ว อาํเภอเชียงคาน จังหวดัเลย มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจาก 

การท่องเท่ียวท่ีมีต่อวิถีชีวิตชุมชนมากกว่าชาวบ้านท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บ้านอ่ืน เน่ืองจากเป็นหมู่บา้นท่ีมีวฒันธรรม

ท้องถ่ินป็นเอกลักษณ์ มีความเป็นกลุ่มเป็นก้อนของคนในหมู่บ้าน และมีชนชั้นการปกครอง ซ่ึงสอดคลอ้งกับ  

กานต์ทิตา  สีหมากสุก (2558) ไดว้ิจยัเร่ือง วิเคราะห์ปัจจยัการดาํรงอยู่และการเปล่ียนแปลงความเช่ือในพิธีกรรม 

ของไทยทรงดาํ กรณีศึกษาเขตตาํบลหนองปรง อาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ ไทยทรงดาํเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุ 

ท่ีมีความเช่ือดั้งเดิมเก่ียวกบัเร่ืองผี ขวญั ขอ้ปฏิบติั ขอ้ห้าม และความเช่ือเก่ียวกบัเวทมนต ์โดยมีผีบรรพบุรุษเก่ียวขอ้ง

กบัวถีิชีวติของไทยทรงดาํมากท่ีสุด ซ่ึงในปัจจุบนัสภาพสงัคมเปล่ียนแปลงไป อาจทาํใหส้งัคมของชาวไทยดาํรุ่นใหม่

เปล่ียนแปลงการดาํเนินชีวิตประจาํวนั แต่ยงัมีการประกอบพิธีกรรมตามวฒันธรรมประเพณีดั้งเดิมอยา่งเหนียวแน่น 

โดยมีสาเหตุมากจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในท่ีย ังคงดํารงอยู่ได้ คือ ครอบครัว  

ระบบความสมัพนัธ์ทางเครือญาติ ความสามคัคี และการมีผูน้าํชุมชนท่ีใส่ใจกบัความเป็นไทยทรงดาํ 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ในดา้นการรับรู้เก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวิถีชีวติชุมชน ชาวบา้นมีการรับรู้ใน

เร่ืองผลกระทบทางบวกจากการท่องเท่ียวในประเด็นการท่องเท่ียวกระจายรายไดใ้หก้บัชุมชนมากท่ีสุด ดงันั้น จะตอ้ง

สร้างการรับรู้ใหช้าวบา้นรับรู้วา่ นอกจากการท่องเท่ียวจะส่งผลกระทบทางบวก การสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้

แลว้ ยงัส่งผลกระทบทางลบในเร่ืองต่าง ๆ ดว้ย ซ่ึงควรสร้างการรับรู้ว่าการท่องเท่ียวเป็นเพียงรายไดเ้สริมเท่านั้น  

เพราะหากชาวบา้นรับรู้วา่การท่องเท่ียวเป็นรายไดห้ลกัแลว้ ชาวบา้นจะปรับเปล่ียนวิถีชีวิตเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว

จนวถีิชีวติชุมชนเปล่ียนแปลงไป 
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5.3.2 ในดา้นการรับรู้เก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวิถีชีวติชุมชน ชาวบา้นมีการรับรู้ใน

เร่ืองผลกระทบทางลบจากการท่องเท่ียวในประเด็นวยัรุ่นในชุมชนเกิดการเลียนแบบการแต่งกายของนกัท่องเท่ียว 

มากท่ีสุด ดังนั้ น ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวบ้านและวยัรุ่นหันมาเห็นความสําคัญของการแต่งกายพ้ืนบ้าน  

และหันมาแต่งกายพ้ืนบ้านมากกว่าการแต่งกายเลียนแบบนักท่องเท่ียว เพ่ืออนุรักษ์วฒันธรรมการแต่งกายไว ้

เป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินสืบต่อไป 

5.3.3 ในดา้นการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวิถีชีวิต

ชุมชน ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลางและน้อยเท่านั้น ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  

กรมการท่องเท่ียว องค์การบริหารการพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน (องค์การมหาชน) อพท.  

ควรเขา้มาจดัอบรมให้ความรู้กบัชาวบ้านและส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกนัในการแกไ้ขปัญหาจากการท่องเท่ียว  

และบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว รวมถึงหน่วยงานราชการผูดู้แลแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือใหเ้กิดการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน

โดยชุมชนมีส่วนร่วมต่อไป 

5.3.4 ในดา้นการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวิถีชีวิต

ชุมชน ซ่ึงหมู่ท่ี 4 บา้นนาป่าหนาด (หมู่บา้นวฒันธรรมไทดาํ) ตาํบลเขาแกว้ อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย เป็นหมู่บา้น 

ท่ีมีส่วนร่วมมากกวา่หมู่บา้นอ่ืน ดงันั้น จึงควรศึกษาเป็นหมู่บา้นตน้แบบในการศึกษาดูงาน เน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดข้ึน

จากการท่องเท่ียวในชุมชนจาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือของชาวบา้นหรือคนในชุมชน รวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วน 

ในการร่วมกนัแกไ้ขปัญหา และบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือใหเ้กิดการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

5.4 ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

5.4.1 ควรศึกษาผลกระทบดา้นเศรษฐกิจของการท่องเท่ียวในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวอาํเภอเชียงคาน  

จงัหวดัเลย เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่มกัจะใหค้วามสนใจเพราะเป็นเร่ืองใกลต้วั เป็นเร่ืองปากทอ้งของประชาชน

ซ่ึงจะทาํให้ทราบว่าคนในชุมชนได้รับประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียว หรือประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 

ไปตกอยูก่บัผูป้ระกอบการจากนอกพ้ืนท่ี 

5.4.2 ควรศึกษาความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอาํเภอเชียง

คาน จงัหวดัเลย เพ่ือจะไดท้ราบความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงจะช่วยในการกาํหนดทิศทางการท่องเท่ียว ทั้งน้ี 

เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนําผลการศึกษาไปกาํหนดนโยบายในการพฒันาการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี รวมถึง

ภาคเอกชน ประชาชน ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียว สามารถนาํผลการศึกษาไปใชใ้นการพฒันากิจกรรมดา้นการ

ท่องเท่ียวเพ่ือรองรับความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวต่อไป 
 

กติตกิรรมประกาศ 

สารนิพนธ์เร่ืองน้ีสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณาและความช่วยเหลือจาก ดร.สุวนัชยั หวนนากลาง 

อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ ผูใ้ห้คาํปรึกษา คาํแนะนาํ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรีย ์เข็มทอง ประธานกรรมการสอบ

สารนิพนธ์ ผูช่้วยศาตราจารย ์ดร.อศัวิน แสงพิกุล ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร ท่ีกรุณาให้คาํแนะนาํ และให้ความช่วยเหลือ

แกไ้ขขอ้บกพร่องของงานวจิยั คุณเติมสิน เดชารัตน์ นกัพฒันาการท่องเท่ียวชาํนาญการพิเศษ และคุณสาํพนัธ์ ขนุราช 

นกัพฒันาการท่องเท่ียวชาํนาญการ กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ท่ีให้ความเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือ 

ในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั รวมทั้งผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม 

และใหค้วามอนุเคราะห์ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่องานวจิยัในคร้ังน้ี จึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีเป็นบทความในวิทยานิพนธ์เพ่ือประกอบการสาํเร็จการศึกษา มีจุดประสงคใ์นการศึกษากลวิธี

ในการพูดออกตวัของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในช่วงรัฐบาลรักษาการ ซ่ึงไดอ้อกประกาศทั้งส้ิน 122 

ฉบบั โดยประยกุตท์ฤษฎีการพดูออกตวั (Hedging of the Maxims) ของ George Yule (1996) มาวเิคราะห์กลวธีิการพดู

ออกตวัในประกาศ  พร้อมทั้งศึกษาลกัษณะทางไวยากรณ์และความถ่ีท่ีปรากฏการใชใ้นการพดูออกตวัในประกาศของ 

คสช.  ทั้งน้ี จากการศึกษาพบวา่ การพดูออกตวัในประกาศนั้นพบ 3 หลกักลวธีิจากทั้งหมด 4 หลกัดว้ยกนั และมีความ

หลากหลายถึง 15 กลวิธียอ่ย นอกจากน้ียงัพบวา่ คสช. มีการเลือกใชค้าํทางไวยากรณ์ต่าง ๆ เช่น คาํนาม คาํช่วยกริยา 

คาํวิเศษณ์  และสมุหนาม ความถ่ีพบวา่มีการพูดออกตวัเชิงคุณภาพมากท่ีสุด โดยเฉพาะการใชค้าํมาลา (modalities) 

และใชค้าํสรรพนามอบุรุษ ซ่ึงรวมไปถึงการละประธานในประโยค ทั้งน้ี ในดา้นการพูดออกตวัในลกัษณะคาํทาง

ไวยากรณ์นั้น พบวา่มีการใชค้าํช่วยกริยา คาํวเิศษณ์ และคาํนามมากท่ีสุดตามลาํดบั 

คาํสําคญั:  การพดูออกตวั, ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ, หลกัการพดูออกตวั 

 

ABSTRACT 

This article is a thesis study for graduation fulfillment which is concerned the use of hedging in 

announcements issued by the National Council for Peace and Order (NCPO). Within the period of caretaker 

government, there are 122 announcements published by the NCPO in total.  Hedging of the Maxims, adapted by 

George Yule (1996) will be applied in this study. This study is aimed to investigate the hedging strategies used in 

announcements, define their grammatical features, and count all occurring frequency.   According to the analysis, it 

reveals that the NCPO hedged in their announcement with 3 out of 4 maxims. The variety of such can be sorted into 

15 sub-strategies. Aside from the perspective of hedging of the maxims, the results are also found that there are 

diversities of grammatical features such as nouns, auxiliary verbs, adverbs, and collective nouns.  With the 

frequencies found, the NCPO tended to hedge with the Maxim of Quality the most often especially modalities and 

impersonality, which includes subject omission. For grammatical features, the most frequent strategies used were 

auxiliary verbs, adverbs, and nouns, orderly. 

Keywords: Hedging, The National Council for Peace and Order’s Announcements, Hedging of the Maxims  
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1. บทนํา 

ภาษานบัเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีปฏิเสธไม่ไดว้า่ทุกคนตอ้งใชเ้พ่ือติดต่อส่ือสารและถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด 

หรือความรู้ต่าง ๆ ต่อกนั ไม่วา่จะเป็นการพดู การเขียน-อ่าน หรือการส่งสญัญะต่าง ๆ เช่น ภาษามือ การแสดงออกทาง

สีหนา้ รวมถึงสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการส่ือสารทัว่ไปและทางกฎหมาย  ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2551)  เช่ือวา่ทุก

คาํพดูท่ีเราใชใ้นชีวติประจาํวนันั้นมีความเป็นการเมืองอยูใ่นตวั ไม่วา่จะรู้ตวัหรือไม่ ทั้งน้ี ในการส่ือสารกนันั้น พบทั้ง

การส่ือสารท่ีประสบความสําเร็จ กล่าวคือ ผูส่้งสารสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง ๆ สู่ผูรั้บสารไดค้รบถว้นสมบูรณ์ 

ตรงไปตรงมา และผูรั้บสารเองก็สามารถเขา้ใจสารนั้น ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน ปราศจากการตีความคลาดเคล่ือน และการ

ส่ือสารท่ีไม่สาํเร็จ เช่น ผูส่้งสารไม่สามารถถ่ายทอดใจความไดอ้ยา่งครบถว้น หรืออาจมีความกาํกวมท่ีผูรั้บสารตอ้ง

ตีความเอง เป็นตน้ ซ่ึงท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นนบัเป็นธรรมชาติของภาษา และหน่ึงในธรรมชาติของภาษาท่ีจะกล่าวใน

ท่ีน้ีคือ การพดูออกตวั (hedge) 

การพูดออกตวั เป็นลกัษณะพิเศษและธรรมชาติของภาษาอยา่งหน่ึงท่ีเกิดข้ึนตามบริบทและพบในทุกภาษา 

ซ่ึงก็อาจปรากฏจากวจันลีลาของปัจเจกบุคคลก็ได ้(Alonso, Alonso, & Mariñas, 2012) โดยเฉพาะภาษาพูดท่ีมีการ

โตต้อบของคู่สนทนา อาจพบเป็นคาํ วลี ประโยค หรือทั้งอนุเฉทก็ได ้ซ่ึงการพดูออกตวันั้นเป็นไดท้ั้งการแสดงออกถึง

ความไม่มัน่ใจหรือการแสดงออกถึงความสุภาพ (Brown & Levinson, 1978) ของผูพู้ดผ่านการใชภ้าษาในลกัษณะท่ี

ไม่ตรงไปตรงมา ไม่จาํเพาะเจาะจงเพ่ือลดระดบันํ้ าหนกัของคาํพูดท่ีอาจจะไดรั้บผลกระทบจากการพูดส่ิงนั้นออกไป 

ทั้งน้ี การพดูออกตวัจะไม่มีผลใด ๆ ต่อประพจน์หรือค่าความจริง (propositional truth) ในถอ้ยคาํนั้น ๆ เช่น “วนันีฝ้น

น่าจะตก” เปรียบกบั “วันนีฝ้นตก” เม่ือมีการใช ้“น่าจะ” ทาํให้การตีความของประโยคแรกสามารถตีความไดท้ั้งฝน

ตกอยา่งแน่แทห้รือฝนอาจจะไม่ตกเลยก็ได ้เน่ืองจาก “น่าจะ” แสดงระดบัของความเป็นไปได ้จึงนบัไดว้า่ คาํ ๆ น้ี 

เป็นหน่ึงการพูดออกตวัท่ีบ่งวา่ผูพู้ดไม่มัน่ใจหรือลดระดบัของผลกระทบ ไม่วา่ฝนจะตกหรือไม่ก็ตาม ผูพู้ดก็มิไดพ้ดู

ส่ิงใดผิด 

หลกัการพูดออกตวั หรือ Hedging of the Maxims นั้นเป็นแนวคิดท่ี  George Yule (1996) ไดป้ระยุกต์แยก

ออกมาจาก Cooperative Principle ของ Paul Grice (1975) ซ่ึงแรกเร่ิมมาจากทฤษฏีคณิตศาสตร์ Fuzzy Set ของ Zadeh 

(1965)  ทฤษฏีน้ีมีความเช่ือพ้ืนฐานว่า ระหว่างตวัเลข 0 และ 1 นั้นมีจาํนวนอนันต์อยู่ กล่าวคือ มีกลุ่มตวัเลขเช่น 

0.00001, 0.32, 0.90001 ท่ีมีค่าระหว่าง 0-1 อยู่ ต่อมา Weinreich (1966) ไดใ้ห้ความสนใจคาํบางกลุ่มท่ีมีลกัษณะท่ีมี

ความหมายในแต่ละบริบทท่ีเสริมให้ผูฟั้งสามารถร่วมตีความไดต้ามมุมและประสบการณ์ของแต่ละคน กระนั้น 

Weinreich ยงัไม่ไดน้าํเสนอเป็นแนวคิดหรือทฤษฏี เพียงแต่เรียกคาํท่ีมีลกัษณะพิเศษเช่นน้ีวา่ metalinguistic operators 

ไวอ้ยา่งคร่าว ๆ Lakoff (1966) ไดป้ระยกุตท์ฤษฏี Fuzzy Sets เขา้กบัอรรถศาสตร์ (Semantic) โดยสนใจศึกษากลุ่มคาํ

ท่ีมีค่าสมาชิกในกลุ่ม (membership) เช่น ความหมายของนก อาจนับไดว้่าคา้งคาว ไก่ มีลกัษณะร่วมของความเป็น

สมาชิกในกลุ่มนก ในขณะท่ีววัไม่ใช่ เน่ืองจากไม่มีปีกและไม่สามารถบินได ้นอกจากการศึกษาค่าสมาชิกของคาํกลุ่ม

น้ีแลว้ Lakoff  ยงัสนใจในคาํกลุ่ม well umm like will can –ish (เช่น reddish, boyish เป็นตน้) และเรียกคาํกลุ่มน้ีว่า 

Hedge (การพูดออกตวั บา้งก็วา่คาํเบ่ียงบงั ฯลฯ) ในระหวา่งท่ีมีการศึกษาคาํกลุ่มน้ีจาํเพาะในแวดวงของอรรถศาสตร์

นั้น อีกทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบั Hedging of the Maxims ก็คือ Coperarive Principle ซ่ึงทฤษฏีน้ีของGrice (1975) นั้น มี

ความเช่ือว่าในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ผูร่้วมสนทนา (interlocutors) ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในส่ิงท่ีกําลัง

สนทนาร่วมกนั และจะตอ้งมีคุณสมบติั 4 หลกัในการส่ือสาร นัน่คือ หลกัคุณภาพ (ไม่โกหกหรือพูดส่ิงใดโดยท่ีไม่มี
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หลกัฐานประกอบ) หลกัปริมาณ (ไม่ให้ขอ้มูลมากเกินหรือนอ้ยไป) หลกัความสัมพนัธ์ (ส่ือสารกนัในหวัขอ้สนทนา

เดียวกนั) และหลกัวธีิการ (หลีกเล่ียงภาษาท่ีไม่ชดัเจน เขา้ใจยาก หรือกาํกวม และมีความกระชบั เป็นลาํดบั) ทวา่ Yule 

(1996) พบว่าในธรรมชาติของมนุษยน์ั้น การส่ือสารมิได้จาํกัดเพียง จริง หรือ เท็จ ใช่ หรือ ไม่ใช่ แต่มีบางส่ิงท่ี

คัน่กลางและเวน้ท่ีให้ผูรั้บสารตีความเองในขณะเดียวกนัก็ช่วยป้องกนัผูส่้งสารจากการให้ขอ้มูลท่ีอาจผิดในอนาคต 

ซ่ึงค่อนขา้งแยง้กบัแนวคิดเบ้ืองตน้ของ Grice (1975) นัน่คือ การพดูออกตวั เช่น อาจจะ น่าจะ เป็นไปได ้Yule (1996) 

จึงได้นําแนวคิดการศึกษาของ Lakoff (1966) มาผสานกับทฤษฏีของ Grice (1975) จึงเป็นแนวคิด Hedging of the 

Maxims น้ีข้ึนมา 

การศึกษาน้ีจึงมุ่งเน้นสนใจท่ีจะศึกษากลวิธีในการพูดออกตวัในสัมพนัธสารทางการเมือง โดยเฉพาะ

ประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซ่ึงมีความเป็นทางการสูงและเป็นการส่ือสารทางการเมืองเชิงเด่ียว 

(political monologue) ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีเป็นประกาศของ คสช. ขณะท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นรัฐบาลรักษาการ ซ่ึง

นบัตั้งแต่วนัแรกของการดาํรงตาํแหน่งหลงัจากการปฏิวติัในวนัท่ี 22 พฤษภาคม ถึงวนัสุดทา้ยของการดาํรงตาํแหน่ง

ในฐานะรัฐบาลรักษาการในวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 รวมประกาศทั้งส้ินเป็น 122 ฉบบั  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

2.1 เพ่ือศึกษากลวธีิการพดูออกตวัท่ีใชใ้นประกาศของ คสช. 

2.2 เพ่ือศึกษาลกัษณะทางไวยากรณ์การพดูออกตวัในประกาศของ คสช. 

2.3 เพ่ือศึกษาความถ่ีในการพดูออกตวัท่ีปรากฏในประกาศของ คสช. 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การศึกษาน้ีเป็นการวิจ ัยเอกสาร (Documentary Research) ที่มุ่งเน้นศึกษาลกัษณะการพูดออกตวัท่ี

ปรากฏในประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

ข้อมูลในการวิจัย ขอ้มูลในการศึกษาน้ีเป็นประกาศทั้ง 122 ฉบบัจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติในฐานะท่ี

เป็นรัฐบาลรักษาการ ซ่ึงนบัตั้งแต่วนัท่ี 22 มิถุนายน ซ่ึงเป็นวนัแรกของการทาํรัฐประหาร จนถึงวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

ท่ีสภานิติบญัญติัแห่งชาติไดแ้ต่งตั้งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นนายกรัฐมนตรีอยา่งเป็นทางการ ทั้งน้ี คาํสั่ง 

การใหส้มัภาษณ์จะไม่อยูใ่นความขอบเขตของการศึกษาน้ี 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  ขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการศึกษาน้ีทั้ง 122 ฉบบัจะถูกเก็บรวบรวมจากห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

สาํนกัวชิาการ สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (http://library2.parliament.go.th/library/home.html) 

การวเิคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาน้ีจะใชแ้นวคิดหลกัการพูดออกตวั (Hedging of the Maxims) ของ George Yule (1996) โดย

ใชว้เิคราะห์เฉพาะส่วนเน้ือหาของประกาศเท่านั้น  เกณฑ์ท่ีใช้คือ คาํ วลี หรือประโยคท่ีแสดงถึงความไม่มั่นใจ การ

ไม่ช้ีชัด หรือการเลี่ยงผลกระทบของผูพ้ ูด ทั้งน้ี เม่ือไดผ้ลการศึกษาจากแนวคิดดงักล่าวแลว้ ผลท่ีไดจ้ะนาํมาศึกษา

ลกัษณะทางไวยากรณ์ 
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4. ผลการวจิยั 

4.1 กลวธีิการพูดออกตวัทีใ่ช้ในประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

จากการศึกษาวิจยัพบว่า คสช. ไดใ้ชทุ้กกลวิธีการพูดออกตวัซ่ึงมีทั้งหมด 3 หลกัดว้ยกนั นั่นคือ หลกัคุณภาพ 

หลกัปริมาณ และหลกัวิธีการ (Hedging Maxim of Manner) หลกัการพูดออกตวัแรกคือการพูดออกตามหลกัคุณภาพ พบ

กลวิธีย่อยทั้งส้ิน 8 หลกัดว้ยกนั คือ การใชค้าํสรรพนามอบุรุษ  (เช่น บุคคลใด การพูดในนามขององค์กร รวมทั้ง การละ

ประธานของประโยค) คาํมาลา (modalities เช่น อาจ สามารถ) ซ่ึงรวมไปถึงการแสดงทศันะหรือความรู้สึกนึกคิดของผูพู้ด 

(เช่น  เห็นสมควรกาํหนด จาํเป็นตอ้งกาํหนด)   ส่วนขยาย (modifiers เช่น เกินความจาํเป็น อย่างพอเพียง อย่างต่อเน่ือง) 

เง่ือนไข (conditions)  สมมติฐานท่ียกผลประโยชน์ (to-clauses เช่น ตวัอย่างประโยค “เพ่ือ” ตามด้วยคาํสั่ง ตามขา้งตน้) 

แนวโนม้ (tendencies เช่น เหตุกาณ์ความรุนแรงดงักล่าวมีแนวโนม้ขยายตวั)  การกล่าวอา้งถึงส่ิงต่าง ๆ (References) ซ่ึงพบ

กลวิธีย่อย 5 นั่นคือ  การอา้งประกาศก่อนหน้า (ตามท่ีไดมี้ประกาศฉบบั 17/2557 เร่ือง...) การเอ่ยถึงส่ิงอุบติั (เช่น ดว้ย

ปรากฏว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมในการติดตามทวงถามหน้ีจากชาวนาอย่างไม่เป็นธรรม ดว้ยปรากฏว่ายงัมี

บุคคลท่ีมีรายช่ือตามคาํสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติยงัไม่มารายงานตวั) การเอ่ยถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน (เช่น ตาม

สถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติไดเ้ขา้ยึดอาํนาจการ

ปกครอง) การอา้งถึงกฎหมายแบบเจาะจง (อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบั

ชั่วคราว)...) และการอ้างถึงกฎหมายแบบไม่เจาะจง (โดยท่ีมีกฎหมายบางฉบับได้บัญญัติไวถึ้งอํานาจหน้าท่ีของ

นายกรัฐมนตรี) และการใช้วจันกรรมการให้คาํสัญญา (Speech Act of Promising เช่น คณะรักษาความสงบจะให้ความ

คุม้ครอง)   

ในดา้นการพูดออกตวัตามหลกัปริมาณนั้นพบ 4 กลวิธียอ่ย คือ การให้ขอ้มูลท่ีไม่ชดัเจน (เช่น กฎหมายบางฉบบั 

ปรับไม่เกิน 20,00 บาท) และการใชรู้ปแบบมากกวา่หรือเทียบเท่า (More or Less Forms เช่น ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือเทียบเท่า  

ขา้ราชการตั้งแต่ระดบัชาํนาญการพิเศษ หรือระดบั 8 หรือเทียบเท่าข้ึนไป) รูปแบบการเลือก (A or B forms เช่น จาํคุก x ปี 

หรือ ปรับ y บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ) ช่วง (ranges เช่น ขอ้ความเชิงปลุกระดม ประโยชน์ในลกัษณะท่ีเป็นทรัพยสิ์น สล็อท

แมชชีนหรือเคร่ืองเล่นท่ีคลา้ยกนั)  

และหลกัการพูดออกตวัหลกัท่ี 3 หรือ หลกัวิธีการนั้น พบการใชก้ลวิธียอ่ย 3 กลวิธี นัน่คือ การไม่ระบุห้วงเวลา 

(ตั้งแต่น้ีเป็นตน้ไป เป็นการชัว่คราว หรือ ใชไ้ปพลาง เป็นตน้) การไม่ระบุการกระทาํ (ใหร้ายงานใหผู้บ้งัคบัหน่วยทหารใน

พ้ืนท่ีใกลเ้คียงทราบเพ่ือดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไป เพ่ือดาํเนินการตามกฎหมายต่อไป) และการไม่ระบุเหตุการณ์ (จนกวา่

จะมีประกาศเปล่ียนแปลง หรือจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง) 

4.2 กลวธีิการพูดออกตวัตามลักษณะคาํทางไวยากรณ์  

ผลการศึกษาพบวา่มีความหลากหลายในการเลือกใชค้าํทางไวยากรณ์ถึง 7 ชนิดดว้ยกนั อาทิ คาํนาม คาํสรรพนาม 

คาํกริยา คาํช่วยความกริยา คาํคุณศพัท ์คาํวเิศษณ์ และคาํสมุหนาม ในการศึกษาน้ีพบคาํนามท่ีใชใ้นประกาศของ คสช. เพียง

คาํเดียวคือคาํว่า แนวโน้ม นอกนั้นจะเป็นคาํนามท่ีใชแ้ทนคาํสรรพนามอบุรุษท่ี 1 คือการใชช่ื้อขององค์กรและตาํแหน่ง

หวัหนา้ขององคก์รเช่น คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คาํกริยาท่ีพบในการศึกษาน้ี 

เช่น ส่อ เห็นสมควร และคลา้ย คาํช่วยคาํกริยา เช่น อาจ สามารถ และน่าจะ คาํคุณศพัท์ เช่น อ่ืน ใด ท่ีมีลกัษณะ บาง หลาย 

และมาก ทั้งน้ียงัพบการใชไ้มย้มกเพ่ือขยายหรือเนน้ความหมายให้กวา้งข้ึน เช่น อ่ืน ๆ ใด ๆ และต่าง ๆ เป็นตน้ คาํวเิศษณ์ท่ี
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พบในการศึกษาน้ีค่อนขา้งหลากหลาย เช่น ไม่เกิน(ตามบริบท ปรับไม่เกิน 20,000 บาท จาํคุกไม่เกิน 2 ปี เป็นตน้) เท่าท่ี

จาํเป็น โดยรวม เกินขีดความสามารถ  ก็ได ้และโดยอนุโลม เป็นตน้ และสุดทา้ย คาํสมุหนาม อาทิ กลุ่มและคณะ เป็นตน้ 

4.3 ความถี่ของการพูดออกตวัของคณะรักษาความสงบแห่งชาตทิี่ปรากฏในประกาศ  

จากการศึกษาความถ่ีของการปรากฏการพูดออกตวัในประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติพบวา่ 1. ในการ

พูดออกตวัท่ีปรากฏในประกาศ พบวา่ คสช. ใชห้ลกัคุณภาพในการพูดออกตวับ่อยท่ีสุด รองลงมาเป็นหลกัปริมาณ วิธีการ 

และความสมัพนัธ์ตามลาํดบั ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ความถ่ีในการพดูออกตวัในระดบัประโยคท่ีปรากฏในประกาศ 

หลกัการพดูออกตวั กลวธีิยอ่ย ความถ่ี 

หลกัคุณภาพ การใชค้าํสรรพนามบุรุษท่ีสามแบบไม่เจาะจง  (Impersonal Agents) 

คาํมาลา  (Modalities) 

ส่วนขยาย  (Modifiers) 

เง่ือนไข  (Conditional Statements) 

สมมติฐานท่ียกผลประโยชน์  (To-clauses)  

แนวโนม้ (Tendencies) 

การกล่าวอา้งถึงส่ิงต่าง ๆ  (References) 

วจันกรรมการใหค้าํสัญญา  (Speech Act of Promising) 

313 

394 

38 

106 

138 

16 

171 

6 

1182 

หลกัปริมาณ การใหข้อ้มูลท่ีไม่ชดัเจน (Imprecise Information) 

รูปแบบการเลือก (A or B forms) 

ช่วง (Ranges) 

การใชรู้ปแบบมากกวา่หรือเทียบเท่า (More or Less Forms) 

115 

72 

14 

43 

244 

หลกัวธีิการ การไม่ระบุหว้งเวลา (Imprecise Durations) 

การไม่ระบุการกระทาํ (Imprecise Actions) 

การไม่ระบุเหตุการณ์ (Imprecise Events) 

149 

3 

38 

190 
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จากตารางท่ี 1 จะเห็นว่า คสช. ได้พูดออกตวัโดยเลือกใช้กลวิธีการใช้คาํสรรพนามอบุรุษ แทนตวับ่อยท่ีสุด 

รองลงมาคือการใชค้าํมาลาต่าง ๆ  ซ่ึงพบทั้ง deontic (เช่น จาํเป็น สมควร อาจ สามารถ เป็นตน้)  และ epistemic (เช่น ปรากฏ

ว่า พบว่า เป็นตน้) ในขณะท่ีการใชป้ระโยคประเภทเง่ือนไขและสมมุติฐานท่ียกผลประโยชน์ To-clauses การใชค้าํท่ีให้

ขอ้มูลไม่ชดัเจน เช่น อ่ืน ใด หรือ บาง  การกล่าวอา้งถึงส่ิงต่าง ๆ และการไม่ระบุห้วงเวลาจะมีการเลือกใชใ้นระดบักลาง 
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และการใชว้จันกรรมการให้คาํสัญญา การเอ่ยถึงส่ิงอุบติัและการไม่ระบุการกระทาํพบนอ้ยท่ีสุดในการปรากฏการเลือกใช้

การพดูออกตวัของ คสช. 

และ 2.  ผลการศึกษาของความถ่ีในการเลือกใชต้ามลกัษะคาํทางไวยากรณ์นั้น พบวา่ คสช. มีการใชค้าํสรรพนาม 

โดยเฉพาะคาํสรรพนามบุรุษท่ีสามสูงสุดอย่างมีนัยสําคญั ตามด้วยคาํช่วยคาํกริยา และคาํวิเศษณ์ ในขณะท่ีพบการใช้

คาํกริยาและคาํคุณศพัทล์ดนอ้ยลงมาก และแทบไม่ปรากฏการใชค้าํสมุหนามและคาํนามเม่ือเทียบกบัการปรากฏการใชค้าํ

ประเภทอ่ืน ๆ รายละเอียดความถ่ีการปรากฏการเลือกใชต้ามลกัษณะคาํทางไวยาการณ์ในตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 ความถ่ีในการพดูออกตวัตามลกัษณะคาํทางไวยากรณ์ 

การพดูออกตวัตามลกัษณะคาํทางไวยากรณ์ ความถ่ี 

คาํนาม 

คาํกริยา 

คาํสรรพนาม (บุรุษท่ี 3) 

คาํช่วยคาํกริยา 

คาํคุณศพัท ์

คาํวเิศษณ์ 

สมุหนาม 

4 

80 

313 

271 

56 

267 

11 

รวมความถ่ีในการพดูออกตวัตามลกัษณะคาํทางไวยากรณ์ 1,002 

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัซ่ึงพบการพูดออกตวัโดยใชอ้งคก์รแทนสรรพนามหรือผูก้ระทาํนั้น น่าจะเป็นเพราะ คสช. 

เป็นผูป้ระกาศในขณะเดียวกนัก็เป็นผูก้ระทาํเช่นเดียวกนั  ทั้งน้ี การเลือกใชค้าํสรรพนามบุรุษท่ีสาม โดยเล่ียงการใช้

สรรพนามบุรุษท่ีหน่ึง เช่น ฉนั ผม นั้น สามารถช่วยเวน้ระยะจากผูป้ระกาศสู่ประชาชนได ้(Clemen, 1997) โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ องคก์รน้ี หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติประกอบไปดว้ยบุคคลหลายฝ่าย ทั้งจากกองบพับก กองทพัอากาศ 

กองทกัเรือ รวมถึงสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ การเลือกใชช่ื้อองคก์รแทนสรรพนามท่ีระบุถึงตนเองจึงช่วยเวน้ระยะ

และลดความรุนแรงของสารท่ีจะส่งไปอีกดว้ย นอกจากน้ี ตามการใชห้ลกัการพูดออกตวั (Hedging of the Maxims) 

นั้นพบว่า  คสช. มิไดพู้ดออกตวัในหลกัความสัมพนัธ์ ซ่ึงมีความเป็นไปไดด้ว้ยเหตุผลท่ีว่าธรรมชาติของหนังสือ

ราชการ หรือราชกิจจานุเษกษา (ซ่ึงประกาศของ คสช. นับเป็นประเภทหน่ึงของหนังสือราชการ) นั้น มีรูปแบบท่ี

ตายตวั นัน่คือ หน่วยงานหรือองคก์รท่ีออกประกาศจะตอ้งกล่าวถึงเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัช่ือหัวขอ้เท่านั้น จึงทาํใหไ้ม่

ปรากฏการใชค้าํในการเปล่ียนหวัขอ้ในประกาศแต่อยา่งใด 

จากการศึกษายงัพบอีกวา่ คาํวา่ “บาง” สามารถเป็นการพดูออกตวัไดท้ั้งหลกัคุณภาพและปริมาณ เน่ืองจากคาํ ๆ น้ี

มิไดบ่้งช้ีใครหรือส่ิงใดเป็นพิเศษ เป็นการพูดอยา่งกวา้ง ๆ ในขณะเดียวกนัก็มิไดบ่้งช้ีถึงจาํนวนท่ีช้ีชดั (อมรา ประสิทธ์ิรัฐ

สินธ์ิ, 2557) จึงซอ้นทบักบัการพดูออกตวัในหลกัของปริมาณ 

นอกจากน้ี ดว้ยความท่ีประกาศเป็นเอกสารท่ีมีความเป็นทางการสูงและมีรูปแบบในการเขียนท่ีจาํเพาะเจาะจง ทาํ

ให้การเร่ิมตน้ประกาศก่อนโยงเขา้สู่ใจความสาํคญัวา่ผูป้ระกาศตอ้งการให้ผูรั้บสารตอ้งประพฤติปฏิบติัตามเช่นไรปรากฏ
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เป็นรูปแบบค่อนขา้งตายตวั และผลการศึกษาวิจยัในรูปแบบการเร่ิมตน้ประกาศน้ียงัไม่เป็นท่ีส้ินสุดวา่เป็นการพูดออกตวั

หรือไม่ 

ในแง่มุมของความถ่ีท่ีปรากฏการใชค้าํช่วยกริยา ในการศึกษาน้ีไดมุ่้งเนน้นบัการปรากฏจากการเกิดของคาํช่วยท่ี

กริยาท่ีมีหนา้ท่ีลดความรุนแรงของคาํกริยา หรือคาํช่วยกริยาท่ีบ่งถึงแนวโนม้ของการกระทาํ เน่ืองจาก ลกัษณะพิเศษของ

ภาษาไทยคือเป็นภาษาคาํโดด การประสมคาํทั้งคาํนามและคาํกริยาจึงเป็นเร่ืองปกติสามญั จึงทาํให้พบคาํวา่ “จะ” ปรากฏ

บ่อยคร้ัง แต่มิไดท้าํหนา้ท่ีเป็นคาํช่วยกริยาท่ีลดความรุนแรงของคาํกริยาหรือบ่งถึงแนวโนม้ของการกระทาํ หากแต่เป็นคาํ

ช่วยท่ีมีหน้าท่ีเช่ือมคาํเพ่ือเติมเต็ม เช่น “ห้ามบุคคลตามคาํส่ังดังกล่าว เดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับ

อนุมัติจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ” ซ่ึงแตกต่างจาก “จะ” ท่ีทาํหนา้ท่ีลดความรุนแรงของคาํกริยาหรือบ่งถึง

แนวโนม้ของการกระทาํเช่นในประโยค “หากยงัคงมกีารดาํเนินการอยู่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะระงับการให้บริการ

โดยทันที” 

จากการทบทวนวรรณกรรม Hyland (1996) พบวา่ผูเ้ขียนงานวิจยัซ่ึงเป็นผูใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่ มกัใชก้าร

พดูออกตวัทุก ๆ 50 คาํต่อคร้ัง และ Skelton (1998) ก็พบวา่นกัเขียนงานวชิาการมกัใชก้ารพดูออกตวัทุก 2-3 ประโยคต่อคร้ัง 

ซ่ึงผลการศึกษาน้ีค่อนขา้งสอดคลอ้งกบันกัวจิยัทั้งสอง เน่ืองดว้ย การพดูออกตวัท่ีปรากฏในประกาศของ คสช. นั้นพบวา่มี

การใชค้าํพูดออกตวัทุก 30.5 คาํ  นอกจากน้ี เม่ือเทียบผลการวิจยักบั Jalilifar และ Alavi (2011) ซ่ึงไดศึ้กษาการพูดออกตวัท่ี

ปรากฏในการสัมภาษณ์ของนักการเมืองผ่านหนังสือพิมพ ์ไดส้รุปว่า ยิ่งนักการเมืองมีตาํแหน่งสูง ยิ่งพบว่าพูดออกตัว

นอ้ยลง ซ่ึงเม่ือเทียบผลท่ีไดท้ั้งจาก Hyland (1996) และของ Jalilifar and Alavi (2011)  แลว้พบวา่ การพูดออกตวัของ คสช. 

ค่อนข้างแย้งกับผลการศึกษาของ Jalilifar and Alavi (2011)  ซ่ึงอาจได้รับผลมาจากสภาวะทางการเมืองท่ีต้องการ

ประนีประนอมมากเป็นพิเศษ ทั้งน้ี ผลการวจิยัน้ีจึงเป็นอีกหน่ึงตวัอยา่งท่ีช่วยยืนยนัวา่ การพดูออกตวันั้นเป็นธรรมชาติของ

ภาษาท่ีมนุษยใ์ชส่ื้อสารกนั ไม่วา่จะเป็นภาษาพดูหรือภาษาเขียน ภาษาทางการ ก่ึงทางการ หรือไม่เป็นทางการก็ตาม 

หากมีผูส้นใจในการศึกษาการพูดออกตวัในภายหน้า ผูว้ิจยังานศึกษาน้ีจึงขอแนะนาํให้ศึกษาการพูดออกตวัใน

การสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ซ่ึงศึกษาทั้งคณะกรรมการสอบและผูส้อบป้องกนัเอง หรือการพูดออกตวัในการหาเสียงของ

นกัการเมือง หรือถา้เป็นการเขียนหรือ Monologue ผูว้จิยัขอแนะนาํใหท้าํการศึกษาการพดูออกตวัในเน้ือเพลง ทั้งน้ี จากการ

ท่ีผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาทบทวนวรรณกรรมยงัไม่มีนกัวจิยัผูใ้ดไดริ้เร่ิมการทาํการศึกษาการพดูออกตวัตามท่ีเสนอมาดงักล่าว 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจยัน้ีสามารถสรุปไดว้า่ การพูดออกตวัของ คสช. ในประกาศนั้น พบวา่มีหลายกลวิธีในการ

พูดป้องกนัตนเองและเวน้พ้ืนท่ีใหผู้รั้บสารตีความเอง หลงัจากท่ีไดพิ้จารณากลวิธีต่าง ๆ ซ่ึงมกัจะมีทั้งคาํ วลี หรืออนุ

เฉกท่ีบ่งถึงความไม่มั่นใจหรือลดทอนผลกระทบต่อผูพู้ดใประกาศ ทั้ งน้ี ยงัสามารถพบได้ว่ามีลกัษณะคาํทาง

ไวยากรณ์ถึง 7 ชนิด โดยบางคาํอาจมีการใชอ้ยา่งแพร่หลายจนอาจไม่คิดวา่เป็นคาํท่ีแสดงถึงการพูดออกตวั เช่น กลุ่ม 

หรือ คณะ และบางคาํท่ีใช้เป็นเพียงส่วนเติมเต็มท่ีมิไดแ้สดงถึงความเป็นไปไดใ้นอนาคต เช่น คาํว่า จะ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี การพูดออกตวัในประกาศนั้นปรากฏการพูดออกตวัตามหลกัคุณภาพเป็นทางเลือกท่ี คสช. ใชบ่้อยท่ีสุด 

โดยการใชช่ื้อองคก์รแทนผูก้ระทาํ ซ่ึงนบัเป็นวธีิการท่ีเวน้ระยะผูพ้ดูกบัผูรั้บฟัง ทาํใหผ้ลของการส่งสารนั้นบรรเทาลง

เน่ืองจากมีระยะของผูร่้วมสนทนามากข้ึน (เม่ือเทียบกบัการใชส้รรพนามแทนตวัวา่ ฉัน ผม ซ่ึงเป็นสรรพนามบุรุษท่ี 

1) ซ่ึงรองลงมาคือการใชค้าํมาลา ซ่ึงเป็นตวัขยายภาคการกระทาํ ส่งผลใหภ้าพรวมหรือความรู้สึกต่อการกระทาํนั้นเบา

บางลง (Aijmer, 1987) และมีคุณค่าในการปฏิบติัตามมากข้ึน ในดา้นของลกัษณะคาํทางไวยากรณ์นั้น คาํนามพบนอ้ย
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สุด อาจเป็นไปไดว้า่ คาํนามคือส่ิงท่ีสะทอ้นถึงรูปธรรมมากกวา่นามธรรม ดงันั้น หากการใชค้าํนามท่ีบ่งช้ีถึงความไม่

มั่นใจของผูพู้ด อาจเป็นขอ้กังขาของประชาชนได้ว่าการบริหารประเทศ แม้จะชั่วคราว แต่ประชาชนอาจจะมี

ความรู้สึกวา่รัฐบาลรักษาการชุดน้ีไม่ไดมี้ประสิทธ์ิเพียงพอและไม่มีความเสถียรภาพท่ีดีเท่าใดนกั  

จากการศึกษาวิจยัน้ี ผูว้ิจยัจึงใคร่ขอแนะนาํผูท่ี้สนใจท่ีจะทาํการศึกษาการพูดออกตวัของคณะรักษาความ

สงบ ทาํการศึกษาเปรียบเทียบการใชภ้าษาในประกาศฉบบัภาษาไทย เทียบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือศึกษาความ

แตกต่างของการใชภ้าษาและวฒันธรรมการพดูออกตวัของแต่ละภาษา 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตของพรรคเพ่ือไทยและพรรค

ประชาธิปัตย ์ในการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 กบัตวัแปรดา้นประชากร ตวัแปรดา้นเศรษฐกิจและสังคม ตวัแปรดา้น

ภูมิศาสตร์ และพฤติกรรมการเลือกตั้งในการเลือกตั้ง 2548 และ ปี 2550 เพ่ือพฒันาตวัแบบสาํหรับการทาํนายผลการ

เลือกตั้ง โดยเปรียบเทียบตวัแบบ 3 วิธีคือ วิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (OLS) วิธี Spatial lag model และ วิธี Spatial error 

model และพิจารณา ค่า R2, AIC, BIC ท่ีค่า R2 สูงสุด ค่า AIC และ BIC ตํ่าสุด ผลจากการศึกษาพบว่า ตวัแบบท่ี

เหมาะสมท่ีสุดคือ Spatial Error Model ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกตั้งนั้นเป็นตวัแปรดา้นภูมิภาคท่ีอยูอ่าศยั 

และพฤติกรรมการเลือกตั้งในปีก่อนหนา้ ซ่ึงมีผลอยา่งมากต่อการทาํนายผลการเลือกตั้งในปี 2554 นอกจากน้ียงัได้

ศึกษาถึงความสัมพนัธ์เชิงพ้ืนท่ี (Spatial Autocorrelation) ของผลการเลือกตั้งของทั้งสองพรรคการเมืองโดยใชส้ถิติ 

Moran’s I และวเิคราะห์ Hot spot ของผลการเลือกตั้งโดยการวเิคราะห์ Local Indicators of Spatial Association (LISA) 

ผลการวิเคราะห์พบว่าผลการเลือกตั้งของทั้งสองพรรคการเมืองมีรูปแบบการกระจายเชิงพ้ืนท่ีแบบเกาะกลุ่ม โดย

พรรคเพ่ือไทย และพรรคประชาธิปัตยมี์ค่าสถิติ Moran’s I อยูท่ี่ 0.73 และ 0.79 ตามลาํดบั 

คาํสําคญั: การเลือกตั้ง, การวเิคราะห์ถดถอยเชิงพ้ืนท่ี, พฤติกรรมการเลือกตั้ง 

 

ABSTRACT 

The objective of this study is to describe about the relationship between voting behavior of PheuThai party 

and Democrat party in 2011 election results and geographical, behavioral, socio-economic, and demographic and 

election result in 2005 and 2007 components. To develop model for predicting election result. Model selection 

compares three models are OLS, Spatial error and spatial lag, criteria for consideration model selection are R2, AIC 

and BIC. The model that was selected must be maximum R2, minimum AIC and BIC. This study finds  out that the 

spatial error model is the best model, the geographic variable and election results in 2005 and 2007 were the good 

variable for predict election results in 2011. Moran’s I statistics and Local Indicators of Spatial Association (LISA) 

were used to investigate the spatial autocorrelation and spatial pattern of election results among election districts. The 

study shows the spatial autocorrelation among each electorate district, Moran’s I statistic of PheuThai Party and 

Democrat party were 0.73 and 0.79. 

Keywords: Election, Spatial Regression Analysis, Voting Behavior 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1026 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

1. บทนํา 

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนมีความสําคญัเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากการเลือกตั้งเป็น

วธีิการท่ีถ่ายทอดความพึงพอใจของประชาชนต่อพรรคการเมืองหรือตวัผูส้มคัรท่ีช่ืนชอบออกมาเป็นคะแนนเสียง ซ่ึง

จะส่งผลต่อจาํนวนท่ีนั่งในสภาท่ีพรรคการเมืองต่างๆจะได้รับ (พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย ,์ 2554) การตัดสินใจ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้นอาจมีท่ีมาจากหลายสาเหตุ หน่ึงในนั้นก็คือปฎิสัมพนัธ์ของผูค้น การพบปะสังสรร หรือ

การร่วมกลุ่มสมาคมต่างๆ จากการศึกษาผลการเลือกตั้งท่ีผ่านมา เช่น การศึกษาเก่ียวกบัการวิเคราะห์การเลือกตั้งของ

ไทยในปี พ.ศ. 2548, 2550 และ 2554 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงผลคะแนนการเลือกตั้ งในทาง

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทางเหนือ ทางตอนใตข้องประเทศ ท่ีเป็นการแข่งขนักนัอยา่งเขม้ขน้ระหวา่งสองพรรคการเมือง

ใหญ่ โดยท่ีผลการวิเคราะห์คะแนนเลือกตั้งบนแผนท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะเลือก

พรรคไทยรักไทย พรรคประพลงัประชาชน และพรรคเพ่ือไทย ส่วนภาคใตน้ั้นจะเลือกพรรคประชาธิปัตย ์(Attachai 

Ueranantasun, 2012) และการศึกษาปัจจยัสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกพรรคการเมือง และผูส้มคัร ในการเลือกตั้งปี 

2554 ท่ีพิจาณาผลการเลือกตั้งตามภาคพบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจนในแต่ละภูมิภาค (ถวิลวดี บุรีกุล, 2554) 

 แนวทางหน่ึงท่ีน่าสนใจในการศึกษาผลการเลือกตั้ง ก็คือการอธิบายความสัมพนัธ์ทางพ้ืนท่ีของปรากฏทาง

การเมืองซ่ึงก็คือการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง อยา่งไรก็ตามในมุมมองของการศึกษาพฤติกรรมของมนุษยซ่ึ์งมี

รูปแบบท่ีหลากหลายนั้นมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการศึกษาถึงความสัมพนัธ์กบัปัจจยัอ่ืนร่วมดว้ย เน่ืองจากในบริบท

เชิงพ้ืนท่ีนั้นยอ่มมีความแตกต่างกนัไปโดยธรรมชาติ ไม่วา่จะเป็นลกัษณะทางกายภาพ วฒันธรรมประเพณี เช้ือชาติ

ศาสนา รวมไปถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมของประชาชนผูท่ี้มีสิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้งดว้ย ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อ

การแสดงออกทางพฤติกรรมทางการเมือง นอกจากน้ีกฎข้อท่ี 1 ของภูมิศาสตร์ได้ระบุไวว้่า ทุกๆส่ิงล้วนมี

ความสมัพนัธ์กนั แต่ส่ิงท่ีอยูใ่กลก้นัยอ่มมีความสมัพนัธ์กนัมากกวา่ส่ิงท่ีอยูไ่กลออกไป (Tobler, 1970) อาจกล่าวไดถึ้ง

ปฏิสัมพนัธ์ทางการเมืองของผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งท่ีอาจมีความโนม้เอียงไปตามการมีปฏิสัมพนัธ์ตามกฎดงักล่าว เดอร์

เวนท์ เอส.วิทเทลซ่ี ไดเ้น้นถึงความแตกต่างในกระบวนการทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในรัฐต่างๆ ส่วนหน่ึงสรุปไดว้่า

ปรากฏการณ์ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนบนเน้ือท่ีทางการเมือง เช่น ในแง่เศรษฐกิจของประเทศ ยอ่มข้ึนอยูก่บัลกัษณะภูมิ

ประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และวฒันธรรมดั้งเดิมแห่งการดาํรงชีพ (สุพรรณี ชโลธร, 2538) การศึกษาพฤติกรรมการ

เลือกตั้งจึงไม่วรละเลยการพิจารณาตวัแปรเชิงพ้ืนท่ีดว้ย ซ่ึงเป็นการศึกษารัฐในลกัษณะเฉพาะของพ้ืนท่ีรูปต่างๆ ซ่ึงมี

ความสัมพนัธ์กับพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเฉพาะ เป็นการศึกษาถึงขอบเขตความแปลกแยกและความคลา้ยคลึงกันใน

พฤติกรรมทางการเมือง ซ่ึงมีส่วนสมัพนัธ์กบัความหลากหลายทั้งมวล (Hartshorne, 1935)  

 ด้วยเหตุน้ีจึงได้ทาํการศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกตั้ งของคนไทยโดยศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไปในปีในปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงพิจารณาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้ง ตวัแปรท่ี

นาํมาศึกษาคือ ตวัแปรทางดา้นประชากร ตวัแปรทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม ตวัแปรทางดา้นภูมิศาสตร์ ผลการ

เลือกตั้งในปีก่อนหน้า (ผลการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2548,2550) โดยสร้างแบบจาํลองการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพ้ืนท่ี 

(Spatial Regression Model) ซ่ึงเป็นแบบจาํลองท่ีพิจารณาถึงการมีปฎิสัมพนัธ์ของผูค้นในพ้ืนท่ีท่ีมีความใกลเ้คียงกนั 

นอกจากน้ียงัทาํการวิเคราะห์รูปแบบการกระจายเชิงพ้ืนท่ีของผลการเลือกตั้งในปี 2554 เพ่ือทราบถึงรูปแบบการ

ลงคะแนนเลือกตั้งในพ้ืนท่ีต่างๆโดยใชส้ถิติMoran’ s I และวิเคาะห์ Local Indicators of Spatial Association (LISA) 

เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการเลือกตั้งในพ้ืนท่ีต่างๆ  
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2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

2.1 เพ่ือพฒันาตวัแบบสาํหรับการทาํนายผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของพรรคเพ่ือไทย และพรรค

ประชาธิปัตยใ์นการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 

2.2 วิเคราะห์รูปแบบการกระจายเชิงพ้ืนท่ีของผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของพรรคเพ่ือไทย และ

พรรคประชาธิปัตยใ์นการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

พฒันาตวัแบบสาํหรับการพยากรณ์ผลการเลือกตั้งของไทย โดยมีตวัแปรตามคือ ผลการเลือกตั้งส.ส. แบบแบ่ง

เขตของพรรคเพ่ือไทย และพรรคประชาธิปัตยใ์นการเลือกตั้ง ปี 2554 และเปรียบเทียบความเหมาะสมของตวัแบบ

สาํหรับการพยากรณ์ผลการเลือกตั้งของไทยระหวา่ง OLS Regression และ Spatial Regression การศึกษาน้ีไดพิ้จารณา

ตวัแปรทั้งหมด 4 ดา้น ดงัน้ี ตวัแปรทางดา้นประชากร ประกอบดว้ย เพศ อายุ การนับถือศาสนา ตวัแปรทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคม ประกอบดว้ย รายได ้รายจ่าย และสัดส่วนคนจน ตวัแปรทางดา้นภูมิศาสตร์ ประกอบดว้ยการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน และภูมิภาคท่ีอยูอ่าศยั และตวัแปรทางดา้นพฤติกรรมการเลือกตั้งในการเลือกตั้ง ส.ส ปี 2548 และ ปี 

2550 และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงพ้ืนท่ี (Spatial autocorrelation) ของผลการเลือกตั้ง ส.ส. ของพรรคเพ่ือไทย และ

พรรคประชาธิปัตย ์

3.1 แหล่งข้อมูล 

ขอ้มูลในการวเิคราะห์ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ ดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 

ข้อมูล ทีม่า หมายเหตุ 

ขอ้มูลสถิติการเลือกตั้งและการใชสิ้ทธ์ิ

เลือกตั้ง ปี 2548, 2550, 2554 

สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวบรวมและจดัทาํขอ้มูล 

Shape file โดยผูศึ้กษา 

 การแบ่งเขตเลือกตั้ง (pdf file)  สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม  

(SES: socio-economic status) ปี 2553 

สาํนกังานสถิติแห่งชาติ 

ขอ้มูลรายไดแ้ละรายจ่าย สาํนกังานสถิติแห่งชาติ 

ขอ้มูลทางดา้นประชากร (จาํนวน

ประชากร, เพศ) 

กรมการปกครอง 

ขอ้มูลการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน (Land Use) กรมพฒันาท่ีดิน  

ชั้นขอ้มูล ขอบเขตการปกครอง กรมการปกครอง  

 

3.2  วธีิการศึกษา 

การศึกษาน้ีใชว้ิธีการวิเคราะห์ 3 วิธี ไดแ้ก่ วิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (OLS) ,Spatial Lag Model และ Spatial 

Error Model รายละเอียดดงัน้ี 
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วิธีกําลังสองน้อยที่สุด (OLS) เป็นสมการถดถอยเชิงเส้นตรง โดยประมาณค่าสัมประสิทธ์ิเพ่ือทาํใหผ้ลรวม

กาํลงัสองค่าประมาณของความคลาดเคล่ือน (Error) มีค่าตํ่าท่ีสุด (Minimum sum square) และไม่คาํนึงถึงสหสัมพนัธ์

เชิงพ้ืนท่ี (Spatial Autocorrelation) ดงัสมการ 9.1 

  Y=XB+ 𝜀𝜀    (1) 

โดยท่ี y เป็นตวัแปรตาม, X เป็นตวัแปรอิสระ, B เป็นตวัประมาณค่าท่ีมีผลรวมกาํลงัสองค่าประมาณของ

ความคลาดเคล่ือน (Error) มีค่าตํ่าท่ีสุด 

แบบจําลองถดถอยเชิง พ้ืนท่ี  (Spatial regression)  จัดอยู่ในสาขาเศรษฐมิติ เ ชิง ท่ีตั้ ง  หรือ “Spatial 

Econometrics” (Anselin, 1988) ซ่ึงคาํนึงถึงอิทธิพลทางภูมิศาสตร์ให้ครอบคลุมอิทธิพลของท่ีตั้งโดยขยายขอบเขต

การวิเคราะห์จากสองวิธีแรกให้ครอบคลุมอิทธิพลของท่ีตั้ ง (Spatial effects) ซ่ึงอิทธิพลของท่ีตั้ งแบ่งได้เป็น 2 

ประเภท (Anselin, 1999) คือ ความไม่เป็นอิสระต่อกนัเชิงท่ีตั้ง (Spatial dependence) เช่น ผลการเลือกตั้งในพ้ืนท่ีท่ีอยู่

ติดกนัอาจมีความสมัพนัธ์กนั และความแตกต่างเชิงท่ีตั้งท่ีแฝงอยูใ่นขอ้มูล (Spatial heterogeneity) แบบจาํลอง Spatial 

Regression จึงประกอบด้วย 2 แบบจาํลอง คือ Spatial lag model ซ่ึงให้ตวัแปรตามสัมพนัธ์กันเอง โดยมีเมทริกซ์

นํ้ าหนักเชิงพ้ืนท่ี (spatial weight matrix) ซ่ึงเป็นอินเวอร์สเมตริกซ์ของเมตริกซ์ระยะทาง (Distance Matrix) เป็น

นํ้ าหนักถ่วง หรือ Spatial error model ท่ีให้ Error term ใน Spatial Regression ได้สัมพนัธ์กันเองโดยตรงแต่ก็ถ่วง

นํ้ าหนกัดว้ยเมทริกซ์ระยะทาง (Distance Matrix) เช่นกนั ช่วยแกปั้ญหาสหสมัพนัธ์ขา้มพ้ืนท่ี (Spatial autocorrelation)  

Spatial Lag Model  เป็นตวัแบบท่ีรวมเอาอิทธิพลเชิงท่ีตั้งท่ีเกิดจากความไม่เป็นอิสระต่อกนัเชิงพ้ืนท่ีไวใ้น

แบบจาํลอง 

y = ρWy+X𝛽𝛽 + 𝜀𝜀    (2) 

โดยท่ี y เป็นตวัแปรตาม, W เป็น W เป็นเมทริกซ์นํ้ าหนกัเชิงท่ีตั้ง (n×n spatial weight matrix), X เป็นตวัแปรอิสระ 

ε เป็นตวัคลาดเคล่ือน และ ρ เป็นพารามิเตอร์แสดงความสมัพนัธ์เชิงท่ีตั้ง 

Spatial Error Model  เป็นตัวแบบท่ีรวมเอาความคาดเคล่ือนซ่ึงเกิดจากความแตกต่างเชิงท่ีตั้ งไวใ้น

แบบจาํลอง 

Y = Xβ  + ε    

ε = λWε+ u     (3) 

โดยท่ี y เป็นตัวแปรตามมีเมทริกซ์เท่ากับ N*1, X เป็นตัวแปรอิสระมีเมทริกซ์เป็น N*X, β เป็นค่า

สมัประสิทธ์ิ มีเมทริกซ์เป็น K*1, ε เป็นตวัความคลาดเคล่ือนเชิงท่ีตั้ง มีเมทริกซ์เป็น N*1, W เป็นเมทริกซ์นํ้ าหนกัเชิง

ท่ีตั้ง, u เป็นตวัคลาดเคล่ือนท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้สมมติคลาสสิก(ตวัคลาดเคล่ือนเป็นอิสระต่อกนั มีค่าคาดหวงัเป็น

ศูนย์ และมีความแปรปรวนคงท่ี)  และ λ  ( lambda)คือ autoregressive coefficient เ ป็นพารามิเตอร์ของความ

คลาดเคล่ือนเชิงท่ีตั้ง (Spatial error parameter) ซ่ึงสะทอ้นความแตกต่างทางพ้ืนท่ีท่ีแฝงอยูใ่นขอ้มูลรายพ้ืนท่ี  

ในการทดสอบตวัแบบทั้งสามตวัจะใชเ้กณฑก์ารพิจารณาค่าสถิติท่ีได ้3 ค่าซ่ึงเป็นเกณฑก์ารคดัเลือกตวัแบบ

สาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี คือ R2, AIC และ BIC โดยท่ีตวัแบบท่ีใหค้า่ R2 สูงสุด และใหค้่า AIC และBIC ตํ่าสุด จึงจะ

เป็นตวัแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

การศึกษาถึงความสัมพนัธ์เชิงพ้ืนท่ี (Spatial Autocorrelation) ของผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏร

เป็นการทัว่ไป ในปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎขอ้ท่ี 1 ของภูมิศาสตร์ คือ ทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นมีความสมัพนัธ์กนั แต่ส่ิง
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ท่ีอยู่ใกล้กันย่อมมีความสัมพันธ์กันมากกว่า (“Everything is related to everything else, but near things are more 

related than distant things” ) (Tobler, 1970)  มีสมมุติฐานคือผลการเลือกตั้งมีความไม่เป็นอิสระกนัเชิงพ้ืนท่ี มีการ

กระจายท่ีมีลกัษณะเป็นแบบเกาะกลุ่ม (Clustered) อนัเน่ืองมาจากการพบปะสงัสรรคข์องคนท่ีอยูล่ะแวกเดียวกนัหรือ

ในสังคมเดียวกนั เพ่ือดูความสัมพนัธ์เชิงพ้ืนท่ี (Spatial Autocorrelation) แนวทางในการศึกษาจะใชส้ถิติวิเคราะห์คือ 

สถิติ Moran’s I (Global Moran's I statistic) ซ่ึง คาํนวณไดด้งัสมการต่อไปน้ี (Moran, 1950) 

 

I =  
Σi=1
n Σj=1

m ωij(Xi−X�)/Σi=0
n Σj=1

m ωij

Σi=1
n (Xi−X ̅)2/n

   (4) 

 

เม่ือ I เป็นค่าความสมัพนัธ์ของมอแรน, Xi, Xj เป็นตวัแปรอิสระ, X� เป็นค่าเฉล่ียของตัวแปรอิสระ, ωij
เป็นค่าถ่วงนํ้ าหนกัของตาํแหน่ง i และ j, n เป็นจาํนวนตวัแปรอิสระ โดยค่าของ Moran’s I จะมีค่า -1 ถึง 1 ซ่ึงหากมี

ค่าเขา้ใกล ้+1 แสดงวา่ขอ้มูลมีรูปแบบการกระจายแบบเกาะกลุ่ม (Clustering) โดยส่ิงท่ีอยูใ่กลก้นัมีแนวโน้มว่าจะมี

ความคลา้ยกนั (similar) แต่หากมีค่าเขา้ใกล ้-1 แสดงวา่ขอ้มูลมีรูปแบบการกระจายแบบตรงขา้มกบัแบบกลุ่มคือไม่มี

การรวมกลุ่มของพฤติกรรมขอ้มูลท่ีคลา้ยกนัแต่เป็นแบบต่างกนั (dissimilar) และหากค่าของ Moran's I เป็น 0 แสดง

ให้เห็นถึงข้อมูลไม่มีความสัมพนัธ์กันเชิงพ้ืนท่ี และหลังจากนั้ นหา Hotspot ของคะแนนเลือกตั้ งด้วยวิธี Local 

Indicators of Spatial Association (LISA) เพ่ือดูการเกาะกลุ่มของพฤติกรรมการเลือกตั้ง 

 

4. ผลการวจิยั 

4.1 ตวัแบบสําหรับการพยากรณ์ผลการเลือกตั้ง 

ทาํการเปรียบเทียบตวัแบบ 3 วิธี ไดแ้ก่ วิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (OLS) ,Spatial Lag Model และ Spatial Error 

Model ไดผ้ลดงัน้ี 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบตวัแบบ 

ตวัแปรตาม 

Ordinary Least Squares 

(OLS) 
Spatial Lag Model Spatial Error Model 

R2 AIC BIC R2 AIC BIC R2 AIC BIC 

พรรคเพ่ือไทย .80 2710.02 2737.51 .81 2695.94 2727.35 .82 2678.46 2705.94 

พรรคประชาธิปัตย ์ .87 2644.77 2668.33 .87 2642.85 2670.34 .87 2637.31 2660.88 

 

จากการเปรียบเทียบความเหมาะสมของแบบจาํลองการพยากรณ์ผลการเลือกตั้งของไทยระหวา่งแบบจาํลอง

ท่ีพิจารณาและไม่พิจารณาความสัมพนัธ์เชิงพ้ืนท่ี พบวา่ Spatial Error Model เป็นแบบจาํลองท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด

ในการพยากรณ์ผลการเลือกตั้ง 
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ตวัแบบสําหรับการพยากรณ์ผลการเลือกตั้งของพรรคเพ่ือไทย 

ตารางท่ี 3 Spatial error model พยากรณ์ผลการเลือกตั้งของพรรคเพ่ือไทย  

ตวัแปร สมัประสิทธ์ิ 
สมัประสิทธ์ิ

มาตรฐาน 
SE z-value p-value 

ค่าคงท่ี (Constant) 1.11 -0.02 2.67 0.42 0.68 

ร้อยละของผูท่ี้เลือกผูส้มคัรจากพรรคไทย

รักไทยในการเลือกตั้งปี 2548 0.48 0.46 0.06 8.11 0.00 

ร้อยละของผูท่ี้เลือกผูส้มคัรจากพรรคพลงั

ประชาชนในการเลือกตั้งปี 2550 0.19 0.14 0.06 3.29 0.00 

ร้อยละของผูท่ี้เลือกพรรคพลงัประชาชนใน

การเลือกตั้งปี 2550 0.30 0.29 0.07 4.12 0.00 

ร้อยละของผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นต่างๆ 

(Professionals) -0.51 -0.06 0.21 -2.43 0.02 

ร้อยละของพนกังานบริการ และพนกังาน

ขายในร้านคา้และตลาด -0.43 -0.11 0.10 -4.49 0.00 

ภาคเหนือ 5.08 0.26 2.43 2.09 0.04 

LAMBDA 0.43 0.43 0.07 6.43 0.00 

R2, -2LL, AIC, BIC 0.82, -1332.23, 2678.46, 2705.94 

 

ผลจากการวิเคราะห์ตวัแปรท่ีจะสร้างตวัแบบสาํหรับทาํนายผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตของพรรคเพ่ือไทย

ในการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2554 พบวา่ผูท่ี้เลือกผูส้มคัรจากพรรคไทยรักไทยในการเลือกตั้งปี 2548 และผูท่ี้เลือกผูส้มคัร

จากพรรคพลงัประชาชนในการเลือกตั้งปี 2550 ยงัคงเลือกพรรคเพ่ือไทย และยงัพบวา่คนภาคเหนือมีแนวโน้มท่ีจะ

เลือกผู ้สมัครจากพรรคเพ่ือไทยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากน้ีผู ้ท่ีประกอบอาชีพสายวิชาชีพต่างๆ 

(Professionals) และพนกังานบริการ พนกังานขาย จะมีแนวโนม้ท่ีจะไม่เลือกผูส้มคัรจากพรรคเพ่ือไทย 
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ตวัแบบสําหรับการพยากรณ์ผลการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ 

ตารางท่ี 4 Spatial error model พยากรณ์ผลการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย ์

ตวัแปร สมัประสิทธ์ิ 
สมัประสิทธ์ิ

มาตรฐาน 
SE z-value p-value 

ค่าคงท่ี (Constant) 3.41 0.07 2.84 1.20 0.23 

ร้อยละของผูท่ี้เลือกผูส้มคัรจากพรรค

ประชาธิปัตยใ์นการเลือกตั้งปี 2548 0.48 0.44 0.06 8.17 0.00 

ร้อยละของผูท่ี้เลือกผูส้มคัรจากพรรค

ประชาธิปัตยใ์นการเลือกตั้งปี 2550 0.47 0.46 0.05 8.66 0.00 

ร้อยละของผูน้บัถือศาสนาอิสลาม -0.10 -0.07 0.03 -2.96 0.00 

สมัประสิทธ์ิความไม่เท่าเทียมของรายได ้ 0.13 0.04 0.07 2.01 0.04 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ -4.97 -0.22 1.35 -3.69 0.00 

LAMBDA 0.22 0.22 0.08 2.81 0.00 

R2, -2LL, AIC, BIC 0.87, -1312.66, 2637.31, 2660.88 

 

ผลจากการวเิคราะห์ตวัแปรท่ีจะสร้างตวัแบบสาํหรับทาํนายผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตของพรรคประชาธิปัตย ์

ในการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2554 พบวา่ผูท่ี้เลือกผูส้มคัรจากพรรคประชาธิปัตยใ์นการเลือกตั้งปี 2548 และปี 2550 ยงัคงเลือก

พรรคประชาธิปัตย ์และยงัพบวา่สมัประสิทธ์ิความไม่เท่าเทียมของรายไดมี้ความสมัพนัธ์ทางบวกต่อการเลือกผูส้มคัรจาก

พรรคประชาธิปัตย ์ในขณะท่ีคนภาคะวนัออกเฉียงเหนือ และผูท่ี้นับถือศาสนาอิสลามจะไม่เลือกผูส้มคัรจากพรรค

ประชาธิปัตย ์

4.2 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงพื้นทีข่องผลการเลือกตั้ง 

ผลการเลือกตั้งของพรรคเพ่ือไทยเม่ือนาํมาทดสอบสหสัมพนัธ์เชิงพ้ืนท่ีดว้ยสถิติ Moran’s I ไดค้่าสหสัมพนัธ์

หรือค่า Moran’s I เป็น 0.726 ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงใหเ้ห็นถึงผลการเลือกตั้งของพรรคเพ่ือไทยมีความเกาะกลุ่ม (Cluster) 

ค่อนขา้งสูง รูปแบบของผลการเลือกตั้งมีการกระจายแบบเกาะกลุ่ม โดยมีทั้งกลุ่มท่ีเลือกพรรคเพ่ือไทย และกลุ่มท่ีไม่เลือก

พรรคเพ่ือไทยเลย และผลการวิเคราะห์ Local Spatial Autocorrelation (LISA) เพ่ือหาพ้ืนท่ีท่ีผูมี้สิทธ์เลือกตั้งเลือกพรรค

ผูส้มคัรจากเพ่ือไทย หรือเป็นฐานเสียงของพรรคเพ่ือไทย พบวา่ผูท่ี้เลือกผูส้มคัรจากพรรคเพ่ือไทยคือผูท่ี้อาศยัอยูบ่ริเวณ

ภาคเหนือบริเวณตอนบนของจังหวดัเชียงใหม่ จังหวดัลาํปาง จังหวดัแพร่ จังหวดัเชียงราย จังหวดัพะเยา ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนบริเวณจังหวดัเลย จังหวดัอุดรธานี จังหวดัหนองคาย จังหวดับึงกาฬ จังหวดัขอนแก่น 

จงัหวดัหนองบวัลาํภู จงัหวดัชยัภูมิ และจงัหวดัร้อยเอ็ด เขตเลือกตั้งท่ีไม่เลือกพรรคเพ่ือไทยเลย ไดแ้ก่บริเวณภาคใต้

ทั้งหมด จงัหวดัตราด จงัหวดักาญจนบุรี บางส่วนของจงัหวดัชลบุรี และระยอง  

ผลการเลือกตั้ งของพรรคประชาธิปัตย์เม่ือนํามาทดสอบสหสัมพนัธ์เชิงพ้ืนท่ีด้วยสถิติ Moran’s I ได้ค่า

สหสัมพนัธ์หรือค่า Moran’s I เป็น 0.79 ซ่ึงสูงกว่าพรรคเพ่ือไทยเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าผลการเลือกตั้งของพรรค
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ประชาธิปัตยมี์การเกาะกลุ่ม (Cluster) การกระจายของคะแนนเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตยมี์รูปแบบใกลเ้คียงกบัพรรค

เพ่ือไทย โดยมีทั้งบริเวณท่ีเลือกและไม่เลือกพรรคประชาธิปัตยเ์ลย ผลการวเิคราะห์ Local Spatial Autocorrelation (LISA) 

พบวา่พ้ืนท่ีท่ีมีการเลือกผูส้มคัรจากพรรคประชาธิปัตยเ์กาะกลุ่มทางภาคใตข้องประเทศ แสดงใหเ้ห็นถึงความเหนียวแน่น

ท่ีมีต่อพรรคประชาธิปัตยข์องผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งในพ้ืนท่ีภาคใต ้ส่วนพ้ืนท่ีท่ีไม่เลือกพรรคประชาธิปัตยเ์ลยก็คือบริเวณภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นฐานเสียงของพรรคเพ่ือไทยนัน่เอง  

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ตวัแปรดา้นพฤติกรรมการเลือกตั้งโดยเฉพาะผลการเลือกตั้งในอดีตยงัคงเป็นตวัแปรท่ีดีท่ีสุดในการทาํนายผลการ

เลือกตั้ง โดยในการเลือกตั้งปี 2554 ผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งยงัคงเลือกพรรคเดิมท่ีเคยเลือกในการเลือกตั้งปี 2548 แมว้า่ผูมี้สิทธ์ิ

เลือกตั้งท่ีเลือกพรรคเพ่ือไทยจะมีสัดส่วนลดลงในปี 2550 แต่ในการเลือกตั้ง ปี 2554 พรรคเพ่ือไทยนาํโดยนางสาวยิ่ง

ลกัษณ์ ชินวตัร ก็กลบัมาไดรั้บคะแนนการเลือกตั้งสูงข้ึนอีกคร้ัง ในส่วนของพรรคประชาธิปัตยย์งัคงไดรั้บคะแนนเสียง

เลือกตั้งจากภาคใตเ้กือบทั้ งหมด ผลการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่าผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งมีความซ่ือสัตย ์(Loyalty) ต่อพรรค

การเมือง โดยเฉพาะผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีเลือกพรรคเพ่ือไทยอย่างสมํ่าเสมอตั้งแต่ในการ

เลือกตั้งปี 2544 จนถึงการเลือกตั้งปี 2554  สอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าความนิยมในหัวหน้าพรรคการเมือง 

โดยเฉพาะพรรคการเมืองใหญ่ดงัเช่นพรรคพลงัประชาชนกบัพรรคประชาธิปัตย ์ส่งผลต่อโอกาสในการไดรั้บการเลือกตั้ง

ของผูส้มคัรของพรรค (อรรถสิทธ์ิ พานแกว้, 2556)  

ภูมิภาคเป็นตวัแปรอีกดา้นหน่ึงท่ีพบความสัมพนัธ์ต่อการเลือกตั้งของทั้งสองพรรคการเมืองอย่างชดัเจน ซ่ึง

ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มท่ีจะเลือกพรรคเพ่ือไทย ภาคใต้มีแนวโน้มท่ีจะเลือกพรรค

ประชาธิปัตย ์นอกจากน้ียงัพบว่าผูท่ี้อาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแทบจะไม่เลือกพรรคประชาธิปัตยเ์ลย 

เป็นไปในทางเดียวกบัการศึกษาปัจจยัสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกพรรคการเมือง และผูส้มคัร ในการเลือกตั้งปี 2554 ท่ี

พบวา่พิจาณาผลการเลือกตั้งตามภาคแลว้พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน (ถวิลวดี บุรีกุล, 2554) และสอดคลอ้งกบั

การสํารวจของมูลนิธิเอเชียท่ีพบว่าผูชุ้มนุม กปปส. ส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพมหานครมากกว่าคนต่างจงัหวดั โดยคน

ต่างจงัหวดัท่ีเป็น กปปส.จะมาจากทางภาคใต ้ภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตก ส่วนผูชุ้มนุม นปช.ส่วนใหญ่มาจากทาง

ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (The Asia Foundation, 2013) ส่วนการศึกษาของ อรรถสิทธ์ิ พานแก้ว พบว่า 

ภูมิภาคไม่ไดเ้ป็นตวัแปรหลกัท่ีส่งผลต่อการเลือกพรรคใดพรรคหน่ึงเน่ืองจากมีรูปแบบการเลือกท่ีไม่แน่นอน แต่ภูมิภาค

ท่ีอยู่อาศยั เป็นตวัแปรท่ีสามารถอธิบายการเกิดข้ึน เพ่ิมข้ึน หรือลดลงของระดบัความนิยมพรรคการเมืองและหัวหนา้

พรรคการเมืองเกือบทุกพรรค (อรรถสิทธ์ิ พานแกว้, 2556)  

ผลการศึกษาในงานช้ินน้ีพบว่าความสัมพนัธ์เชิงพ้ืนท่ีเป็นตวัแปรท่ีไม่ควรละเลยอย่างยิ่งเน่ืองจากพบว่าผลการ

เลือกตั้งมีความสัมพนัธ์เชิงพ้ืนท่ี คือผลการเลือกตั้งมีความเกาะกลุ่มกนัตามภูมิภาคอยา่งชดัเจนสอดคลอ้งกบัท่ีปรากฏใน

การศึกษาก่อนหน้าน้ีในการศึกษาผลการเลือกตั้งการเลือกตั้งท่ีเกิดข้ึนในรัฐเวอร์จิเนีย การเลือกตั้งเหล่าน้ีเกิดข้ึนใน

ระหว่างปี 2003 และปี 2006 แสดงให้เห็นถึงการมีความสัมพนัธ์เชิงพ้ืนท่ี (Spatial Autocorrelation) ของรูปแบบการ

เลือกตั้งในรัฐเวอร์จิเนีย (Virginia) โดยท่ีผูค้นในบริเวณใกลเ้คียงกนัมีแนวโน้มท่ีจะออกเสียงลงคะแนนไปในทิศทาง

เดียวกัน (Michael Teryl Mcgahee, 2008) เช่นเดียวกับการศึกษารูปแบบการเลือกตั้งในการเลือกตั้งทัว่ไปขององักฤษ 

(England) และเวลล ์(Wales) ในปี ค.ศ. 2005 โดยไดพิ้จารณาถึงอิทธิพลทางดา้นพ้ืนท่ีท่ีอาจจะส่งผลต่อรูปแบบของการ

เลือกตั้ง ซ่ึงการศึกษาน้ีไดท้าํการวิเคราะห์โดยใช ้Spatial Econometric การศึกษาพบวา่รูปแบบของการเลือกตั้งไม่ไดเ้ป็น
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อิสระจากอิทธิพลทางดา้นพ้ืนท่ี โดยผลการศึกษาช้ีให้เห็นวา่ในขณะท่ีตวัแปรทางดา้นเศรษฐกิจสังคมเป็นตวัแปรหลกัท่ี

ส่งผลต่อการเลือกตั้งแลว้ ความสัมพนัธ์เชิงพ้ืนท่ี (spatial autocorrelation) ก็เป็นตวัแปรท่ีสําคญัต่อรูปแบบการเลือกตั้ง

เช่นกนั โดยเขาพบวา่  พรรคการเมืองส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลจากขอบเขตท่ีแตกต่างกนั เห็นไดช้ดัในกรณีของพรรคเสรี

ประชาธิปไตย (Liberal Democrats) ท่ีใชป้ระโยชน์จากความสมัพนัธ์เชิงพ้ืนท่ีในการเพ่ิมส่วนแบ่งคะแนนของพวก (Cutts, 

2010) 

ในการศึกษาน้ีพรรคเพ่ือไทยยงัคงไดรั้บความนิยมจากผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

อยา่งเหนียวแน่น ส่วนพรรคประชาธิปัตยน์ั้นก็ยงัคงไดรั้บความนิยมจากผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งในพ้ืนท่ีภาคใต ้โดยการศึกษาท่ี

ผ่านมาไดอ้ธิบายพฤติกรรมการเลือกตั้งของคนชนบทท่ีมีต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไวไ้ดอ้ยา่งน่าสนใจในประเด็น

ของการตดัสินใจเลือกผูส้มคัรหรือพรรคการเมืองในการเลือกตั้งแต่ละคร้ัง เช่นเดียวกบัท่ีพบ วา่ไม่เพียงแต่ความช่ืนชอบ

ตวันกัการเมืองหรือพรรคการเมือง หรือปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจสังคม และประชากรไดอ้ธิบายไวเ้ท่านั้น หากแต่พบว่า

ความสัมพนัธ์ระหว่างชาวบ้านกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นมีความสัมพนัธ์ท่ีซับซ้อนกว่า ดงัเช่นหลายๆ

การศึกษาพบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งชาวบา้นกบัพรรคการเมืองเป็นไปแบบระบบอุปถมัภ ์โดยชาวบา้นมองนกัการเมือง

วา่ใจถึง พ่ึงได ้เรียกมาใชไ้ด ้ทาํให้ชาวบา้นมีความพึงพอใจ โดยมีความรู้สึกวา่สามารถเขา้ถึง และมีอาํนาจในการต่อรอง 

และรู้สึกวา่มีท่ีพึง ทาํให้ระบบอุปถมัภห์รือระบบเก้ือหนุนน้ีเกิดพลงัท่ีทาํให้ชาวบา้นในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือยงัคง

เลือกพรรคเพ่ือไทย (อานนท์ ศกัด์ิวรวิชญ,์ 2559) เช่นเก่ียวกบั อภิชาติ และคณะ ในการศึกษาการเลือกตั้งช้ีให้เห็นวา่เงิน

ไม่ใช่ปัจจยัช้ีขาดการเลือกตั้ง แต่สงัคมและวฒันธรรมต่างหากท่ีมีส่วนสาํคญัต่อการตดัสินใจทางการเมืองของชาวบา้นผู ้

ลงคะแนนเสียง (อภิชาต สถิตนิรามยั, 2556)  

นอกจากน้ีอภิชาติ และคณะยงัไดใ้หข้อ้สงัเกตเก่ียวกบัการเลือกตั้งของคนชนบท ไวว้า่ เน่ืองดว้ยคนชนบทหรือ

คนจนให้ความสาํคญักบัการเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้พวกเขามีอาํนาจต่อรองกบัรัฐเพ่ือให้ได้

ในส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการ ในขณะท่ีคนในเมืองไม่ค่อยไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งนกั เน่ืองจากคนเมืองมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีกว่า

คนชนบท มีส่ือต่างๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้ายผา่นการวิพากษว์จิารณ์ และคนกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นนกัวชิาชีพ ผูป้ระกอบการ

ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ อาํนาจต่อรองกบัรัฐของพวกเขาในเชิงโครงสร้างจึงมีมากกวา่ การเลือกตั้งจึงไม่ใช่เคร่ืองมือ

ช้ินหลกั ดงันั้นการเมืองแบบการเลือกตั้งจึงไม่ไดมี้ผลกระทบต่อชีวิตประจาํวนัของคนกลุ่มน้ีมากนัก และเน่ืองจากคน

กลุ่มน้ีเป็นคนส่วนนอ้ยในสังคม ไดท้าํใหอิ้ทธิพลทางการเมืองของพวกเขาต่อรัฐลดลงมาก ดงันั้นพรรคการเมืองอนุรักษ์

นิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคประชาธิปัตย ์ซ่ึงไดรั้บความนิยมในหมู่คนเหล่าน้ีมานานจึงไม่เคยชนะการเลือกตั้งใน

ระดบัชาติเลย (อภิชาต สถิตนิรามยั, 2556)  

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ภูมิภาคท่ีอยูอ่าศยัมีความสัมพนัธ์กบัผลการเลือกตั้ง และผลการเลือกตั้งในอดีตเป็น

ตวัแปรท่ีดีสําหรับการทาํนายผลการเลือกตั้งในปี 2554 นอกจากน้ีมีความสัมพนัธ์เชิงพ้ืนท่ีเป็นตวัแปรท่ีไม่ควรละเลย

อย่างยิ่งในการศึกษาผลการเลือกตั้งเน่ืองจากพบความสัมพนัธ์เชิงพ้ืนท่ีท่ีค่อนขา้งสูงของผลการเลือกตั้งพรรคเพ่ือไทย 

และพรรคประชาธิปัตย ์และการศึกษาในอนาคตมีตวัแปรท่ีน่าสนใจท่ีควรจะถูกพิจารณาดว้ย คือตวัแปรทางดา้นจิตวิทยา

เช่น ความนิยมในตวันักการเมือง ความช่ืนชอบ หรือการเบ่ือหน่ายการเลือกตั้ง ปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัการเมืองกบัผูมี้

สิทธ์ิเลือกตั้ง ความเป็นคนในทอ้งถ่ินของนกัการเมือง เป็นตน้ ซ่ึงตวัแปรเหล่าน้ีอาจจะช่วยในการทาํนายผลการเลือกตั้ง

ใหมี้ความแม่นยาํข้ึน 
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ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุการตดัสินใจซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชนั 

Line Man ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและและปริมณฑล และเพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดล

ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบง่าย (Simple 

Random Sampling) จากผูท่ี้มีประสบการณ์ซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line Man เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามออนไลน์แบบมาตรประมาณค่า 7 ระดบั ใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดย

ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป โมเดลวิจยัประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบ ได้แก่  1) ด้านส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ือ

อาหารผา่นแอปพลิเคชนั Line Man  2) การไวว้างใจในการซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชนั Line Man  และ  3) การตดัสินใจ

ซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชนั Line Man ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ พบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้ง

กบัขอ้มูลเชิงประจกัษเ์ป็นอยา่งดี โดยมีค่าสถิติไค-สแควร์ (𝑥𝑥²) = 51.37, องศาอิสระ(df) = 30, CMIN/DF = 1.73, GFI = 

0.98, AGFI = 0.95, SRMR = 0.03 และ RMSEA = 0.04 มีค่าอิทธิพลทางตรงและทางออ้มของสมัประสิทธ์ิเสน้ทางอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ ผลจากการวจิยัในคร้ังน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาต่อยอดธุรกิจและเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การใหบ้ริการดา้นขายอาหารผา่นแอปพลิเคชนัได ้

คาํสําคญั: ส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจซ้ือ, ความไวว้างใจ, แอปพลิเคชนั 

ABSTRACT 

The objectives of this study were to develop causal relationship model of buying decision food via Line 

Man application for people living in Bangkok and Metropolitan region and to validate the concordance of the 

causal model with empirical data. The sample consisted of 400 people who selected by simple random sampling of 

people who used to buying food via Line Man application. Online questionnaires composed of the 7 rating scales. 

The online questionnaires contain the query measure gauges for measuring variables included Three variables: 

1) Marketing Mix  2) Trust 3) Buying Decision
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Research findings were as follows: the model is consistent with the empirical data, to a great extent. From 

statistic shows the Chi-square statistics goodness of fit test at  (χ²) = 51.37, degrees of freedom (df) = 30, CMIN/DF 

= 1.73,  GFI = 0.98,  AGFI = 0.95, SRMR = 0.03 and RMSEA = 0.04. The results of this research it can be used as 

a guideline to grow your business and increase the efficiency of your application delivery service. 

Keywords:  Marketing Mix, Buying decision, Trust, Application    

1. บทนํา

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนในสังคมเมืองกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่ง

และความเจริญของประเทศ และเป็นเมืองเศรษฐกิจหลกัของประเทศไทย ซ่ึงในกรุงเทพมหานครมีผูบ้ริโภคทั้งส้ิน 

5,673,560 คน (สาํนกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2556 : ออนไลน์) ดว้ยรูปแบบการใชชี้วติประจาํวนัท่ีถูก

จาํกดัเร่ืองของเวลาจึงทาํให้ตอ้งการวางแผนการทาํงาน การเดินทาง รวมไปถึงเวลาในการรับประทานอาหารก็ตอ้ง

คาํนึงถึงความรวดเร็ว สะดวกสบาย อาหารแบบเดลิเวอร่ีจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผูบ้ริโภคท่ีจะช่วยตอบสนอง

ความตอ้งการไดใ้นปัจจุบนั ซ่ึงถา้จะกล่าวถึงธุรกิจเก่ียวกบัอาหารซ่ึงถือเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ี และนอกจากจะมีความ

ตอ้งการของตลาดอยา่งมากในขณะเดียวกนัไดมี้การปรับรูปแบบผลิตภณัฑ ์เพ่ืออาํนวยความสะดวกและใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในสังคมเมือง โดยเฉพาะอาหารเดลิเวอร่ี ซ่ึงเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนั และเป็น

ทางเลือกท่ีไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดีในปัจจุบัน และได้เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว เพราะสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของคนเมืองรุ่นใหม่ท่ีไม่ถนัดทาํอาหาร เบ่ือการออกไปกินอาหารนอกบ้าน หรืออาจจะเหน่ือยลา้จากการ

ทาํงานจนไม่อยากท่ีจะทาํอาหารรับประทานเอง (ธนรัตน์ ศรีสาํอางค,์ เอก บุญเจือ และวรรณัย สายประเสริฐ, 2558) 

ทั้งน้ี  Lalamove (ลาล่ามูฟ) ผูน้ําดา้นแอปพลิเคชนัให้บริการขนส่งสินคา้ตลอด 24 ชัว่โมงรายแรกในประเทศไทย 

ผนึกกําลังกับ Line ผู ้นําด้านแพลตฟอร์มบนมือถือยอดนิยมระดับโลก ร่วมมือกันขยายบริการด้านขนส่งใน

กรุงเทพมหานครในแอปพลิเคชนัช่ือ Line Man (ไลน์แมน) โดยมุ่งหวงัสร้างบริการขนส่งท่ีอาํนวยความสะดวกสบาย

สูงสุดในชีวิตประจาํวนัให้เกิดกบัผูบ้ริโภค Line man เป็นหน่ึงในแอปพลิเคชนัแรกๆ ของ Line โดยมีบริการหลกั 3 

ประเภท ไดแ้ก่ การส่งพสัดุหรือเอกสาร การซ้ือของจากร้านสะดวกซ้ือพร้อมบริการส่ง และการสั่งซ้ือและจดัส่ง

อาหารจากร้านอาหารยอดนิยมในกรุงเทพฯ จากเหตุผลขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ

การตดัสินใจซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชนั Line Man ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอ้มูลท่ีได้

จะทาํใหรู้้สาเหตุการตดัสินใจซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชนั Line Man และสามารถนาํผลไปเป็นแนวทางในการพฒันา

ดา้นบริการต่อไปได ้  

2. วตัถุประสงค์การวจิยั

1) เพ่ือพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการตดัสินใจซ้ืออาหารผ่าน Line Man ของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2) เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
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3. การดาํเนินการวจิยั

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) 

กรอบแนวคดิในการวจิยั  

ศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  1. ส่วนประสมทางการตลาด (Kotler and Armstrong, 

2012) ประกอบดว้ย 1) ดา้นราคา 2) ดา้นการจดัจาํหน่าย 3) ดา้นผลิตภณัฑ ์และ 4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด  งานวจิยั

ของพชัรีพร นวลน้อย (2557) พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจในการซ้ือสินคา้ของ

ผูบ้ริโภค  2. ความไวว้างใจ (Beldad De Jong และ Steeholder, 2010) ประกอบด้วย  1) ด้านประสบการณ์ 2) ด้าน

ความเช่ือใจ 3) ดา้นช่ือเสียง และ 4) ด้านวฒันธรรม  3. การตดัสินใจซ้ือ (ดารา ทีปะปาล และ ธนวฒัน์ ทีปะปาล, 

2553) ประกอบดว้ย 1) ดา้นความตั้งใจ 2) ดา้นความสนใจ 3) ดา้นความตอ้งการ และ 4) ดา้นการตดัสินใจ งานวิจยั

ของ (วรรณวิภา มโนปราโมท, 2558) พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดและความไวว้างใจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้  

รูปท่ี 1 โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุการตดัสินใจซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชนั Line Man ของประชากร 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1. ประชากรของการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีใชบ้ริการซ้ืออาหาร

ผา่นแอปพลิเคชนั Line Man ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 
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2. ตวัอยา่งของการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีใชบ้ริการซ้ืออาหาร

ผา่นแอปพลิเคชนั Line Man จาํนวน 400 คน ในการกาํหนดขนาดตวัอยา่งของการวเิคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์เชิง

สาเหตุแบบมีตวัแปรแฝง (Causal Structural Models with Latent Variable) นงลกัษณ์ วิรัชชัย (2542) ไดเ้สนอไวว้่า

ขนาดตวัอยา่งท่ีเหมาะสมควรจะอยูใ่นอตัราส่วน 10-20 ต่อ 1 ตวัแปรสังเกตได ้และตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ียอมรับไดดู้

จากค่าสถิติ Holster ท่ีตอ้งมีค่ามากกวา่ 200 จึงจะถือวา่รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบั

ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ ในการศึกษาคร้ังน้ีมีตวัแปรท่ีสังเกตได ้จาํนวน 12 ตวัแปร ซ่ึงตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งประมาณ 120-

240 คน เป็นอยา่งนอ้ย เพ่ือป้องกนัความคาดเคล่ือนของขอ้มูล ผูว้จิยัจึงเพ่ิมกลุ่มตวัอยา่งเป็นจาํนวน 400 คน ไดม้าโดย

การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามออนไลน์ (Online  Questionnaire) โดย

ผูว้ิจัยสร้างข้ึนเองจากการศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม 

จาํนวน 4 ตอน ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการสาํรวจรายการ (Check List) ประกอบดว้ย 

เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน และความถ่ีในการเลือกซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชนั Line Man  

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด แบ่งเป็น 4 ดา้น จาํนวน 12 ขอ้ ซ่ึง

เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาํหนดระดบัความคิดเห็น ออกเป็น 7 ระดบั ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย  6.51-7.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย  5.51-6.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย  4.41-5.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัค่อนขา้งมาก 

ค่าเฉล่ีย  3.51-4.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย  2.51-3.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัค่อนขา้งนอ้ย 

ค่าเฉล่ีย  1.51-2.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย  1.00-1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามดา้นการตดัสินใจซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชนั Line man แบ่งเป็น 4 ดา้น จาํนวน 

12 ขอ้ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาํหนดระดบัความคิดเห็นออกเป็น 7 ระดบั ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย  6.51-7.00 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ืออาหารในระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย  5.51-6.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ืออาหารในระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย  4.41-5.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ืออาหารในระดบัค่อนขา้งมาก 

ค่าเฉล่ีย  3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ืออาหารในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย  2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ืออาหารในระดบัค่อนขา้งนอ้ย 

ค่าเฉล่ีย  1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ืออาหารในระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย  1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ืออาหารในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามดา้นการไวว้างใจในการซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชนั Line man แบ่งเป็น 4 ดา้น 

จาํนวน 12 ขอ้ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาํหนดระดบัความคิดเห็นออกเป็น 7 ระดบั 

ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย  6.51-7.00 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการไวว้างใจในการซ้ืออาหารในระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย  5.51-6.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการไวว้างใจในการซ้ืออาหารในระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย  4.41-5.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการไวว้างใจในการซ้ืออาหารในระดบัค่อนขา้งมาก 

ค่าเฉล่ีย  3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการไวว้างใจในการซ้ืออาหารในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย  2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการไวว้างใจในการซ้ืออาหารในระดบัค่อนขา้งนอ้ย 

ค่าเฉล่ีย  1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการไวว้างใจในการซ้ืออาหารในระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย  1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการไวว้างใจในการซ้ืออาหารในระดบันอ้ยท่ีสุด 

คุณภาพเคร่ืองมือ 

1. ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์ (Index

of Item Objective Congruence: IOC) โดยใช้ผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน พบว่าทุกขอ้คาํถามมีค่าดัชนี

ความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 และไดป้รับปรุงขอ้คาํถามตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน  

2. ความเช่ือมั่น (Reliability) โดยทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างผูอ้าศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลท่ีมีประสบการณ์การซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชนั Line Man จาํนวน 30 คน แลว้คาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ 

โดยวิธีของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha) พบว่า ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั เท่ากบั 0.89 โดยพิจารณา

เกณฑค์่าความเช่ือมัน่ไม่ควรตํ่ากวา่ 0.70 (ชไมพร กาญจนกิจสกลุ, 2555) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณภาพของเคร่ืองมือ 

วธีิการรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยวิธีการเผยแพร่แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaires) จาก 

ผูอ้าศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีประสบการณ์การซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชนั Line Man ในช่วง

เดือน มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มีผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 420 คน หลงัจากนั้ นผูว้ิจัยได้ทําการคัดเลือก

แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ไดจ้าํนวนทั้งหมด 400 คน จากนั้นนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป  

การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ใช้วิเคราะห์ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชว้ิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุเพ่ือหาเส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุ

ของตัวแปร หาขนาดอิทธิพล และทิศทางว่าเป็นอย่างไรจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีผู ้วิจัยใช้อ้างอิง มีการทดสอบ 

ความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ค่าสถิติ Chi-square  P-value มากกว่า .05, 

CMIN/df  น้อยกว่า  2.00, GFI มากกว่า .90,  AGFI มากกว่า .90 และ RMSEA น้อยกว่า .05  ซ่ึงสอดคล้องกับสถิติการ

วเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556)  
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4. ผลการวจิยั

ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 336 คน  

คิดเป็นร้อยละ 84 มีอายุระหว่าง 25-30 ปี  จํานวน  168 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.5 มีสถานภาพโสด จํานวน  284 คน  

คิดเป็นร้อยละ 84.5 มีระดบัการศึกษาในระดับปริญญาตรี จาํนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 64.2  และทาํอาชีพพนักงาน

เอกชน จาํนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 54.7  

การตดัสินใจซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชนั Line Man มีส่วนประกอบดงัน้ี 1. ดา้นส่วนประสมทางการตลาดใน

การซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line Man  2. ดา้นความไวว้างใจในการซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชนั Line Man  และ 3. 

ดา้นการตดัสินใจซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชนั Line Man ดงัตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ ้และความโด่ง ของความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชบ้ริการซ้ืออาหาร

ผา่น แอปพลิเคชนั Line Man 

รายการ ค่าเฉล่ีย(M) 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 
ความหมาย 

ความเบ ้

(Sk) 

ความโด่ง 

(Ku) 
ความหมาย 

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

1. ดา้นราคา 4.64 1.18  ค่อนขา้งมาก -.64 .24  ปกติ 

2. ดา้นการจดัจาํหน่าย 5.33 1.10 ค่อนขา้งมาก -.55 .23 ปกติ 

3. ดา้นผลิตภณัฑ์ 5.28 1.05 ค่อนขา้งมาก -.55 .55 ปกติ 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 5.38 1.21 ค่อนขา้งมาก -1.23 .23 ปกติ 

ภาพรวม 5.16 1.13 ค่อนขา้งมาก -0.74 .81 ปกติ 

ดา้นความไวว้างใจซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชนั Line Man 

1. ดา้นประสบการณ์ 5.40 1.02 ค่อนขา้งมาก -.51 .34 ปกติ 

2. ดา้นความเช่ือใจ 5.37 1.10 ค่อนขา้งมาก -.91 1.76 ปกติ 

3. ดา้นช่ือเสียง 5.72 1.15 มาก -1.11 1.83 ปกติ

4. ดา้นวฒันธรรม 5.64 1.10 มาก -1.20 2.33 ปกติ 

ภาพรวม 5.54 1.09 ค่อนขา้งมาก -.93 1.56 ปกติ 

ดา้นการตดัสินใจซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชนั Line Man 

1. ดา้นความตั้งใจ 5.43 1.11 ค่อนขา้งมาก -.68 .70 ปกติ 

2. ดา้นความสนใจ 5.43 1.16 ค่อนขา้งมาก -.63 .43 ปกติ 

3. ดา้นความตอ้งการ 5.37 1.07 ค่อนขา้งมาก -.80 1.00 ปกติ 

4. ดา้นการตดัสินใจ 3.66 1.65 ปานกลาง -.05 -.95 ปกติ 

ภาพรวม 4.97 1.25 ค่อนขา้งมาก -.54 .30 ปกติ 

จากตารางท่ี  1 พบว่า ความคิดเห็นของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เม่ือพิจารณาเป็นรายภาพรวม 

เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ความไวว้างใจซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชนั Line Man มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M=
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5.54, S.D.=1.09)  รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นส่วนประสมทางการตลาด (M=5.16, S.D.=1.13)  และการตดัสินใจซ้ืออาหารผ่าน

แอปพลิเคชนั Line Man (M=4.97, S.D.=1.25)  ตามลาํดบั 

2. ผลจากการพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุการตดัสินใจซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชนั Line Man ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องนํามาสร้างโมเดล

ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ แสดงดงัรูปภาพท่ี 2 

รูปท่ี 1 โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุการตดัสินใจซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชนั Line Man ของประชากร 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุโดยใชว้ธีิการวิเคราะห์เทคนิคสมการโครงสร้างเพ่ือหาเส้นทาง

อิทธิพลเชิงสาเหตุของตวัแปร โดยการทดสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนระหวา่งโมเดลสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์

เป็นอยา่งดีมาก ดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งและความกลมกลืนของโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุการตดัสินใจซ้ือ

อาหารผ่านแอปพลิเคชนั Line Man ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์อยูใ่น

รูปของคะแนนดิบ 

ค่าสถิติ เกณฑ ์ ค่าท่ีได ้ ความหมาย 

1.ค่า CMIN/df < 2.00 51.34/30 = 1.71 ผา่นเกณฑ ์

2.ค่า GFI > .90 (เขา้ใกล ้1.00) 0.98 ผา่นเกณฑ ์

3.ค่า AGFI > .90 (เขา้ใกล ้1.00) 0.95 ผา่นเกณฑ ์

4. ค่า CFI > .90 (เขา้ใกล ้1.00) 0.99 ผา่นเกณฑ ์

5. ค่า RMSEA < .05 (เขา้ใกล ้0) 0.04 ผา่นเกณฑ ์

6. ค่า SRMR < .05 (เขา้ใกล ้0) 0.03 ผา่นเกณฑ ์

7. ค่า HOELTER > 200 ของกลุ่มตวัอยา่ง 357 ผา่นเกณฑ ์
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รูปท่ี 2 ผลวเิคราะห์โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุการตดัสินใจซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชนั Line Man 

ตารางท่ี 3 : แสดงค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้มและอิทธิพลรวมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารผา่น 

แอปพลิเคชนั Line Man 

ตวัแปร ตวัแปรแฝงภายใน 

 หมายเหต ุ
ตวัแปรแฝงภายนอก 

ความไวว้างใจ การตดัสินใจซ้ือ 

อิทธิพล

ทางตรง 

อิทธิพล

ทางออ้ม 
อิทธิพลรวม 

อิทธิพล

ทางตรง

อิทธิพล

ทางออ้ม 

อิทธิพล

รวม 

ส่วนประสมทาง 

การตลาด 
.83*** - .83*** .06 .70*** .76*** สนบัสนุน 

ความไวว้างใจ - - - .84*** - .84*** สนบัสนุน

หมายเหตุ: ***p ≤ 0.001 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

5.1 การอภิปรายผล 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดส้รุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัน้ี 1) เพ่ือพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์

เชิงสาเหตุการตดัสินใจซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชนั Line Man ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีพัฒนาข้ึนกับขอ้มูลเชิงประจักษ์  จาก

ผลการวจิยัพบวา่ โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุการตดัสินใจซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชนั Line Man ของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษเ์ป็นอยา่งดี และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ ณฐัธิดา อาชาไกรสร และ สมชาย เลก็เจริญ (2559) ไดศึ้กษาองคป์ระกอบของการตดัสินใจซ้ือสินคา้บนส่ือสงัคม

ออนไลน์  (เฟซบุ๊ก) พบว่า องค์ประกอบการของการตัดสินใจซ้ือสินค้าบนส่ือสังคมออนไลน์  (เฟซบุ๊ก) มี 3
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องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 2) ความไวว้างใจในการซ้ือสินคา้ และ 3) พฤติกรรมการซ้ือ

สินคา้ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุฑามาศ จนัทรถาวร (2556) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี

ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินคา้บน Facebook ของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้บน Facebook ของประชาชนกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ีปัจจยัด้าน

ความไวว้างใจในการซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line Man มีอิทธิพลทางตรงต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารผ่าน 

แอปพลิเคชนั Line Man สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Beldad De Jong และ Steeholder (2010) ไดท้าํการวจิยัเชิงทบทวน

วรรณกรรมเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความไวว้างในการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ พบว่าความไวว้างใจมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมนตธิ์ชา ทองคง (2557) ไดศึ้กษาความไวว้างใจท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล

ดา้นรายได ้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสอง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์และ

ช่องทางการจดัจาํหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสอง และปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความไวว้างใจและ

ความภกัดีต่อตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสองท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

5.2 ขอ้เสนอแนะ 

1) ผูป้ระกอบการท่ีใหบ้ริการส่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนั ควรมุ่งเนน้การสร้างความไวว้างใจใน

ดา้นต่างๆใหก้บัผูบ้ริโภคเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชนั

2) การวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารผ่าน

แอปพลิเคชนั นอกเหนือจากตวัแปรท่ีศึกษาในงานวิจยัน้ี เพ่ือให้ไดอ้งค์ความรู้เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อตดัสินใจซ้ือ

อาหารผา่นแอปพลิเคชนัเพ่ิมข้ึน 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดส้รุปการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัน้ี 1) เพ่ือพฒันาโมเดลความสมัพนัธ์เชิง

สาเหตุของการตดัสินใจซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชนั Line Man ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2) เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ผลการวิจยัน้ี

ช้ีให้เห็นว่า ความไวว้างใจ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line Manโดยมีปัจจัยเสริมคือ ส่วน

ประสมทางการตลาดในการซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชนั Line Man ดงันั้นทางผูป้ระกอบการท่ีให้บริหารส่งอาหาร

ผา่นแอปพลิเคชนัควรมุ่งเนน้การสร้างความไวว้างใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ

เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการทําวิจัยคร้ังต่อไปสําหรับผูว้ิจัยท่ีสนใจวิเคราะห์สมการโครงสร้าง  SEM 

สามารถคน้ควา้ศึกษา ตลอดจนถึงสามารถนําวิธี และผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยขยายขอบเขต

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นอ่ืนท่ีส่งผลต่อรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุการตดัสินใจซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชนั 

และการศึกษาคร้ังต่อไปควรเลือกตวัอย่างจากกลุ่มอ่ืน เพ่ือนาํมาวิเคราะห์เปรียบเทียบว่าโมเดลมีความแปรเปล่ียน

หรือไม่ 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพทัว่ไปจากผลกระทบดา้นการท่องเท่ียว จากการสร้างทาง

พิเศษผา่นเขาใหญ่ 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียท่ีไดรั้บผลกระทบดา้นการท่องเท่ียว จากการสร้าง

ทางพิเศษผา่นเขาใหญ่ การท่องเท่ียวในปัจจุบนัถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัในสงัคมยคุโลกาภิวฒัน์ เม่ือผูค้นหนัมาสนใจ

และให้ความสําคญักบัสุขภาพและจิตใจกนัมากข้ึน การเดินทางท่องเท่ียวจึงเป็นกิจกรรมท่ีไดรั้บความสนใจมากข้ึน

ตามลาํดบั ประกอบกบักระแสของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) นกัท่องเท่ียวจะไดส้มัผสักบัธรรมชาติไปพร้อม

กบัการเรียนรู้และทาํความเขา้ใจกบัสภาพแวดลอ้มระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ตลอดจนเกิดจิตสาํนึกใน

เร่ืองของการอนุรักษอุ์ทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรก และไดรั้บการข้ึนบญัชีเป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติแห่งท่ีสองของประเทศไทย ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ การคมนาคมสะดวกสามารถเดินทางไดท้ั้งรถยนต์

ส่วนตวั และรถยนตบ์ริการสาธารณะ เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีสามารถท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี  

ผลการศึกษาวิจยัพบวา่โครงการมอเตอร์เวยจ์ะสร้างความเสียหายมหาศาลใหก้บัชาวปากช่อง ไม่วา่จะเป็นวถีิ

ชีวิตความเป็นอยูท่ี่จะเปล่ียนไปทั้ง 2 ขา้งทาง ท่ีดินการเกษตรของชาวบา้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ฟากฝ่ัง สถานการณ์

ปัจจุบนัของการพฒันาการท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ยงัเพ่ิมค่าใชจ่้ายในการเดินทางของประชาชน (ค่าผ่าน

ทาง) เท่ียวละ 200 บาท และจะเป็นตน้ทุนท่ีผูป้ระกอบการผลกัภาระให้ผูบ้ริโภคทั้งค่ารถโดยสารและค่าขนส่งสินคา้

ประชาชนส่วนใหญ่ตลอดเสน้ทางก่อสร้างยงัไม่ทราบขอ้มูล ขอ้ดี-ขอ้เสีย ของโครงการ ความสะดวกสบาย การทาํมาหา

กินจะลาํบากข้ึน ยงัมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สัตวป่์า และธรรมชาติอีกดว้ย มอเตอร์เวยจ์ะมีประโยชน์ต่อคนท่ีอยูต่น้

ทางและปลายทาง แต่คนท่ีอยู่ระหว่างทางเกิดความเสียหาย ท่ีผ่านมาภาคราชการทาํประชาพิจารณ์แบบเงียบ ๆ ไม่

เปิดเผย และไม่แจง้ใหท้ราบทัว่กนั เน่ืองจากเกรงวา่จะเกิดปัญหาข้ึน 

คาํสําคญั: การทางพิเศษ, เขาใหญ่ 

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to study Tourism is currently considered to be one of the factors important 

in the social era of globalization. When the people attention and importance to the health and psyche. The trip is thus 

an activity that gets more attention, respectively. Combined with the stream of eco-tourism (Ecotourism), visitors 

will experience the nature with learning and understanding the ecological environment and natural resources, as well 
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as conservation-conscious occurrence of Kao- Yai National Park is a National Park and a first account of the natural 

world heritage properties of the two countries, Thailand. Located not far from Bangkok. Convenient transportation 

to travel on both private vehicles and cars, public service is a national park that can travel throughout the year.  

The results of the study that the project will create enormous damage also increases the cost of the traveling 

public (tolls) per trip 200 baht and will cost operators to pass on to consumers in both the passenger car and freight 

costs most residents along the construction did not know. Advantages - Disadvantages of comfort. Livelihood will 

be more difficult. The impact on the environment, wildlife and nature. Expressway will be beneficial to the people 

who are the source and destination. But that is the way it is damaged. The past government did not disclose the 

hearings quietly and do not notice each other. Due to fear of more problems. 

 Keywords:  Expressway, Kao-Yai    

 

1. บทนํา 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถือว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคญัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นอุทยาน

แห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยและยงัได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกมีนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติต่างให้ความนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนมากในทุก ๆ ปี ในช่วงหลายปี ท่ีผ่านมามีการ

พฒันาพ้ืนท่ีท่องเท่ียวตามบริเวณใกลเ้คียงต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วแต่ยงัขาดระบบขนส่งสาธารณะท่ีใหบ้ริการผูม้า

เยี่ยมเยือนอยา่งมีประสิทธิภาพจึงส่งผลให้นักท่องเท่ียวนิยมนาํรถยนตส่์วนตวัเขา้มาใชใ้นบริเวณน้ีเป็นจาํนวนมาก

เพราะเป็นการง่ายและสะดวกในการเขา้ถึงของพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ทั้งในเขตอุทยานและนอกเขตอุทยาน

ปริมาณการจราจรท่ีเพ่ิมข้ึนในทุก ๆ ปี ทาํให้เกิดมลภาวะและการรบกวนความเป็นอยู่ของสัตวป่์าทั้งยงัทาํให้เกิด

ปัญหาการจราจรและความปลอดภยัในการขบัข่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลจึงทาํให้กระทรวงคมนาคมเกิด

แนวคิดท่ีจะมี “โครงการการขยายถนน” ในปี พ.ศ. 2553 เพ่ือช่วยให้การจราจรมีความคล่องตวัเพ่ิมมากข้ึนสามารถ

รองรับปริมาณรถยนตท่ี์เดินทางมุ่งหนา้สู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แต่ก็ไดรั้บแรงต่อตา้นจากประชาชนและองคก์รต่าง 

ๆ เป็นจาํนวนมากเพราะแนวคิดน้ีจะส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีประกาศเป็นผืนป่า

มรดกโลก  

การพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนนั้นควรจะคาํนึงถึงการกระจายผลประโยชน์แก่ชุมชนทอ้งถ่ินใหค้นทอ้งถ่ิน

มีส่วนร่วมในการจัดการเป็นสําคญั และต้องไม่ลืมท่ีจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการพฒันาการ

ท่องเท่ียว ความสาํเร็จในการปฏิบติัตามแนวทางของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนนั้นจะข้ึนอยูก่บัความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นผูป้ระกอบการคนในทอ้งถ่ินเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ตลอดจนนกัท่องเท่ียวเองในการใชท้รัพยากรทาง

ท่องเท่ียวท่ีมีอยู่จาํกดัอย่างรอบคอบและชาญฉลาด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในปัจจุบนัและอนาคต และก่อ

ปัญหาผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาสภาพทัว่ไปจากผลกระทบดา้นการท่องเท่ียว จากการสร้างทางพิเศษผา่นเขาใหญ่  

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียท่ีไดรั้บผลกระทบดา้นการท่องเท่ียว จากการสร้างทาง

พิเศษผา่นเขาใหญ่ 
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3. การดาํเนินการวจิยั 

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

1. ศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบดา้นการท่องเท่ียวจากการสร้างทางพิเศษผา่นเขาใหญ่ อีก

ทั้ งได้ทาํการปรึกษา และขอคาํแนะนําจากผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือเป็นแนวทางในการกาํหนดกรอบแนวคิด และสร้าง

แบบสอบถาม  

2. กําหนดโครงร่างแบบสอบถามตามประเด็นสําคัญของขอบเขต และสร้างแบบสอบถามโดยแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ซ่ึงในตอนท่ี 2 ผูว้จิยัไดป้ระยกุตจ์ากเคร่ืองมือ ของ ศิรินทิพย ์ศรีสุราช (2550 : 116-117) 

และในตอนท่ี 4 ไดป้ระยกุตจ์ากเคร่ืองมือของ จุไรพร กลุวเิศษ (2550 : 99-101) โดยพิจารณาเน้ือหาใหส้อดคลอ้งและ

ใหค้รอบคลุมถึงความมุ่งหมาย กรอบแนวคิด และสมมุติฐานงานวจิยั  

3. นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิด เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณาความ

เหมาะสม ความถูกตอ้งของการใชภ้าษา และครอบคลุมเน้ือหาของการวจิยัแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของ

อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์แนะนาํ  

4. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะนําแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตอ้งและครอบคลุมเน้ือหาของเคร่ืองมือ ผูเ้ช่ียวชาญประกอบดว้ย  

5. ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ และนาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาอีก

คร้ัง  

6. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยน้าแบบสัมภาษณ์ท่ีได้ออกแบบไวใ้ห้ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ได้แก่ 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผูพิ้จารณาตรวจสอบเน้ือหา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษาท่ีใชแ้ละ

ความเหมาะสมของคา้ถาม รวมถึงตรวจสอบความ ครอบคลุมของแบบสัมภาษณ์วา่ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ

ศึกษาหรือไม่ จากนั้นจึงนา้แบบ สมัภาษณ์มาปรับแกแ้ละทา้การทดสอบแบบสมัภาษณ์เพ่ือคน้หาความน่าเช่ือถือ  

7.การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) เพ่ือเป็นการทดสอบถึงความ น่าเช่ือถือของแบบสัมภาษณ์ โดย

ทา้การทดสอบแบบสมัภาษณ์กบักลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือทดสอบความ เขา้ใจในประเดน็คา้ถาม จากนั้นทา้การปรับแกค้า้ถาม

ก่อนนา้แบบทดสอบไปเก็บขอ้มูลจริง 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

แบบสมัภาษณ์  

ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและหลายวิธีผสมผสาน โดยใชว้ิธีการ สัมภาษณ์แบบเชิงลึก

และใชแ้บบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดคา้ถามท่ีจะใชใ้นการ สัมภาษณ์ไวล่้วงหน้าก่อนการไปเก็บ

ขอ้มูลและสมัภาษณ์กบัผูใ้หข้อ้มูลตามโครงสร้างคา้ถามท่ีได ้กาํหนดไว ้ประเด็นหลกัในการสมัภาษณ์แบ่งไดด้งัน้ี   

1. ทัศนะเก่ียวกับนโยบายการสร้างทางพิเศษผ่านเขาใหญ่ การส่งเสริมการท่องเท่ียว และวิธีการดาํเนิน

โครงการการท่องเท่ียวใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

2. ทศันะเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างทางพิเศษผ่านเขาใหญ่ 

รวมทั้งผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง  
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3. ทศันะเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง

การดาํเนินการตามมาตรการใหเ้กิดผลดี  

4. ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการส่งเสริมการท่องเท่ียว และความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางแกไ้ขปัญหา

และอุปสรรคใหห้มดส้ินไป 

 

แบบสงัเกตการณ์  

ผูว้ิจัยมีการสังเกตการณ์สําหรับเก็บขอ้มูลเพ่ือศึกษาพ้ืนท่ีและแหล่งท่องเท่ียวใน การศึกษาในคร้ังน้ีมี

ประเด็นในการสงัเกต ดงัน้ี   

1. สภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียวหรือแหล่งท่องเท่ียว   

2. การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 

3. สภาพในปัจจุบนั  

4. สภาพของผลกระทบท่ีไดรั้บในดา้นต่าง ๆ  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัทา้การวเิคราะห์ขอ้มูลไปพร้อมกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลในประเด็นท่ีได ้กาํหนดไว ้จากนั้นนา้ขอ้มูล

ท่ีไดม้าจาํแนกตามประเด็นต่าง ๆ และเพ่ือทา้การวเิคราะห์เชิงพรรณนา ผูว้จิยัใชว้ธีิในการวเิคราะห์ ขอ้มูล ดงัน้ี   

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Explanatory Analysis) ในการวิจยัคร้ังน้ีทา้การวิเคราะห์ ขอ้มูลเชิงพรรณนาใน

ประเด็นต่าง ๆ ประกอบกบัแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดย ประเด็นท่ีน้ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลมี

ดงัน้ี   

1. บริบทของพ้ืนท่ีศึกษา   

2. ชุมชน  

3. แหล่งท่องเท่ียว  

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสร้างขอ้สรุป โดยมี วิธีการหลกัท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์มีทั้งหมด 3 ชนิด คือ การวิเคราะห์แบบอุปนยั (Analytic induction) การจาํแนกชนิดขอ้มูล (Typological 

Analysis) การเปรียบเทียบขอ้มูล (Constant Comparison) (สุภางค์ จันทวานิช, 2534, น. 131-137) ตามรายละเอียด 

ดงัน้ี  

1. การวิเคราะห์แบบอุปนยั (Analytic induction) คือ วิธีตีความสร้างขอ้สรุป ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก

ทั้งท่ีเป็นแบบทางการและแบบไม่เป็นทางการท่ีไดจ้ดบนัทึกไว ้จาก การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม โดยใชก้าร

ตีความในกรณีท่ีขอ้มูลมีความซบัซอ้น เช่น ขอ้ความ มีลกัษณะเปรียบเปรย เป็นตน้ 

2. การจาํแนกชนิดขอ้มูล (Typological Analysis) เป็นการจาํแนกขอ้มูลออกเป็น ชนิด ๆ แบบไม่ใชท้ฤษฎี 

คือ จาํแนกขอ้มูลท่ีจะวเิคราะห์ตามความเหมาะสมของขอ้มูลอาจใช ้สามญัสาํนึกหรือประสบการณ์ของผูว้จิยัก็ได ้โดย

ทา้การจาํแนกขอ้มูลเป็นชนิดง่าย ๆ ตามประเภท ท่ีสมัพนัธ์กบัประเด็นการวเิคราะห์ขอ้มูลตามแนวทางการศึกษาท่ีตั้ง

ไว  ้ซ่ึงใช้การวิเคราะห์ทั้ งขอ้มูล จากการศึกษาภาคสนาม คือ การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่เป็นทางการ และการ

สงัเกตการณ์แบบมี ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม  
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3. การเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) คือ การใช้วิธีการ เปรียบเทียบโดยการน้าข้อมูลมา

เปรียบเทียบกนัเพ่ือสร้างความชดัเจนของขอ้มูล คือ เป็นการ กาํหนดประเด็นความคิดเห็นท่ีไดม้าเป็นประเด็นยอ่ย ๆ  

โดยไม่มีการปรับแต่งขอ้มูล จากนั้นทา้การ จดัขอ้มูลโดยการจาํแนกประเด็นแยกยอ่ยออกเป็นหมวดหมู่ตามหมวดคา้

ถามและพิจารณาถึง ความสัมพนัธ์ว่ามีขอ้มูลอะไรชา้หรือเก่ียวขอ้งกนัในแง่ใดบา้งเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีคุณลกัษณะ 

ร่วมกนั สาํหรับขอ้มูลท่ีไดน้อกเหนือจากคา้ถามก็แยกไวอี้กส่วนหน่ึง จากนั้นจึงนา้ขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างขอ้สรุปขอ้มูล 

(Summary Making) โดยทา้การเช่ือม ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบเขา้ดว้ยกนัและแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล

อย่างเป็นรูปธรรมใน ลักษณะของการพรรณนา (Description of the data) โดยได้ตัดทอนข้อมูลให้เหลือแต่คุณ 

ลกัษณะร่วมท่ีมีความหมายโดยไดพิ้จารณาถึงความสมัพนัธ์ของขอ้มูล ขอ้สรุปดงักล่าวจะมี ลกัษณะเป็นกรอบแนวคิด

เชิงนามธรรม โดยเป็นคา้ตอบชัว่คราวท่ีจะตอ้งตรวจสอบอีกคร้ังเพ่ือนา้ ขอ้สรุปไปสงัเคราะห์ขอ้มูลในภาพรวมต่อไป 

สําหรับการสังเคราะห์ขอ้มูล (Data Synthesis) เพ่ือสรุปขอ้มูลภาพรวมในขั้นตอน สุดทา้ยผูว้ิจยัใชว้ิธีการ

แบบอุปนัย (Inductive Method) คือ การรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นรูปธรรมใน ลกัษณะพรรณนา ซ่ึงมีลกัษณะเป็นขอ้มูล

แยกยอ่ยมารวมเขา้ดว้ยกนัเพ่ือสร้างเป็นขอ้สรุปเชิง นามธรรมในลกัษณะของบทสรุปเก่ียวกบัความคิดเห็น และปัจจยั

ต่าง ๆ ท่ีจะเป็นแนวทางในการพฒันา  

 

4. ผลการวจิยั 

จากการวจิยัน้ีพบวา่ชาวบา้นในเขตอาํเภอ5 แห่ง พบวา่ ชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยกบัการสร้างโครงสร้าง

ขนาดใหญ่พิเศษพาดผา่นใจกลางเมือง เน่ืองจากจะทาํใหส้ภาพแวดลอ้ม พ้ืนท่ีเมืองในบริเวณทางผา่นเสียคุณภาพดา้น

สุนทรียภาพเมือง เน่ืองจากโครงสร้างมีขนาดไม่สมดุลกบัองคป์ระกอบโดยรอบของเมืองท่ีมีอยูเ่ดิม ชาวบา้นท่ีอยูใ่น

เขตชุมชนของแนวการก่อสร้างยงับอกถึงปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนหลงัจาก ซ่ึงปัจจุบนัพ้ืนท่ีดงักล่าวก็ประสบปัญหานํ้ าท่วม

อยูเ่ป็นคร้ังคราวอยูแ่ลว้ เม่ือปริมาณนํ้ าในลาํตะคองมีเพ่ิมมากข้ึนในเวลาอนัรวดเร็วจากการสร้างถนนดงักล่าว ทาํใหมี้

โอกาสเกิดนํ้ าท่วมบ่อยข้ึนและรุนแรงกวา่เดิมการก่อสร้างถนนดงักล่าวน้ีแนวถนนจะกีดขวางทางไหลของนํ้ าเม่ือฝน

ตก ทาํใหป้ริมาณนํ้ าส่วนใหญ่ท่ีเคยกระจายไหลซึมลงผิวดิน เม่ือปะทะกบัแนวถนนจากความลาดเอียงของพ้ืนท่ี ทาํให้

เกิดการรวมตวัของนํ้ าแลว้ไหลลงสู่ลาํตะคองในปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึนกวา่เดิมหลายเท่าตวั ทาํให้มีความเส่ียงสูงมากท่ี

ชุมชนตอนล่างในเทศบาลเมืองปากช่องมีโอกาสเกิดนํ้ าท่วมรุนแรง หากมอเตอร์เวยเ์ขา้มาเศรษฐกิจชุมชนก็จะลดลง 

ประชาชนท่ีขายสินคา้อยูบ่ริเวณสองฟากฝ่ังถนนมิตรภาพมากกวา่ 200 ราย เคยมีรายไดว้นัละ 1,000-2,000 บาทก็จะ

หายไปทั้งหมด วิถีชีวิตเปล่ียนไปในทางท่ีเลวร้าย เป็นผลกระทบยิ่งใหญ่ของชาวปากช่อง สภาพและสถานการณ์

ปัจจุบนัของการพฒันาการท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ยงัเพ่ิมค่าใชจ่้ายในการเดินทางของประชาชน (ค่าผา่น

ทาง) เท่ียวละ 200 บาท และจะเป็นตน้ทุนท่ีผูป้ระกอบการผลกัภาระใหผู้บ้ริโภคทั้งค่ารถโดยสารและค่าขนส่งสินคา้

ประชาชนส่วนใหญ่ตลอดเส้นทางก่อสร้างยงัไม่ทราบขอ้มูล ขอ้ดี-ขอ้เสีย ของโครงการ โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิ

ชุมชน วิถีชีวิตดั้ งเดิมของชุมชนจะถูกทาํลายตั้งแต่ อ.แก่งคอย อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ เพราะ

มอเตอร์เวยจ์ะมีร้ัวกั้นแบ่งแยกตดัขาดชุมชนเป็น 2 ฝ่ัง ยากต่อการขา้มไปมา ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายแสนคน 

กระทบต่อชุมชน ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซ่ึงเป็นมรดกโลก วิถีชีวิตชุมชนถูกแบ่งกั้น การดาํเนินโครงการในส่วน

การเวนคืนท่ีดินท่ีแนวถนนน้ีพาดผา่น ผูด้าํเนินโครงการกาํหนดค่าชดใชท่ี้ดินท่ีถูกเวนคืนไวต้ ํ่ากวา่ความเป็นจริงหลาย

เท่า ซ่ึงประเด็นน้ี ชาวบา้นเองไม่เต็มใจและถูกกดดนั ชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการขายท่ีดินใชเ้พ่ือสร้างถนนสายน้ี  
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วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1050 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

แต่ถูกบงัคบัดว้ยวธีิต่างๆทั้งกฎหมาย ทั้งมติ ครม. จนกระทัง่ชาวบา้นบางส่วนจาํยอมถูกเวนคืน แต่กลบัไดรั้บค่าชดเชย

ท่ีดินท่ีไม่เป็นธรรม หลงัจากเสียท่ีดินตนเองใหผู้ด้าํเนินโครงการนาํไปสร้างถนนน้ีแลว้ ชาวบา้นไม่สามารถนาํเงินท่ี

ไดไ้ปซ้ือท่ีดินท่ีมีสภาพใกลเ้คียงของเดิมได ้เพราะจากการถูกกดราคาดงักล่าว 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

งานวจิยัในคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงความความคิดเห็นและความตอ้งการของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง รวมถึงพฤติกรรม

ของนักท่องเท่ียว ซ่ึงนาํไปสู่การเสนอแนวจากการสร้างทางพิเศษผ่านเขาใหญ่ โดยมีจุดเน้นท่ีการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนโดยรอบในพ้ืนท่ีและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตาม อุตสาหกรรมท่องเท่ียวประกอบดว้ยผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียหลายส่วน แต่ละส่วนต่างก็มุ่งแสวงหาเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวดว้ยวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายท่ีแตกต่างกนั ทา้ใหค้วามคิดเห็นและความตอ้งการมีความแตกต่างกนัไปตามกลุ่มและลกัษณะผลประโยชน์

ท่ีไดรั้บ งานวิจยัในคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาต่อยอดโดยเจาะลึกถึงบทบาทและระดบัการมีส่วนร่วมใน การพฒันาการ

ท่องเท่ียวของแต่ละภาคส่วนเพ่ือใหก้ารศึกษามีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน รวมถึงขอ้มูลเชิงลึก ทั้งในดา้นอุปาทานและ

อุปสงค์ทางการท่องเท่ียว เช่น โครงสร้างของค่าใชจ่้าย ปริมาณท่ีพกัและผูใ้ห้บริการ การท่องเท่ียวอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี 

นอกจากน้ี การพฒันาการท่องเท่ียวของพ้ืนท่ีป่าวงันํ้ าเขียวยงัอยูใ่นขั้นเร่ิมตน้และยงัมีผลกระทบจากการท่องเท่ียวไม่

มากเท่าท่ีควรเม่ือเปรียบเทียบกบัพ้ืนท่ีท่องเท่ียวบริเวณใกลเ้คียง จึงควรจะประเมินผลกระทบจากการท่องเท่ียวและนา้

เสนอมาตรการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเท่ียวเพ่ือการวางแผนและพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน ท่ีสาํคญั ควร

ศึกษาภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวของพ้ืนท่ีในมุมมองของนกัท่องเท่ียวเพ่ือทราบมุมมองต่อภาพลกัษณ์ ปัจจยัสาํคญัท่ี

พิจารณาการเดินทาง และความพึงพอใจท่ีไดรั้บวา่เป็นอยา่งไร จะทา้ใหเ้ห็นแนวโนม้ความตอ้งการหรือความคาดหวงั

ของนกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มแบบเจาะลึกมากยิ่งข้ึน อยา่งไรก็ดี การท่องเท่ียวจดัเป็นปรากฏการณ์ท่ีมีพฒันาการและ

ความเปล่ียนแปลงตามช่วงระยะเวลาและบริบทของพ้ืนท่ี ดงันั้น การวิจยัแบบระยะยาว (longitudinal study) เพ่ือเก็บ

ขอ้มูลทศันคติ ความตอ้งการ ความคิดเห็น ตลอดจนมุมมองต่อพ้ืนท่ีท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ืองจึงเป็นส่ิงจา้เป็นในอนาคต

เพราะท้าให้ได้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและสามารถเสนอแนวทางการพฒันาในมิติท่ีสอดคล้องกับทิศทางความ

เปล่ียนแปลงไดอ้ย่างเหมาะสม ชาวบา้นอยากให้ รัฐลงพ้ืนท่ีมาสอบถามความเห็นชาวบา้นท่ีไดรั้บผลกระทบ จนมี

จดหมายมาถึงชาวบา้นให้ไปตกลงเร่ืองการเวนคืน โดยคิดให้ในราคาไม่ก่ีบาท แลกกบัความเป็นอยูข่องชาวบา้นท่ี

ตอ้งการอยูก่บัธรรมชาติ ซ่ึงชาวบา้นไม่เห็นดว้ยท่ีจะใหก่้อสร้างมอเตอร์เวย ์หากจะก่อสร้างจริงก็ควรจะมีการยกระดบั

ข้ึนบนถนนมิตรภาพเดิมเพ่ือไม่ใหช้าวบา้นเดือดร้อน 

การจดัตั้งคณะกรรมการกาํกบันโยบายการท่องเท่ียวในอุทยานแห่งขาติเขาใหญ่ โดยมีองค์ประกอบของ

คณะกรรมการเป็นผูแ้ทนจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม มุ่งเนน้การใช้

นโยบายและยทุธศาสตร์แบบบูรณการ (Cross-sectoral Approach Strategies) และถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบติัผ่าน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

การพฒันาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนในอุทยานแห่งขาติเขาใหญ่ 

โดยคาํนึงถึงบริบทของพ้ืนท่ี ทิศทางของนโยบาย และมาตรฐาน การท่องเท่ียวเป็นสําคญั การพฒันาบุคลากรแบ่ง

ออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่  
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1) ระดบัผูบ้ริหารการพฒันาเนน้แนวคิดการวางแผนและพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนการบริหารจดัการ

การท่องเท่ียว รวมถึงการจดัการผลกระทบจากการท่องเท่ียว  

2) ระดบัผูป้ฏิบติัการ เนน้แนวทางการขบัเคล่ือนแผนงานสู่การปฏิบติั การพฒันาระบบ และกลไกการมีส่วน

ร่วมของชุมชน การออกแบบและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงอา้นวยความสะดวกท่ี เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง

การสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจยัเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึก จากผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั 3 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ กลุ่มผูสู้งอายุ ผูโ้ดยสารพิการ กลุ่มบุคคลทัว่ไป และกลุ่มสุดทา้ย คือ และผูบ้ริหารรถไฟฟ้าบีทีเอสในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงความเพียงพอต่อความตอ้งการใชส่ิ้งอาํนวยความสะดวกบนสถานีรถไฟฟ้าบีที

เอสของผูโ้ดยสารท่ีมีขอ้จาํกดัของลกัษณะทางกายภาพ  

ผลการศึกษาพบวา่ ประการแรก ปัจจุบนัน้ี มีผูโ้ดยสารใชบ้ริการค่อนขา้งมาก ในแต่ละวนั และปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ส่วนใหญ่คือ ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสใหบ้ริการไม่เพียงพอต่อการมาใชบ้ริการของกลุ่ม

คนสูงอายแุละผูพิ้การ ซ่ึงปัญหาน้ีทาํใหเ้กิดขอ้ร้องเรียนในการใหบ้ริการท่ีไม่สะดวกตามมา  ประการท่ีสอง หากบริษทั

ได้นําหลกัการอารยสถาปัตย ์และหลกัความรับผิดชอบต่อสังคม มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการจะส่งผลดีต่อ

ผูโ้ดยสารกลุ่มคนพิการและกลุ่มผูสู้งอายไุดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ียงัแสดงถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกนัในสังคม

ต่อการใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส  ประการท่ีสาม การสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีมีความพร้อม สามารถเขา้ใชบ้ริการ

ไดง่้าย ครอบคลุมทัว่ถึง จะทาํใหเ้กิดความพึงพอใจและลดปัญหาขอ้ร้องเรียนได ้และประการท่ีส่ี นโยบายดงักล่าวของ

บริษทัจะก่อใหเ้กิดศกัยภาพและคุณค่าการใชชี้วิตของกลุ่มคนสูงอายแุละผูพิ้การในสังคม นอกจากจะช่วยเหลือตนเอง

ไดแ้ลว้ ยงัไม่เป็นภาระต่อสงัคมโดยรวมอีกดว้ย 

คาํสําคญั: อารยสถาปัตย,์ ความรับผิดชอบต่อสงัคม, คนพิการ, ผูสู้งอาย ุ

 

ABSTRACT 

This research is a qualitative one collected from literature reviews and interviews. The interviews are 

consisting of three groups of participants: the elders and handicaps, general people, and relevant BTS boards. The 

aim of this research is to find out passengers, who have physical disabilities, satisfaction on facilities in BTS. 

According to the results, they showed that 1) Nowadays, there are a large number of passengers taking BTS 

for their transportation in each day. This impacts on the shortage of BTS among the elders and handicaps so many 

requests are called for solutions. 2) If the board applies Universal Design to solve the problems and take mutual 

responsibilities for society, it will surely have good effects on both handicaps and the elders to express the equal right 

of human in spite of disabilities. 3) Increasing convenient and accessible facilities covering the whole area is 
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satisfying, lessen the protests. 4) The company’s good policies are effective and valuable things for the elders and 

handicaps to assist them deal with any situations by themselves without pushing them into troubles. 

Keywords: Universal Design, Mutual Responsibilities, Handicaps, The Elders 

 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนัน้ีรถไฟฟ้าบีทีเอสไดเ้ปิดใหบ้ริการมาเป็นระยะเวลายา่งเขา้สู่ปีท่ี18 ไดร้องรับผูม้าใชบ้ริการหลาย

ลา้นคนต่อวนัไม่วา่จะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ ทุกเพศทุกวยั เพราะนอกจากจะประหยดัเวลาการเดินทางแลว้ยงั

เป็นการช่วยแกปั้ญหาการจราจรไดอี้กดว้ย แต่มีอยู่ส่ิงหน่ึงท่ียงัขาดและยงัไม่มีรองรับการใชบ้ริการของผูเ้ดินทาง

สูงอายแุละพิการ นัน่ก็คือส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆท่ียงัไม่สามารถตอบโจทยผ์ูใ้ชเ้หล่าน้ีได ้นัน่ก็คือ บนัไดเล่ือน 

และก็ลิฟตท่ี์สามารถรองรับให้ผูพิ้การหรือผูสู้งอายเุขา้มาใชบ้ริการและเดินทางไดส้ะดวก เน่ืองดว้ยจากปัญหาและ

ขอ้จาํกดัในการก่อสร้างท่ีค่อนขา้งเป็นอุปสรรคและปัญหาในการดาํเนินงาน ซ่ึงก็คือตวัโครงสร้างของสถานี ซ่ึงไดถู้ก

ออกแบบให้ลอยอยูบ่นระดบัเหนือพ้ืนถนนบดบงัส่ิงปลูกสร้างต่างๆ ปัญหาเหล่าน้ีไดมี้ผูเ้รียกร้องท่ีจะให้แกไ้ขและ

ปรับปรุงเพ่ือก่อสร้างต่อเติมส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือท่ีจะให้รองรับผูใ้ชบ้ริการท่ีมีปัญหาในการช่วยเหลือตวัเอง 

และปัญหาเหล่าน้ีซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมีมานานและเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบโครงสร้างผูว้จิยัจึงไดเ้ลง็เห็นวา่ปัญหาเหล่าน้ี

มีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองอารยสถาปัตย ์ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีวา่ถึงการออกแบบสถานท่ีแห่งนั้นให้

ตอบสนองต่อการใชง้านของมวลชน เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยท่ีการออกแบบนั้นไม่ไดเ้จาะจงกลุ่ม

ผูใ้ชง้านกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงแต่เจาะจงใหเ้ขา้ถึงผูใ้ชง้านไดใ้ชป้ระโยชน์ทุกๆคนไม่วา่บุคคลเหล่านั้นจะเป็นเพศชาย เพศ

หญิง คนชรา คนพิการ เด็ก หรือบุคคลท่ีใชร้ถเขน็หรือขาเทียมเดิน โดยการออกแบบดงักล่าวจะเนน้ประโยชน์สูงสุด

ของคนในสังคมร่วมกนั  การศึกษาคร้ังน้ีมีความจาํเป็นอย่างยิ่งต่อการเอ้ือประโยชน์ให้กบัสังคมขา้พเจา้ในฐานะ

ผูจ้ดัทาํไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาเหล่าน้ี จึงตอ้งการศึกษาถึงสาเหตุและแนวทางแกไ้ขในเร่ืองของส่ิงอาํนวยความสะดวก

ภายในบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพ่ือลดปัญหาต่อขอ้ร้องเรียนและยงัจะช่วยเพ่ิมความสะดวกใหแ้ก่ผูม้าใชบ้ริการ

ทุกคน อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมศกัยภาพต่อการให้บริการและยงัจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน และ

สอดคลอ้งกับแนวคิดอารยสถาปัตยอี์กดว้ย รวมทั้ งเพ่ือสร้างความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีมาใช้บริการโดยสาร

รถไฟฟ้าบีทีเอสทุกคนให้ประทบัใจทุกคร้ังท่ีมาใชบ้ริการโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส และยงัสร้างความสะดวกสบาย

เพ่ิมข้ึนอีกดว้ย   

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

งานวจิยัเร่ืองอารยสถาปัตยก์บัการใหบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอสน้ี มีวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํดงัน้ี 

1) เพ่ือศึกษาแนวคิดอารยสถาปัตยก์บัการใหบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 

2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจรูปแบบการใหบ้ริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสต่อคนพิการและผูสู้งอาย ุ

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

โดยงานวิจัยช้ินน้ีผู ้วิจัยได้ศึกษาเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ(Quality Research) โดยวิธีการวิจัยเอกสาร

(Document Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น  ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัระบบขนส่ง
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มวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และผูโ้ดยสารท่ีมาใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยไดท้าํการสมัภาษณ์ผูม้าใชบ้ริการท่ี

สถานีชิดลม อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ สนามกีฬาแห่งชาติ สุรศกัด์ิ และสถานีสะพานตากสิน จาํนวน80คน ซ่ึงประกอบไป 

คนพิการท่ีไม่สามารถเดินไดเ้องโดยมีอุปกรณ์ช่วยเดิน ผูสู้งอายซ่ึุงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัสาํหรับการทาํวิจยัในคร้ังน้ี 

และบุคคลทัว่ไป 

 

4. ผลการวจิยั 

อารยสถาปัตยก์ับความรับผิดชอบต่อสังคมของรถไฟฟ้าบีทีเอสนั้นสามารถทาํออกมาให้สอดคลอ้งต่อ  

ความตอ้งการของผูโ้ดยสารไดโ้ดยการรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะจากผูโ้ดยสารท่ีมาใชบ้ริการ โดยมีการ

ตอบคาํถามจากแบบสัมภาษณ์ จาํนวน80คน แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดน้ั้นนาํมาประมวลผลโดยใชเ้คร่ืองมือการวิเคราะห์

ข้อมูลแบบ content Descriptive analysis  โดยการจาํแนกข้อมูลท่ีได้มาจากการสัมภาษณ์นํามาแยกออกมาแต่ละ

ประเด็น ละผลการวิเคราะห์ท่ีไดอ้อกมานั้น เป็นดงัน้ี จากการสัมภาษณ์ผูโ้ดยสารท่ีมาใชบ้ริการ ส่วนมากจะเป็นการ

ใหส้มัภาษณ์ขอ้มูลไปในทิศทางเดียวกนันัน่ก็คือ การขาดแคลนส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆบนสถานี หรือส่ิงอาํนวย

ความสะดวกต่อการมาใชบ้ริการไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการ จากการสัมภาษณ์ผูโ้ดยสารสูงอายุ 

ส่วนมากตอ้งการลิฟต ์แทนการใชบ้นัไดเล่ือน หรือ บนัไดธรรมดา เพราะค่อนขา้งท่ีจะลาํบากต่อการเดินข้ึนไปยงัชั้น

ชานชาลา เพ่ือท่ีจะโดยสารรถไฟฟ้า กลุ่มผูโ้ดยสารพิการท่ีใช้วีลแชร์ในการเดินทาง จากการสัมภาษณ์พบว่า ใน

ปัจจุบนัส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น ลิฟตโ์ดยสารมีไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการ ในบางสถานีก็ไม่มีลิฟต ์จึงทาํใหต้อ้ง

ลาํบากต่อการเดินทาง และไม่สะดวกต่อการมาใชบ้ริการ กลุ่มบุคคลทัว่ไป จากการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ตอ้งการให้มี

ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆใหเ้ป็นปัจจยัพ้ืนฐานอยูแ่ลว้ เช่น ลิฟต ์กบั บนัไดเล่ือน ควรจะมีใหบ้ริการทุกสถานี และ

ทุกทิศทางการข้ึนลงภายในสถานี ประเด็นอ่ืนๆท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์จะเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองการใหบ้ริการห้องนํ้ า

บนสถานี อุปกรณ์จาํหน่ายตัว๋ ความถ่ีของขบวนรถไฟเป็นตน้ ซ่ึงไม่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงต่องานวจิยัในคร้ังน้ี 

และปัญหาสาํคญัอยา่งยิ่งท่ียากต่อการให้บริการในส่ิงอาํนวยความสะดวกคือสถานีสะพานตากสินตามรูป

ดา้นล่าง คือเป็นสถานีท่ีมีรูปแบบการเดินรถทางเดียว รถไฟฟ้าไม่สามารถผา่นสวนทางกนัได ้และมีชานชาลาเดียว ใน

ปัจจุบนัมีการวา่จา้งหน่วยงานภายนอกมาประเมินโครงสร้างวา่เหมาะสมในการเพ่ิมส่ิงอาํนวยความสะดวกพ้ืนฐานใน

การใหบ้ริการวา่สามารถดาํเนินการก่อสร้างไดห้รือไม่และอยูใ่นระหวา่งพิจารณา เพราะสถานีแห่งน้ีมีผูโ้ดยสารมาใช้

บริการค่อนขา้งมากในแต่ละวนั  
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รูปท่ี 1 ภายในสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานตากสิน 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การนาํหลกัอารยสถาปัตย ์(Universal Design) และ หลกัการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)มาประยกุตใ์ช้

ในงานวิจัยเ ร่ืองน้ีก็ เพราะในปัจจุบันรถไฟฟ้าบีทีเอส ซ่ึงเป็นโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน ขนาดใหญ่ใน

กรุงเทพมหานคร และมีผูม้าใชบ้ริการในแต่ละวนัค่อนขา้งมาก แต่ขาดส่ิงอาํนวยความสะดวกหลกัซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็น

อยา่งยิง่ต่อการใชบ้ริการของผูโ้ดยสาร  

ซ่ึงในการทาํวิจยัคร้ังน้ีจากการท่ีไดรู้้ถึงปัญหาหลกัของงานวิจยัเร่ืองน้ีแลว้ ยงัจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ

พฒันาการให้บริการขนส่งมวลชนใหมี้ประสิทธิภาพและพฒันาข้ึนไปในทุกๆดา้น ศึกษาถึงความพึงพอใจและความ

ตอ้งการในการใชบ้ริการของผูสู้งอาย ุผูพิ้การและบุคคลทัว่ไปโดยหลกัๆเลยปัญหาการมาใชบ้ริการของผูสู้งอายกุบัผู ้

พิการมีส่ิงอาํนวยความสะดวกไม่เพียงพอและไม่ตอบสนองต่อการใชง้านบางสถานีไม่เอ้ือต่อการมาใชบ้ริการของ

ผูสู้งอายแุละคนพิการ  

แนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนน้ี ก็คือการติดตั้งลิฟตแ์ละบนัไดเล่ือนเพ่ิมใหข้ึ้นลงทุกทิศทาง ให้เพียงพอ

สาํหรับผูม้าใชบ้ริการทุกคนนอกเหนือจากผูสู้งอายแุละคนพิการ เพ่ือให้ทุกคนไดเ้ขา้ถึงบริการไดอ้ยา่งสมบูรณ์ไม่มี

ขอ้จาํกดัหรือขอ้แบ่งแยกซ่ึงใหส้อดคลอ้ง ตรงต่อหลกัอารยสถาปัตยแ์ละหลกัการของ CSR ต่อไป 

 

กติตกิรรมประกาศ   

งานวจิยัเล่มน้ี ถา้ขาดบุคคลสาํคญัท่ีคอยช่วยเหลือและสนบัสนุนการดาํเนินงาน นัน่คือท่านอาจารยท่ี์ปรึกษา  

ผศ.ดร.รัตพงษ ์สอนสุภาพ ท่ีคอยช้ีแนะและให้คาํแนะนาํต่างๆในการทาํงานวิจยัคน้ควา้อิสระเล่มน้ีให้ผ่านลุล่วงไป

ดว้ยดี และท่ีขาดไม่ไดคื้อ บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ท่ีเป็นผูจุ้ดชนวนความคิดปัญหาน้ีทาํ
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ให้ขา้พเจา้ไดพ้บกบัปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ข เพ่ือลดขอ้ร้องเรียนของผูโ้ดยสารท่ีมาใชบ้ริการ การวิ

ขยัคน้ควา้อิสระเล่มน้ี ขา้พเจา้ในฐานะผูจ้ดัทาํหวงัวา่ งานวจิยัเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาการใหบ้ริการสืบไป 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาพฒันาการนโยบายดา้นการกีฬา (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัการกาํหนด

นโยบายดา้นการกีฬาของรัฐบาลนายชวน หลีกภยั ซ่ึงเป็นการวิจยัแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษา

จากเอกสาร วารสาร และส่ิงพิมพต์่าง ๆ รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการสัมภาษณ์กลุ่มผูบ้ริหาร ขา้ราชการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัดา้นการกีฬา อดีตโคช้ทีมชาติไทย และอดีตนกักีฬาทีมชาติไทย ท่ีจะมาใหข้อ้มูลในการศึกษาและทาํการ

วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการอธิบายเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษา พบวา่ นโยบายดา้นการกีฬาของรัฐบาลนายชวน หลีกภยั พ.ศ. 2540 - 2544 ในเร่ืองของการ

พฒันาการดา้นการกีฬานั้นเกิดจากรัฐบาลเขา้มามีบทบาทในการส่งเสริมและสนบัสนุนมากข้ึนเร่ือยๆ ตั้งแต่เร่ิมมี

คณะรัฐมนตรีมา เพราะการกีฬาเป็นตวัพฒันาคุณภาพของประชาชนทั้งทางดา้นร่างกาย และจิตใจให้ประชาชนรู้จกั

ความอดทน อดกลั้น และความมีนํ้ าใจ การมีนํ้ าใจนั้นมนัไม่ไดเ้กิดจากการอ่านหนงัสือ  ส่วนนโยบายดา้นการกีฬานั้น

เป็นการกาํหนดนโยบายตามตวัแบบชนชั้นนาํ (Elite Model) โดยผูน้าํมีบทบาทอยา่งมากในการกาํหนดนโยบาย ส่วน

กลุ่มขา้ราชการ ประชาชน หรือหน่วยงานท่ีไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบัภาครัฐก็เร่ิมมีบทบาทมากข้ึนในการกาํหนด

นโยบาย เพราะทุกส่วนสามารถกาํหนดตามความตอ้งการได ้แต่ผลท่ีเกิดข้ึนกบันโยบายต่างๆ ก็มกัจะเกิดจากการ

ตดัสินใจของผูน้าํรัฐบาลท่ีมีอาํนาจและมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ 

คาํสําคญั: นโยบาย, การกีฬา, รัฐบาล 

 

ABSTRACT 

This research purposes to study (1) the development of Sport policy, (2) to study the factors’ definition of 

Sport policy in the Mr. Chuan Leekpai’s Gogerment that is the qualitative research which study from the documents, 

the journals, the printing media, and the other research as well as interviewing the Government executives who 

concern with the sports, the former coach and player of Thailand. They gave the information for study and analyze 

by description. 

The result of study found that the sport policy of Mr. Chuan Leekpai’s Goverment since 1997 – 2001, in 

the sport’s development consist of the government has the more role in the support. Since they establish the ministry 

because sports could develop the quality of people the both of the body and mind. That make the people know to be 

patience and to be kindness. In the part of Sport policy is definite from the Elite model which the leader has the more 
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role to definite the policy. The officials, people, and the institution that aren’t concern with the government will have 

the more role to definite the policy because every parts could customized but the result will occur with the decision 

of the government leader who has the power and responsibilities. 

 Keywords:  The Policy, The Sports, The Government 

 

1. บทนํา 

ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหน่ึงท่ีมีการส่งเสริมและสนบัสนุนกีฬามาเป็นเวลานาน ความเป็นมาของการ

กีฬาหรือพลศึกษาในประเทศไทยเรานั้นมีการเร่ิมในสมยัใดไม่มีหลกัฐานท่ีชดัเจน แต่สนันิษฐานไดว้า่คงจะเกิดข้ึนมา

พร้อมกบัการเร่ิมสร้างชาติไทย เพราะการออกกาํลงักายเป็นพ้ืนฐานในการใชชี้วติ ในสมยัก่อนคนไทยใชก้ารกีฬาเพ่ือ

ความอยูร่อด สภาพแวดลอ้มทาํให้คนสมยันั้นตอ้งออกกาํลงักายในการหาอาหาร ต่อสู้กบัธรรมชาติ ป้องกนัตนเอง 

การกีฬามีบทบาทในทางทหารและความมัน่คงของประเทศ หากประเทศมีประชาชนท่ีมีความพร้อมในทุกๆดา้นก็เป็น

ตวัสาํคญัในการขบัเคล่ือนในการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆใหมี้คุณภาพ สามารถท่ีจะรับมือกบัการเปล่ียนแปลงใน

ดา้นต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดีถา้ประชาชนมีความเขม้แขง็และอดทน แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้ประชาชนในประเทศมีความ

อ่อนแอ อ่อนไหวต่อเร่ืองต่างๆท่ีเกิดข้ึนก็จะเป็นผลร้ายต่อการพฒันาประเทศ  (เอกวทิย ์มณีธร, 2547) 

ในช่วงรัฐบาลของนายชวน หลีกภยั พรรคประชาธิปัตยน์ั้น เขา้มาดาํรงตาํแหน่งในปี พ.ศ. 2540 -2544 ซ่ึง

เป็นคณะรัฐมนตรีคณะท่ี 53 มีการแถลงนโยบายการบริหารงานภายในประเทศ โดยในส่วนภารกิจงานดา้นการกีฬา

นั้น รัฐไดเ้น้นเร่ืองการพฒันาคนและสังคม โดยถือเอาดา้นการกีฬาเป็นการพฒันาคนและสังคมทั้งในดา้นสุขภาพ

ร่างกายและจิตใจ ซ่ึงในช่วงเวลานั้นก็มีการแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติ อยา่งเช่น กีฬาเอเช่ียนเกมส์คร้ังท่ี 13 เกิดข้ึน ก็

เป็นการสร้างความต่ืนตวัใหก้บัประเทศ มีการสร้างสนามกีฬาใหม่ๆ เกิดข้ึน ทาํใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ร่วมชมการแข่งขน

กีฬาอยา่งใกลชิ้ด 

ดงันั้น การกีฬาของไทยไดพ้ฒันากา้วหน้าไปอยา่งมากตั้งแต่รัฐบาลมีการส่งเสริมและสนบัสนุนการกีฬา  

ประชาชนให้ความสนใจและเล่นกีฬากันมากข้ึนเพราะกีฬาบางชนิดมีความเป็นอาชีพมากข้ึน ด้านการกีฬาของ

ประเทศไทยเป็นเร่ืองท่ีมีการพูดถึง และมีการจดักิจกรรมอย่างมากมาย แต่ก็ไม่มีการตรวจสอบการทาํงานในเร่ือง

ต่างๆ อยา่งชดัเจน 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

2.1 เพ่ือศึกษาพฒันาการนโยบายดา้นการกีฬา 

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจยัการกาํหนดนโยบายดา้นการกีฬาของรัฐบาลนายชวน หลีกภยั พ.ศ. 2540 - 2544  

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ท่ีศึกษาเก่ียวกบั นโยบายดา้นการกีฬาของรัฐบาลนายชวน หลีกภยั  

พ.ศ. 2540 - 2544 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผูบ้ริหาร 

ขา้ราชการท่ีเก่ียวข้องกับด้านการกีฬา อดีตโคช้ทีมชาติไทย และอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยท่ีมาให้ขอ้มูลจากการ

สมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลรวมทั้งขอ้มูลจากเอกสาร วารสาร
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และส่ิงพิมพต์่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการตีความขอ้มูล การเปรียบเทียบ พร้อมทั้งการสร้าง

ขอ้สรุป 

 

4. ผลการวจิยั 

สรุปผลการวิเคราะห์โดยรวมของขอ้มูลเชิงคุณภาพจากศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เร่ืองนโยบายดา้นการกีฬาของรัฐบาลนายชวน หลีกภยั พ.ศ. 2540 - 2544 จากการศึกษาพบวา่ การศึกษาในเร่ืองการ

พฒันานโยบายดา้นการกีฬานั้น มีการพฒันามาอยา่งต่อเน่ืองและมีทิศทางท่ีดีข้ึนตั้งแต่เร่ิมมีการจดัตั้งคณะรัฐมนตรี 

คณะท่ี 1 ถึง คณะท่ี 61 ในช่วงแรกตั้งแต่คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 - คณะท่ี 28 พ.ศ. 2745 - พ.ศ. 2501 ก็จะมีการส่งเสริม

สนับสนุนภารกิจดา้นการกีฬาอยู่บา้ง ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองเก่ียวกับพลศึกษาในโรงเรียนให้แก่นักเรียนตลอดจน

ประชาชนไดมี้โอกาสฝึกอบรมการกีฬาให้มากข้ึนเพ่ือให้มีร่างกายท่ีแข็งแรง มีจิตใจเป็นนกักีฬาและเป็นพลเมืองท่ี

เข้มแข็งของประเทศ ส่วนช่วงท่ีสองตั้งแต่คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 29 - คณะท่ี 40 พ.ศ. 2745 - พ.ศ. 2501 ไม่มีการ

สนับสนุนส่งเสริมดา้นการกีฬาเลย ส่วนในช่วงสุดทา้ยตั้งแต่คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 41 - คณะท่ี 61 พ.ศ. 2745 - พ.ศ. 

2501 ก็จะเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนภารกิจดา้นการกีฬาใหก้บัประชาชนในประเทศให้มีโอกาสเล่นกีฬามากข้ึนขยาย

พ้ืนท่ีการสนบัสนุนให้กวา้งขวางข้ึน ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ

ดา้นการกีฬาจดั มีการจดักิจกรรมดา้นการกีฬา จดัสร้างลานกีฬาในทุกหมู่บา้นและทุกชุมชน ส่งเสริมการออกกาํลงั

กายเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีและพกัผ่อนหย่อนใจท่ีถูกตอ้ง ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

และพฒันามาตรฐานการกีฬา มีการให้สวสัดิการเพ่ือสร้างขวญัและกาํลงัใจนักกีฬา ส่งเสริมสถานศึกษาให้เน้นมี

กิจกรรมดา้นการกีฬาเพ่ือให้มีความสามารถในการเขา้แข่งขนักีฬากบันานาชาติไดดี้ยิ่งข้ึนเป็นการพฒันากีฬาสู่ความ

เป็นเลิศ โดยจดัตั้งฝึกกีฬาแห่งชาติพร้อมทั้งนาํวทิยาศาสตร์การกีฬามาใช ้จดัใหมี้การควบคุมมาตรฐานการฝึกฝนสอน

ดา้นการกีฬาให้มีคุณภาพและสนบัสนุนการจดัการแข่งขนักีฬาในระดบันานาชาติอย่างต่อเน่ือง โดยมีการปรับปรุง

สนามกีฬาอยา่งเป็นระบบและสร้างสนามกีฬาใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ ใหภ้าคเอกชนเขา้มามีบทบาทร่วมส่งเสริม

สนบัสนุนการกีฬาของประเทศมากยิง่ข้ึนและอยา่งต่อเน่ือง 

จากการศึกษา เร่ืองปัจจยัการกาํหนดนโยบายดา้นการกีฬาของรัฐบาลนายชวน หลีกภยั พ.ศ. 2540 - 2544 

พบวา่ ท่ีมาของการกาํหนดนโยบายดา้นการกีฬานั้นเกิดจากการนาํตวัแบบชนชั้นนาํ Elite Model (ชาญชยั จิตรเหล่าอา

พร, 2555) มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาท่ีมาของนโยบายด้านการกีฬาของรัฐบาลนายชวน หลีกภยั เกิดจาก

แผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2540 - 2544) เพ่ือเป็นการดาํเนินการดา้นกีฬาตามกรอบและทิศทางใน

การดาํเนินงาน ซ่ึงแบ่งเป็น 6 หลกัการ คือ หลกัการพฒันากีฬาขั้นพ้ืนฐาน หลกัการพฒันาการกีฬาเพ่ือมวลชน 

หลกัการพฒันาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ หลกัการพฒันาการกีฬาเพ่ือการอาชีพ  หลกัการพฒันาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการกีฬา หลกัการพฒันาการบริหารกีฬาและมีการส่งเสริมให้มีการแข่งขนักีฬาในระดบันานาชาติข้ึน 

อยา่งเช่นในช่วงรัฐบาลนายชวน หลีกภยั พ.ศ. 2540 - 2544 มีการแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติข้ึน ซ่ึงเป็นการแข่งขนั

กีฬาเอเช่ียนเกมส์ คร้ังท่ี 13 ท่ีประเทศไทยเป็นเจา้ภาพในการแข่งขนั มีการสนับสนุนงบประมาณสร้างสนามกีฬา 

อย่างเช่น สนามราชมงัคลากีฬาสถานท่ีสร้างมาเป็นเวลา 7 ปี ก็เสร็จในช่วงสมยัรัฐบาลชวน ก่อนมีการแข่งขนักีฬา

เอเช่ียนเกมส์ก็มีการสนับสนุนงบประมาณให้กับนักกีฬาท่ีทาํช่ือเสียงให้กับประเทศชาติ และส่งเสริมให้แต่ละ

โรงเรียน มหาวทิยาลยั ใหมี้ชัว่โมงเรียนดา้นการกีฬา มีการจดัการแข่งขนักีฬาภายใน เพ่ือเป็นการรณรงคใ์หมี้การออก
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กาํลงักายและใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ โดยผูน้าํมีบทบาทอยา่งมากในการกาํหนดนโยบาย ส่วนกลุ่มขา้ราชการก็มี

การทาํประชาพิจารณ์การกาํหนดร่างนโยบายโดยการเชิญกลุ่มผูอ้าํนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่ละจงัหวดั 

กลุ่มบุคลลากรในโรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการกีฬา หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

นโยบายการกีฬาต่างๆ เพ่ือหานโยบายท่ีเหมาะสมเพ่ือพฒันางานทางด้านการกีฬาให้ตรงกับเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้ 

ประชาชน ก็มีบทบาทและโอกาสแสดงความคิดเห็นในเร่ืองการกีฬาแต่ไม่ไดค้รอบคลุมทุกคนเพราะมีการส่งตวัแทน

ไปร่วมทาํประชาพิจารณ์ หน่วยงานท่ีไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบัภาครัฐก็เร่ิมมีบทบาทมากข้ึนในการกาํหนดนโยบาย 

เพราะทุกส่วนสามารถกาํหนดตามความตอ้งการได ้แต่ผลท่ีเกิดข้ึนกบันโยบายต่างๆ ก็มกัจะเกิดจากการตดัสินใจของ

ผูน้าํรัฐบาลท่ีมีอาํนาจและมีหนา้ท่ีรับผิดชอบทั้งหมด (สมัภาษณ์, ศกัด์ิชาย ทพัสุวรรณ, 2560) 

ดงันั้น  การพฒันาการดา้นการกีฬานั้นเกิดจากรัฐบาลเขา้มามีบทบาทในการส่งเสริมและสนบัสนุนมากข้ึน

เร่ือยๆ ตั้งแต่เร่ิมมีคณะรัฐมนตรีมา เพราะการกีฬาเป็นตวัพฒันาคุณภาพของประชาชนทั้งทางดา้นร่างกาย และจิตใจ

ให้ประชาชนรู้จักความอดทน อดกลั้น และความมีนํ้ าใจ การมีนํ้ าใจนั้นมนัไม่ได้เกิดจากการอ่านหนังสือ  ส่วน

นโยบายดา้นการกีฬานั้นเป็นการกาํหนดนโยบายตามตวัแบบชนชั้นนาํ (Elite Model) โดยผูน้าํมีบทบาทอยา่งมากใน

การกาํหนดนโยบาย ส่วนกลุ่มขา้ราชการ ประชาชน หรือหน่วยงานท่ีไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบัภาครัฐก็เร่ิมมีบทบาท

มากข้ึนในการกาํหนดนโยบาย เพราะทุกส่วนสามารถกาํหนดตามความตอ้งการได ้แต่ผลท่ีเกิดข้ึนกบันโยบายต่างๆ ก็

มกัจะเกิดจากการตดัสินใจของผูน้าํรัฐบาลท่ีมีอาํนาจและมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ 

   

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

หากพิจารณาพฒันาการดา้นการกีฬาและปัจจยัการกาํหนดนโยบายดา้นการกีฬาของรัฐบาลนายชวน หลีกภยั 

พ.ศ. 2540 - 2544 พบวา่ พฒันาการดา้นการกีฬานั้นมีการเติบโตข้ึนเร่ือยๆ มีการส่งเสริมและสนบัสนุน พฒันามาโดย

ตลอด ไม่วา่จะเป็นเร่ืองจดัหาหนงัสือตาํราเรียน อุปกรณ์เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในดา้นการศึกษา การฝึกอบรมเพ่ือใหไ้ดรู้้ขีด

ความสามารถของแต่ละบุคคลการพฒันาสนามให้มีคุณภาพมาตรฐานมีการสนับสนุนงบประมาณในการให้

ความสาํคญักบัการกีฬาในดา้นต่างๆ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของลดัดา เรืองมโนธรรม และสืบสาย บุญวรีบุตร (2559, 

น. 35 - 48) เร่ืองโครงสร้างนโยบายและนโยบายการกีฬา ระบบการปฏิบติัการในการพฒันานกักีฬาเป็นเลิศ 

ปัจจัยการกาํหนดนโยบายด้านการกีฬาของรัฐบาลนายชวน หลีกภยั พ.ศ. 2540 - 2544 ตามมติท่ีประชุม 

คณะรัฐมนตรีท่ีมีการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬามาในช่วงท่ีรัฐบาลนายชวน บริหารงาน เป็นการกาํหนดทิศ

ทางการพฒันาประเทศและกระจายความเจริญไปยงัทุกภูมิภาคอยา่งทัว่ถึง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชน

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Anderson (1970, p.1) อธิบายว่า นโยบายเป็นแนวทางการกระทาํของรัฐเก่ียวกับการ

แกไ้ขปัญหาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เช่น ความยากจน การผกูขาดทางอุตสาหกรรม หรือการพยงุราคาสินคา้การเกษตร  

ตวัแบบชนชั้นนาํ(Elite Model) เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิด ชาญชยั จิตร

เหล่าอาพร (2555, น.55)ตวัแบบน้ีมีความสาํคญัวา่ เป็นนโยบายท่ีสะทอ้นส่ิงท่ีเป็นความชอบของชนชั้นนาํมากกว่า

ความตอ้งการของประชาชน กล่าววา่ การกาํหนดนโยบายสาธารณะในสังคมท่ีมีลกัษณะปิดตวัสูง ความคิด ความเช่ือ 

ค่านิยม และความตอ้งการต่างๆ มกัจะอยูภ่ายใตค้วามคิดของกลุ่มชนชั้นนาํมากกวา่ท่ีจะเป็นไปตามความคิดเห็นและ

ความตอ้งการของประชาชนส่วนใหญ่ของสังคม ซ่ึงความรู้สึกของประชาชนชนจึงถูกครอบงาํโดยชนชั้นนาํ ส่วน

ขา้ราชการจะมีหนา้ท่ีเป็นกลไกลท่ีนาํเอานโยบายไปปฏิบติัใหเ้กิดผลตามเป้าหมายสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  
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เพชรฤดี สุระวิญ�ู. (2545) การดาํเนินนโยบายดา้นการคมนาคมทางอากาศ: กรณีศึกษา โครงการท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ เป็นการกาํหนดนโยบายตามตวัแบบผูน้าํ (Elite Model) และตวัแบบสถาบนั (Institution Model) โดยผูน้าํ

และสถาบนัของรัฐมีบทบาทอยา่งมากในการกาํหนดนโยบาย ผลท่ีเกิดข้ึนกบัโครงการส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัการศึกษา 

พิจารณา และตดัสินใจของผุน้าํรัฐบาลท่ีมีอาํนาจและรับผิดชอบโครงการ 

ผูท่ี้มีบทบาทในการกาํหนดนโยบายดา้นการกีฬามกัจะมาจากสถาบนันิติบญัญติั คือ รัฐสภา และจากสถาบนั

บริหาร คือ รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีรับผิดชอบการกาํหนดนโยบายเป็นไปในลกัษณะของตวั

แบบชนชั้นนาํ (Elite Model) เน่ืองชนชั้นนาํจะเป็นฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาํของรัฐก็จะมีบทบาทชดัเจน รวมทั้งมี

ส่วนในการกาํหนดนโยบาย ถึงแมว้า่จะใหห้น่วยงานท่ีไม่ใช่ภาครัฐเขา้มามีบทบาทแต่ผลการตดัสินใจในการกาํหนด

นโยบายนั้นๆ ก็เป็นการตดัสินใจของผูน้าํและผูท่ี้มีอาํนาจหนา้ท่ีรับผดิชอบอยูดี่ 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 

ผลการวิเคราะห์โดยรวมของขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการศึกษาจากจากเอกสาร วารสาร และส่ิงพิมพต์่างๆ 

รวมทั้งงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและการสมัภาษณ์ในเร่ืองของนโยบายดา้นการกีฬาของรัฐบาลนายชวน หลีกภยั พ.ศ. 2540 

- 2544  พบวา่ 

1.การพฒันาการดา้นการกีฬานั้นเกิดจากรัฐบาลเขา้มามีบทบาทในการส่งเสริมและสนบัสนุนมากข้ึนเร่ือยๆ 

ตั้ งแต่เร่ิมมีคณะรัฐมนตรีมา เพราะการกีฬาเป็นตวัพฒันาคุณภาพของประชาชนทั้ งทางดา้นร่างกาย และจิตใจให้

ประชาชนรู้จกัความอดทน อดกลั้น และความมีนํ้ าใจ 

2. นโยบายดา้นการกีฬานั้นเป็นการกาํหนดนโยบายตามตวัแบบชนชั้นนาํ (Elite Model) โดยผูน้าํมีบทบาท

อยา่งมากในการกาํหนดนโยบาย ส่วนกลุ่มขา้ราชการ ประชาชน หรือหน่วยงานท่ีไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบัภาครัฐก็

เร่ิมมีบทบาทมากข้ึนในการกาํหนดนโยบายแต่ผลสุดทา้ยอาํนาจในการตดัสินใจทั้งหมดก็อยูท่ี่ผูน้าํ 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ศึกษาประเด็นเก่ียวกบันายชวน หลีกภยั ในเร่ืองอ่ืนๆ ไม่วา่จะเป็นเร่ือง บทบาทผูน้าํ การเขา้มามีบทบาท

ทางการเมือง อิทธิพลทางการเมือง ฯลฯ 

2.ศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายดา้นการกีฬาของรัฐบาลคณะอ่ืนๆ เพ่ือศึกษาถึงความเหมือน ความ

แตกต่าง จุดเด่น จุดดอ้ย ของนโยบายดา้นการกีฬาในรัฐบาลนั้นๆ 

3.ศึกษาถึงพฒันาการ และปัจจัยการกําหนดนโยบายในเร่ืองอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง เศรษฐกิจ สังคม 

การศึกษา อุตสาหกรรม ฯลฯ 

4. ศึกษาวจิยัเชิงปริมาณเพ่ือเปรียบเทียบกลุ่มประชากรท่ีมีความคิดเห็นหลากหลาย 

 

กติตกิรรมประกาศ   
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นโยบายดา้นการกีฬาของรัฐบาลนายชวน หลีกภยั พ.ศ. 2540 – 2544  
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาประวติัและบทบาททางการเมืองของ อองซาน ซู จี พ.ศ.2488 ถึง 2559  

และ 2) เพ่ือศึกษาอุดมการณ์ทางการเมืองของ อองซาน ซู จี พ.ศ.2488 ถึง 2559 ในการศึกษาวิจยัเร่ืองอุดมการณ์ทาง

การเมืองของ อองซาน ซูจี พ.ศ. 2488 – 2559 ใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบบตวัต่อตวั

เพ่ือเปิดเผยส่ิงจูงใจความเช่ือทศันคติของผูต้อบโดยเตรียมคาํถามก่ึงโครงสร้าง ลกัษณะการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  

ผลการวิเคราะห์โดยรวมของขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการเอกสาร งานวิจยัและการสัมภาษณ์และขอ้มูลเชิงปริมาณเก่ียวกบั

อุดมการณ์ทางการเมืองของอองซานซูจีพ.ศ.2488 ถึง 2559 หากพิจารณาขอ้มูลเชิงคุณภาพและปริมาณผ่านแบบสัมภาษณ์

ในแต่ละดา้นจากประชาชนเมียนมาร์ในประเทศไทย สรุปไดว้า่ 

1) ประวติัและบทบาททางการเมืองของ อองซาน ซู จี พ.ศ.2488 ถึง 2559 นั้นเหมาะสมกบัการเป็นผูน้าํ ให้

ความสาํคญักบัเสรีภาพของประชาชน  และมีเหตุผลตามแบบผูน้าํแบบเสรีภาพนิยม 

2) อุดมการณ์ทางการเมืองของอองซานซูจีพ.ศ.2488 ถึง 2559นั้น โดยปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงหรือลดระดบั

ความเขม้ขน้ในการรักษาประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมในบางดา้นลงไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่การรักษาความเท่าเทียมในความ

เป็นมนุษยต์่อชนกลุ่มนอ้ยในประเทศ ซ่ึงแตกต่างจากช่วงวยัเยาวแ์ละก่อนเขา้มาสู่ระบบการเมืองอยา่งเตม็ตวั 

คาํสําคญั: อุดมการณ์ทางการเมือง, ประชาธิปไตย 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this study were (1) to explore Aung San Suu Kyi's political background and roles since 

1945 – 2016 and (2) to investigate her political ideology since 1945 – 2016. For the study of her political ideology 

since 1945 – 2016, the qualitative research methodology was applied by using the in-depth interview via face-to-face 

communication. This was to reveal the motives, beliefs, and attitudes of the interviewees by providing semi-structured 

questions and using informal interviews. As for the overall analysis results of qualitative data collected from related 

documentary researches, interviews, and quantitative data regarding Aung San Suu Kyi's political ideology since 

1945 – 2016; if considering both qualitative and quantitative data collected by interviewing Myanmar people in every 

aspect, we can conclude that: 

 (1) Aung San Suu Kyi's political background and roles since 1945 – 2016 were appropriate for being a 

leader who gave the importance to people’s freedom, and reasonable based on the liberal leadership style. 
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 (2) As for her political ideology since 1945 – 2016, at present, there has been a change or a reduction in 

the concentration of liberal democracy in some areas, especially the equality of human beings among the minorities 

in the country, which was different from her previous days before fully entering the political system. 

Keywords: Political Ideology, democracy   

 

1.บทนํา 

อุดมการณ์ทางการเมืองเปรียบเสมือนโลกทศัน์หรือมุมมองของบุคคลท่ีมีต่อโลกหรือสังคม ซ่ึงเก่ียวพนักบั

ความคิด ความเช่ือ ค่านิยมท่ีมีอยูข่องบุคคลนั้น  ประกอบไปดว้ย  Liberalism , Conservatism ,  Capitalism , Socialism  

การศึกษาอุดมการณ์ทางการเมืองทาํให้เราเขา้ใจถึงอาํนาจ บทบาท และอิทธิพลของรัฐบาลหรือกลุ่มผลประโยชน์

ต่างๆท่ีเป็นตวัแสดงทางการเมือง ในโลกยคุโลกาภิวฒัน์ ผูห้ญิงมีโอกาสไดแ้สดงบทบาทมากข้ึนและมีภาวะของความ

เป็นผูน้าํมากข้ึนโดยในสังคมพม่าก็เช่นเดียวกนั คนพม่าจาํนวนมากเห็นวา่ อองซาน ซูจี เป็นบุคคลพิเศษ  เธอถูกยก

ยอ่งจากทัว่โลกและไดเ้ป็นเจา้ของรางวลัโนเบล สาขาสนัติภาพ บทบาทภาวะความเป็นผูน้าํของเธอ เป็นแบบอยา่งท่ีดี

กบัสังคมโลก  ถูกมองวา่เป็นความหวงัสุดทา้ยและเป็นผูเ้ดียวท่ีมีท่ีจะทา้ทายบารมีรัฐบาลทหารท่ีปกครองประเทศมา

อยา่งยาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505  แต่ในทางกลบักนัหลายคนก็มองวา่เธอไม่สามารถเปล่ียนแปลงพม่าได ้  ดว้ยเหตุน้ีผู ้

ศึกษามีความเห็นวา่เร่ืองท่ีจะศึกษาน้ี มีความสาํคญัและก่อให้เกิดประโยชน์ในการมีส่วนช่วยให้เขา้ใจถึงอุดมการณ์

ทางการเมืองและแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการการต่อสู้เพ่ือประเทศพม่าของ อองซาน ซูจี ซ่ึงเน้นถึงประวติัและ

บทบาททางการเมืองของอองซาน ซูจีพ.ศ.2488 ถึง 2559 อีกทั้งเร่ืองของอุดมการณ์ทางการเมืองโดยศึกษาภายใต้

บริบทสังคมและการเมืองพม่าในช่วงเวลาดงักล่าว เพ่ือให้เขา้ใจถึงบทบาทท่ีสาํคญัในการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของ

ชาวพม่า อองซาน ซูจี และบทบาททางการเมืองท่ีเกิดข้ึนอนัสะทอ้นถึงพฒันาการทางดา้นอุดมการณ์ทางการเมืองของ

ผูน้าํสตรีคนสาํคญัท่านหน่ึงของโลก 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

2.1 เพ่ือศึกษาประวติัและบทบาททางการเมืองของ อองซาน ซู จี พ.ศ.2488 ถึง 2559 

2.2 เพ่ือศึกษาอุดมการณ์ทางการเมืองของ อองซาน ซู จี พ.ศ.2488 ถึง 2559 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

ในการศึกษาวจิยัเร่ืองอุดมการณ์ทางการเมืองของ อองซาน ซูจี พ.ศ. 2488 – 2559 ใชว้ธีิวจิยัเชิงคุณภาพ โดย

ใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-depth Interview)แบบตวัต่อตวัเพ่ือเปิดเผยส่ิงจูงใจความเช่ือทศันคติของผูต้อบโดย

เตรียมคาํถามก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ลกัษณะการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 

 

4. ผลการวจิยั 

สรุปผลการวิเคราะห์โดยรวมของขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการเอกสาร งานวิจยั และการสัมภาษณ์และขอ้มูล

เชิงปริมาณเก่ียวกบัอุดมการณ์ทางการเมืองของอองซานซูจีพ.ศ.2488 ถึง 2559   จากผลการศึกษาทั้งหมดจะเห็นไดว้า่

อุดมการณ์ทางการเมืองของอองซานซูจีพ.ศ.2488 ถึง 2559 พบวา่ ช่วงแรก อองซานซูจีไดใ้ชชี้วติในต่างแดนตอนช่วง
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อาย ุ15ปีทาํใหเ้ธอมีอิสระในดา้นความคิดและการศึกษาทาํใหเ้ธอเห็นโลกภายนอกไดก้วา้งข้ึนทาํใหซู้จีมีแนวคิดแบบ

มหาตมะคานธีท่ีมีแนวความคิดแบบสันติวิธี (อหิสา) ของคานธีแนวความคิดน้ีเป็นการควบคุมจิตใจไม่ให้เกิดความ

เกียจชงัซ่ึงอาจนาํไปสู่ความรุนแรงหรือการต่อสู้ท่ีใชก้าํลงัไม่เบียดเบียนอารยธรรมทางดา้นจิตใจและซูจีมีอุดมการณ์

ทางการเมืองแบบเสรีนิยมซ่ึงเป็นประชาธิปไตยแบบตะวนัตกเป็นทั้งคตินิยมทางการเมืองแบบเสรีนิยมและระบอบ

การปกครองรูปแบบหน่ึงท่ีการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบมีผูแ้ทนจะดาํเนินการใตห้ลกัเสรีนิยมคือการพิทกัษ์

สิทธิของปัจเจกบุคคลทาํใหมี้ความคิดเสรีภาพและความเสมอภาคในการอยูร่่วมกนัส่วนในมุมมองของเพ่ือนๆและคน

ท่ีรู้จกัซูจีเธอจะมีการวางตวัมีความนอบนอ้มแบบสาวพม่าดูเป็นคนท่ีมีความคิดแบบอนุรักษนิ์ยมท่ียึดถือเอาส่ิงดีงาม

ในอดีตมาเป็นแนวทางในการดาํเนินงานในปัจจุบนัโดยนิยมการเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปดูจากการแต่งกาย

ของซูจีการรักษาธรรมเนียมปฏิบติัต่างๆและส่วนใหญ่จะอยูต่รงขา้มกบัแนวคิดเสรีนิยม ซ่ึงขดักนัในเร่ืองพฤติกรรม

และการวางตวั แต่ต่อมา ช่วงท่ีสองหลงัจากท่ีซูจีไดเ้ขา้ร่วมชุมนุมเธอเร่ิมมีบทบาทในทางการเมืองของพม่ามากข้ึน

กล่าวคือ ซูจีมีแนวคิดท่ีจะปฎิวติัประเทศพม่าให้เป็นประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการซูจีไม่เคยใชค้วามรุนแรงในการ

เรียกร้องสิทธิและช่วงท่ีเธอโดนกักบริเวณให้อยู่ภายในบ้านเธอยึดหลกัการวางตัวและแนวคิดแบบอหิสาซูจีมี

แนวความคิดแบบเสรีนิยมเสรีภาพในการพูดเสรีภาพส่ือเสรีภาพทางศาสนาตลาดเสรีสิทธิพลเมืองสังคม

ประชาธิปไตยรัฐบาลฆราวาสความเสมอภาคทางเพศและการร่วมมือระหว่างประเทศพิจารณาไดจ้ากการต่อสู้แบบ

สันติวิธีผ่านการสู้โดยไม่ใชค้วามรุนแรง  ในเหตุการณ์ต่างๆท่ีผ่านมา ช่วงท่ีสามหลงัจากท่ีซูจีไดรั้บอิสรภาพจากการ

กกัขงัและชนะการเลือกตั้งในปีพ.ศ.2558 พรรคNLD ชนะการเลือกตั้งอองซานซูจีท่ีอยู่ในตาํแหน่งประธานพรรค

NLD ท่ีไม่สามารถดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดีเพราะมีขอ้ห้ามในรัฐธรรมนูญพม่าได้เขา้สู่การเปล่ียนแปลงทั้ ง

เศรษฐกิจและการเมืองอองซานซูจีกลบัถูกมองวา่เธอกาํลงัหาช่องทางกลบัเขา้มามีบทบาททางการเมือง 

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาขอ้มูลเชิงคุณภาพและปริมาณผ่านแบบสัมภาษณ์ในแต่ละด้านจากประชาชน

เมียนมาร์ในประเทศไทย จะพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเป็นกลางและสนบัสนุนการดาํเนิน

กิจกรรมทางการเมืองของออกซาน ซูจี และมองว่าอองซาน ซูจี เหมาะสมกบัการเป็นผูน้าํ และให้ความสําคญักบั

เสรีภาพของประชาชน ในเร่ืองความเสมอภาคนั้นส่วนใหญ่จะลงความเห็นวา่ความเสมอภาคนอ้ยจนถึงนอ้ยมากและ

ในเร่ืองความมีเหตุผลอองซานถือวา่มีเหตุผลปานกลาง 

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า อุดมการณ์ทางการเมืองของอองซานซูจีพ.ศ.2488 ถึง 2559นั้น โดยปัจจุบันมีการ

เปล่ียนแปลงหรือลดระดบัความเขม้ขน้ในการรักษาความเป็นประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมในบางดา้นลงไป โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่การรักษาความเท่าเทียมในความเป็นมนุษยต์่อชนกลุ่มนอ้ยในประเทศ ซ่ึงแตกต่างจากช่วงวยัเยาวแ์ละก่อนเขา้

มาสู่ระบบการเมืองอยา่งเตม็ตวั 

 

5. การอภิปรายผล 

หากพิจารณาประวติับทบาททางการเมือง และในมิติอุดมการณ์ทางการเมืองของ อองซาน ซู จีพ.ศ.2488 ถึง 

2559 พบว่าอองซาน ซู จีได้รับการอบรมกล่อมเกลา จากทั้ งครอบครัว บุคคลรอบขา้ง และปัจจัยแวดลอ้มต่างๆ 

จนกระทัง่หล่อหลอมใหอ้องซาน ซูจี กลายเป็นผูท่ี้มีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบเสรีนิยมในช่วงเยาวว์ยัและก่อนเขา้สู่

ระบบการเมืองอยา่งเขม้ขน้ แต่ก็ลดทอนลงมาหลงัเขา้สู่ตาํแหน่งทางการเมืองในยคุปัจจุบนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของ จรูญ   สุภาพ (2519: 5) อธิบายถึง ประชาธิปไตยวา่ มีความหมายทั้งรูปการปกครองและปรัชญาในการดาํรงชีวิต
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ร่วมกนัของมนุษย ์ในแง่การปกครอง มุ่งถึงการมีส่วนของประชาชนในการท่ีจะเขา้ร่วมกาํหนดนโยบายต่าง ๆ อนั

เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลท่ีเกิดข้ึนในระบอบน้ีจะเป็นเสมือนเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ประชาชนไดบ้รรลุ

จุดหมายปลายทางท่ีสาํคญั นัน่คือ ความผาสุกของประชาชนทั้งมวล ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ญาณี  มาลยั

เจริญ (2540) บทบาทและความคิดทางการเมืองของอองซานกบัขบวนการเรียกร้องเอกราชของพม่า พ.ศ.2478-2490 

พบวา่ บทบาทและความคิดทางการเมืองของอองซาน ไดรั้บอิทธิพลจากการกล่อมเกลาทางความคิด  และการศึกษา

ในลกัษณะชาตินิยมจากสังคมครอบครัว  โรงเรียนและมหาวิทยาลยั  ซ่ึงมีลกัษณะผสมผสานระหวา่งความภาคภูมิใจ

ในวฒันธรรมของพม่ากบัแนวความคิดทางการเมือง  และเศรษฐกิจแบบตะวนัตก  รวมทั้งประสบการณ์ในการทาํการ

ประทว้งของนักศึกษาระหว่างท่ีเรียนอยู่ในหาวิทยาลยัยา่งกุง้  อองซานมีบุคลิกภาพท่ีซ่ือสัตย ์ เป็นนักชาตินิยมท่ีมี

ความจริงใจ  ทาํเพ่ือส่วนรวมอยา่งแทจ้ริงและมีความกลา้หาญท่ีจะลงมือปฏิบติัตามความเช่ือของเขา  พฒันาการทาง

ความคิดของเขาเร่ิมจากความตอ้งการท่ีจะต่อสู้กบัรัฐบาลอาณานิคม  เพ่ือให้พม่าเป็นอิสระจากการปกครองของคน

ต่างชาติ  แลว้พฒันาไปสู่ความตอ้งการท่ีจะใหพ้ม่ามีเอกราชท่ีสมบูรณ์  อองซานตอ้งการพฒันาการเมืองการปกครอง

ของพม่าไปในแนวทางประชาธิปไตยเพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสไดรั้บสิทธิเสรีภาพทางการเมือง  และมีส่วนร่วม

ทางการเมืองมากข้ึน  ส่วนการแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจของพม่านั้น  เขาไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดสังคมนิยมอยา่งมาก  

คือ  เขาสนบัสนุนการให้รัฐเป็นเจา้ของอุตสาหกรรมสาํคญัๆ  และปัจจยัการผลิต  เกษตรกรจะตอ้งเป็นเจา้ของท่ีดิน

และตอ้งไม่ส่งเสริมให้พวกเจ้าของท่ีดินแสวงหาผลประโยชน์   จากการเช่าท่ีดิน  เพ่ือให้ผลประโยชน์ตกอยู่กบั

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ส่วนปัญหาชนกลุ่มนอ้ย อองซานเสนอหลกัเอกภาพในความหลากหลาย ให้สิทธิ

ชนกลุ่มนอ้ยไดมี้ส่วนร่วมในการปกครองตามสมควร เขาพยายามหาแนวทางท่ีสันติในการเจรจาตกลง  โนม้นา้วให้

ชนกลุ่มนอ้ยเขา้มาร่วมมือกบัเขาในกรต่อสู้เรียกร้องเอกราชแลว้ และการสร้างความสมานฉันท์ในการอยูร่่วมกนักบั

ชาวพม่าแท ้ เพ่ือมิใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศหลงัจากไดรั้บเอกราชแลว้  สาํหรับดา้นการทหารเขาพยายาม

วางหลกัการแนวทางในการพฒันากองทพัให้เป็นทหารอาชีพ   และจาํกดัมิให้ทหารเขา้มาแทรกแซงทหารการเมือง  

ในการดาํเนินการต่อสูแ้ละเจรจาเพ่ือเรียกร้องเอกราชจากองักฤษ  อองซานเป็นผูน้าํท่ีชาญฉลาด  รู้จกัผอ่นสั้นผอ่นยาว  

และเป็นนกัปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง  มีหลกัการท่ีแน่นอนคือ  เอกราชและเอกภพของพม่ามากกวา่ท่ีจะกอบโกยแสวงหา

ความรํารวยหรือความสุขสบายส่วนตนและผลการศึกษาของ ณัฐวดี  ดวงตาดาํ (2549) การสร้างภาพลกัษณ์นางออง

ซาน ซูจี ผ่านการรายงานข่าวของส่ือมวลชนขา้มชาติ : พ.ศ.2531-2546 พบวา่ กระบวนการสร้างภาพลกัษณ์นางออง

ซาน ซูจี ผ่านการรายงานข่าวของส่ือมวลชนขา้มชาติ เกิดข้ึนภายใต ้แบบแผนของภาษา ท่ีเรียกวา่ “วาทกรรมข่าว” ท่ี

ปรากฏอยูท่ั้งในภาษาตวัอกัษร และภาษาภาพท่ีเสนอเป็นสัญญาและบรรจุ รหัสความหมายทางวฒันธรรมท่ีมีพลงัให้

ผูรั้บสารเกิดการรับรู้ เกิดทศันคติ เป็นความคิดรวบยอดต่อบุคคลในข่าวทั้งฝ่ายนางอองซาน ซูจีและฝ่ายนายทหารผูอ้ยู่

ตรงขา้ม โดยนักการส่ือสารมวลชนไดข้มวดให้เหลือคุณลกัษณะเด่นบางประการ ท่ีพวกเขาทราบว่าสามารถจบัใจ

ผูรั้บข่าวสารทัว่โลกได ้และผูรั้บข่าวสารจะเลือกติดตามข่าวเก่ียวกบัเร่ืองน้ีเสมอ  ภาพลกัษณ์ของนางอองซาน ซูจี ท่ี

ปรากฏในการรายงานข่าวของส่ือมวลชนขา้มชาติ ท่ีถูกคดัสรรและส่ือความหมายในขั้นตน้ มีอยู่ 5 ภาพลกัษณ์ คือ 

ภาพลกัษณ์ “บุตรีวีรบุรุษแห่งชาติ”,“หญิงสาวผูมี้ความความรู้จากตะวนัตก”, “นกัการเมืองฝ่ายต่อตา้นรัฐบาลทหาร

พม่า”, “หญิงสาวผูต้กเป็นเหยื่อของการขู่เข็ญคุกคาม” และ “ภรรยาและแม่ผูเ้สียสละครอบครัวเพ่ืออุดมการณ์” ซ่ึง

นกัการส่ือสารมวลชนเลือกดึงเอาคุณสมบติับางส่ิงบางอยา่งเหล่าน้ีของอองซาน ซูจีท่ีเด่นชดั มีชีวติชีวา เขา้ใจง่าย เป็น

ท่ีรับรู้ทัว่ไปออกมา ขณะเดียวกนัไดบ้รรจุรหัสความหมายของ“ประชาธิปไตยท่ีถูกทาํให้เป็นผูห้ญิง ท่ีอ่อนแอ บอบ
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บาง ถูกข่มเหงรังแก ซ่ึงต้องการการปกป้องดูแล ” ท่ีทรงพลังยิ่ง จนมีข้อพิสูจน์ทางรูปธรรม ท่ีเด่นชัดท่ีสุด คือ

ปรากฏการณ์ ชยัชนะของพรรคเอ็นแอลดีในการเลือกตั้งทั่วไปปี พ.ศ.2533 และการไดม้าซ่ึงรางวลัโนเบล สาขา

สนัติภาพของนางอองซาน ซูจี ในปี พ.ศ.2534 ทั้งน้ีภาพลกัษณ์ แก่นแกนดงักล่าว ก็ไดส้ร้างพลงัการต่อรองให้กบันาง

อองซาน ซูจีและกลุ่มต่อตา้นรัฐบาลเสมอมาสาํหรับการศึกษา บริบททางการเมืองของประเทศพม่าและการเมืองโลก

ท่ีไดส่้งผลต่อภาพลกัษณ์ของนางอองซาน ซูจีในแต่ละช่วงเวลา พบวา่ วกิฤตการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยในพม่าในปี 

1988 ทาํให้พม่ากลบัมาสู่ความสนใจของโลกและส่ือมวลชนโลกอีกคร้ังหลงัปิดประเทศในช่วงสงครามเยน็ และ

ก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ของนางอองซาน ซูจี ตามมา ในเวลาต่อมานางอองซาน ซูจี นาํภาพลกัษณ์ของเธอมาใชใ้นการ

ต่อรองกบัรัฐบาลเผด็จการทหารพม่าท่ีตอ้งการกลบัเขา้สู่เวทีระหว่างประเทศ ภาพลกัษณ์ของเธอถูกนาํมาใชใ้ห้มี

ประสิทธิผลทั้ งจากตัวเธอเองและจากรัฐบาลประเทศประชาธิปไตยทั้ งหลาย เพ่ือบีบคั้นให้ทางการทหารพม่า

เปล่ียนแปลง และถูกสร้างให้มีความหมายมากยิ่งข้ึน เม่ือพฒันาไปสู่ “สัญลกัษณ์ปรัชญาประชาธิปไตยภายใตก้าร

คุกคาม” ท่ีเรียกร้องให้เกิดปฏิบติัการช่วยเหลืออนัเป็นการเพ่ิมขอ้ต่อรองให้กบัฝ่ายต่อตา้นอยา่ง ตวันางอองซาน ซูจี 

และรัฐบาลตะวนัตกเองมากยิ่งข้ึน แต่อยา่งไรก็ดีภาพลกัษณ์ของนางอองซาน ซูจีเป็นเพียงการโฆษณาชวนเช่ือของ

การต่อสู้เพ่ือความดีงามแห่งประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบ และเป็นเพียงวาทกรรมประชาธิปไตยหน่ึงท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือ

รับใชอ้าํนาจทางการเมืองเท่านั้น 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 

สรุปผลการวิเคราะห์โดยรวมของขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการเอกสาร งานวิจยั และการสัมภาษณ์และขอ้มูล

เชิงปริมาณเก่ียวกบัอุดมการณ์ทางการเมืองของอองซานซูจีพ.ศ.2488 ถึง 2559 พบวา่ อุดมการณ์ทางการเมืองของออง

ซานซูจีพ.ศ.2488 ถึง 2559นั้น โดยปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงหรือลดระดับความเขม้ขน้ในการรักษาความเป็น

ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมในบางดา้นลงไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่การรักษาความเท่าเทียมในความเป็นมนุษยต์่อชนกลุ่ม

นอ้ยในประเทศ ซ่ึงแตกต่างจากช่วงวยัเยาวแ์ละก่อนเขา้มาสู่ระบบการเมืองอยา่งเตม็ตวั 

 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

1) ควรผลกัดนัให้แนวคิดแบบอหิสาเกิดข้ึนเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองของชนชั้นนาํของประเทศ ซ่ึงเป็น

รากฐานท่ีสาํคญัของการปกครองท่ีนาํไปสู่สนัติภาพ  

2) หากศึกษาเร่ือง อองซาน ซูจี ในอนาคต ควรศึกษาในประเด็นเร่ือง การเปล่ียนแปลงของเมียนมาร์หลงั

การปฎิวติัและศึกษาในประเด็นผูน้าํของเมียนมาร์ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการจากงานบริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนอง

ฉิม  อาํเภอเนินสง่า  จงัหวดัชยัภูมิ  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่องานบริการขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลหนองฉิม  อาํเภอเนินสง่า  จังหวดัชยัภูมิ  และเพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อองค์การ

บริหารส่วนตาํบลหนองฉิม  อาํเภอเนินสง่า  จงัหวดัชยัภูมิ  โดยใชว้ธีิการทั้งในเชิงปริมาณในการศึกษา รวบรวมขอ้มูล

ดว้ยแบบสอบถามจาํนวน 100 คน ซ่ึงเป็นผูรั้บบริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองฉิม  อาํเภอเนินสง่า  จงัหวดั

ชยัภูมิ 

ผลการศึกษา พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลหนองฉิม  อาํเภอเนินสง่า  จงัหวดัชยัภูมิมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อคุณภาพการใหบ้ริการองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลหนองฉิม  อาํเภอเนินสง่า  จงัหวดัชยัภูมิ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางโดยประชาชนส่วนใหญ่เห็นวา่

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองฉิม  มีการใหบ้ริการดา้นความเสมอภาคในการบริการ มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้น

ความสุจริตดา้นความสะดวกรวดเร็ว ดา้นความต่อเน่ืองของการให้บริการและสุดทา้ยดา้นความกา้วหน้าของการ

ใหบ้ริการ  และผลการทดสอบสมมุติฐานไดว้า่  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  รายไดต้่อเดือน  การใชบ้ริการ โดยเฉล่ียก่ี

คร้ังต่อปี  ประเภทของงานบริการ  ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อคุณภาพการใหบ้ริการองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลหนองฉิม อาํเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภูมิ ไม่เป็นไมตามสมมติฐาน 

คาํสําคญั: ความพึงพอใจของการบริการ, คุณภาพการใหบ้ริการ 

 

ABSTRACT 

This study aimed to examine the level of public satisfaction with the quality of  service provided by Nong 

Chim Subdistrict Administrative Organization, Amphoe Noen Sanga, Chaiyaphum Province and to compare the level 

of their satisfaction towards the quality of service by Nong Chim Subdistrict Administrative Organization, Amphoe 

Noen Sanga, Chaiyaphum Province and the demographic factors such as gender, age, educational level, and 

occupation. This was the quantitative research and collected the data by questionnaire from 1 0 0  people who were 

client of Nong Chim Subdistrict Administrative Organization, Amphoe Noen Sanga, Chaiyaphum. 
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The results of the study found that the level of satisfaction towards the quality of service provided by Nong 

Chim Subdistrict Administrative Organization, Amphoe Noen Sanga,Chaiyaphum was the middle level. The most of 

people satisfied the equality aspect and followed by the honesty, conveniently, continuity in service also, the 

development of service.  The result of the hypothesis test found that sex, age, education, income per month, average 

monthly service and type of service did not effect to the level of public satisfaction with the quality of  service 

provided by Nong Chim Subdistrict Administrative Organization, Amphoe Noen Sanga, Chaiyaphum Province.  

Keywords:  Satisfaction, Quality Of Service   

 

1. บทนํา 

การส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐเพ่ือให้บริการของรัฐท่ีดีกว่าเป็นนโยบายท่ีรัฐบาลทุกรัฐบาลให้

ความสําคญั และพยายามผลกัดันให้เกิดผลตลอดมา โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตยนั้น การตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนเป็นพันธกิจสําคัญอันดับแรกท่ีรัฐพึงกระทํายิ่งในปัจจุบันน้ี กระแสการเรียกร้องเพ่ือ

ปรับเปล่ียนสภาพสังคมให้เขา้สู่ความเป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ทั้งในดา้นการเมือง การปกครอง วิถีชีวิตความ

เป็นอยู ่และวฒันธรรมของประชาชน เป็นกระแสเรียกร้องท่ีเกิดข้ึนในทุกภูมิภาคของโลก รวมถึงกระแสการเรียกร้อง 

ให้ตระหนกัถึงความสาํคญัของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และกระแสสิทธิมนุษยชนไดมุ่้งไป สู่จุดหมายเดียวกนั คือ 

การให้ความสาํคญัต่อสิทธิหนา้ท่ี และโอกาสท่ีจะดาํรงชีวิตท่ีดีเท่าเทียมกนั ดงันั้นการส่งเสริมบริการประชาชนของ

รัฐ จึงเป็นความมุ่งมัน่ของรัฐบาลทุกยคุทุกสมยั และในทุกประเทศท่ีตอ้งกระทาํ 

องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองฉิม อาํเภอเนินสง่า จังหวดัชัยภูมิ ในฐานะเป็นส่วนราชการในสังกัด

กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกอนัหน่ึงท่ีสําคญัท่ีจะทาํให้ความมุ่งมัน่ดงักล่าวของรัฐบาลบรรลุวตัถุประสงค ์จึงได้

กาํหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองฉิม อาํเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภูมิ ถือปฏิบติั

ใหบ้ริการต่อประชาชนผูม้าติดต่อรับบริการเก่ียวกบังานท่ีดินใหไ้ดรั้บความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง และเป็นธรรมทาํ

ให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองฉิมอาํเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภูมิ ไดพ้ยายามปรับปรุงระบบการปฏิบติังานใหท้นั

ต่อความต้องการของประชาชนท่ีมาขอรับบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองฉิม อาํเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภูมิ ซ่ึงเป็น

หน่วยงานสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในส่วนทอ้งถ่ินไดพ้ฒันาและทาํการปรับปรุงการใหบ้ริการแก่ประชาชน

ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดแก่ประชาชนโดยการใหบ้ริการประเภทต่างๆ เหล่าน้ี เป็นบทบาทหนา้ท่ีกาํหนดไว้

ในประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 กฎกระทรวง และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งแต่จากขอ้มูลยอ้นกลบัจากส่ือมวลชน

ทอ้งถ่ิน องคก์ารบริหารส่วนในจงัหวดัสระแกว้ มีสภาพความล่าชา้ของการใหบ้ริการ เช่น มีงานคา้งดาํเนินการ การไม่

ปฏิบติัตามระเบียบและกฎหมาย ว่าดว้ยเร่ืองของการให้บริการประชาชน พ.ศ.2532 เจา้หน้าท่ีบางคนขาดความรู้

ความสามารถ ขาดทกัษะขาดประสบการณ์ และขาดความกระตือรือร้น ทาํใหเ้กิดความจาํเป็นท่ีจะตอ้งขจดัปัญหา และ

เง่ือนไขเหล่าน้ีให้หมดไป เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูรั้บบริการเป็นการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และความ

คาดหวงัของประชาชน  

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลถือเป็นด่านแรกของหน่วยงานในระดบัทอ้งถ่ินในการใหบ้ริการแก่ประชาชน โดย

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทัว่ไป แบ่งสายงานออกเป็น งานบริหาร งานดา้นธุรการ งานดา้นสังคม งานดา้นสาธารณะ
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สุข เป็นตน้ ในสายงานต่างๆ ตอ้งพบปะกบัประชาชนอยูเ่สมอ เพราะองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะเปิดทาํการตอ้นรับ

พ่ีนอ้งประชาชนตลอด จากเหตุผลดงักล่าวทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองฉิม อาํเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภูมิ ซ่ึงได้

ปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นส่วนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อคุณภาพการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองฉิม ใน 5 ดา้น ประกอบดว้ยดา้นความเสมอภาคในการบริการ ดา้น

ความสะดวกรวดเร็ว ดา้นความสุจริต ดา้นดา้นความต่อเน่ืองของการใหบ้ริการ และดา้นความกา้วหนา้ของการใหบ้ริ

การ เป็นตน้ ซ่ึงผลวิจยัท่ีไดน้ั้นจะทาํให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อคุณภาพการใหบ้ริการของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองฉิม อาํเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภูมิ ซ่ึงผลท่ีไดผู้เ้ก่ียวขอ้งอาจนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์

โดยใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขตามโครงการบริการเพ่ือประชาชนเป็นโครงการบริการให้เสร็จส้ิน ณ จุด

เดียวเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานตามเป้าหมายขององคก์รต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

2.1 เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการจากงานบริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

หนองฉิม อาํเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภูมิ 

2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีพอต่อความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการจากงานบริการ

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองฉิม อาํเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภูมิ 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อคุณภาพการให้บริการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองฉิม 

อาํเภอเนินสง่า  จงัหวดัชยัภูมิ ดาํเนินการดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีมาติดต่อรับบริการจากความพึงพอใจของ

ประชาชนผูรั้บบริการจากงานบริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองฉิม อาํเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภูมิ  ซ่ึงผูว้ิจยั

ไดสุ่้มตวัอยา่ง โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยัเทียบจากตารางการสุ่ม

ของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ขนาดตวัอย่างความคาดเคล่ือนประชากร+10% (อา้งใน ชาญชยั จิตร

เหล่าอาพร, 2553: 51) จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 98 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผูรั้บบริการต่อคุณภาพการให้บริการองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองฉิม อาํเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภูมิสร้างข้ึน

โดยการศึกษาจากเอกสารทฤษฎี และการทบทวนรายงานการวจิยัทีเก่ียวขอ้แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัแบ่งออกเป็น 

4 ตอน คือ 

ตอนท่ี  1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อคุณภาพการใหบ้ริการ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองฉิม อาํเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภูมิ  คือ เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  รายไดต้่อเดือน  การ

ใชบ้ริการโดยเฉล่ียก่ีคร้ังต่อปี  การใชบ้ริการประเภทของงานบริการ 

ตอนท่ี  2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพในการให้บริการประชาชน โดยแต่ละคาํถามกาํหนดมาตราวดัแบบแบ่ง

ช่วง (Interval Scale) มี 4 ระดบั โดยค่าคะแนนคาํตอบ ดงัน้ี 

พึงพอใจมากท่ีสุด = 4 คะแนน 

พึงพอใจมาก = 3 คะแนน 
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พึงพอใจนอ้ย = 2 คะแนน 

พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด = 1 คะแนน 

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อคุณภาพการใหบ้ริการขององค์การบริการส่วนตาํบลหนองฉิม 

อาํเภอเนินสง่า จงัวดัชยัภูมิ โดยแต่ละคาํถามกาํหนดมาตราวดัแบบแบ่งช่วง (Interval Scale) มี 4 ระดบั โดยค่าคะแนน

คาํตอบ ดงัน้ี 

พึงพอใจมากท่ีสุด = 4 คะแนน 

พึงพอใจมาก = 3 คะแนน 

พึงพอใจนอ้ย = 2 คะแนน 

พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด = 1 คะแนน 

ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล มีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 

1. กาํหนดนิยามของตวัแปรท่ีจะทาํการศึกษาแต่ละขอ้ โดยใหค้รอบคลุมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ

สมมุติฐานของการศึกษา 

2. สร้างแบบสอบถาม ใหเ้น้ือหาครอบคลุมสภาพปัญหาและความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

3. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวุฒิแลว้นาํแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุง

แก้ไขแลว้ไปทดลองใชก้ับประชาชนท่ีมาติดต่อรับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองฉิม อาํเภอเนินสง่า 

จงัหวดัชยัภูมิ  

 

4. ผลการวจิยั 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อคุณภาพการให้บริการองค์การ

บริหารส่วนตาํบลหนองฉิม อาํเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภูมิ 

ดา้นเพศ พบวา่กลุ่มประชาชนส่วนเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 57.0 รองลงมาคือเพศชายคิดเป็นร้อยละ 43.0  

ดา้นอาย ุพบวา่ กลุ่มประชาชนส่วนใหญ่มีอาย ุ  31-40 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมามีอาย ุ21-30 

ปี คิดเป็นร้อยละ 33.0  ถดัมาก็เป็นอาย ุ51 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 12.0 และ สุดทา้ย 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.0  

ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ กลุ่มประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 23.0 รองลงมาคือ 

ระดบัการศึกษาประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 18.0 รองลงมาคือระดบัการศึกษาอนุปริญญา/

ปวส./ปวท. คิดเป็นร้อยละ 16.0 ส่วนกลุ่มประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

10.0 

ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มประชาชนท่ีมีรายร้านต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.0 

รองลงมาคือ 20,001 – 25,000 บาท และ 25,001– 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.0 ส่วนกลุ่มประชาชนท่ีรายไดต้่อ

เดือน30,000 บาทข้ึนไป นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.0 

ดา้นการใชบ้ริการโดยเฉล่ียก่ีคร้ังต่อปี พบว่า  กลุ่มประชาชนท่ีมีการใชบ้ริการโดยเฉล่ีย 3 คร้ังต่อปี และ 

มากกว่า 5 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 29.0 รองลงมา ใช้บริการโดยเฉล่ีย 5 คร้ังต่อปี  คิดเป็นร้อยละ26.0 ส่วนกลุ่ม

ประชาชนท่ีมีการการใชบ้ริการโดย นอ้ยกวา่ 3 คร้ังต่อปี นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 16.0 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1074 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ดา้นการใชบ้ริการประเภทของงานบริการพบวา่  กลุ่มประชาชนท่ีเลือกประเภทงานบริการดา้นงานอ่ืนๆ คิด

เป็นร้อยละ 75.0 รองลงมา ดา้นการจดัเก็บภาษี (ภาษีทอ้งท่ี ภาษีโรงเรือน และภาษีป้าย) คิดเป็นร้อยละ 13.0 ส่วนดา้น

งานทะเบียนราษฎร นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  3.0 
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององคก์ารบริการส่วนตาํบลหนองฉิม อาํเภอเนิน

สง่า จังวดัชัยภูมิ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อคุณภาพการให้บริการองค์การ

บริหารส่วนตาํบลหนองฉิม อาํเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง(�̅�𝑥=3.28,S.D.=.267)   

เ ม่ือ พิจารณาเ ป็นด้าน  พบว่า  โดย ท่ีก ลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มองว่า  ด้านความเสมอภาคในการบริการ 

(�̅�𝑥=3.42,S.D.=.336) มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ด้านความสุจริต (�̅�𝑥=3.30,S.D.=.329)ด้านความสะดวกรวดเร็ว  

(�̅�𝑥=3.26,S.D.=.351)ดา้นดา้นความต่อเน่ืองของการใหบ้ริการ(�̅�𝑥=3.22,S.D.=.363) และสุดทา้ยดา้นความกา้วหนา้ของ

การใหบ้ริการ (�̅�𝑥=3.18,S.D.=.358) เม่ือพิจารณาตามรายดา้น พบวา่  

ดา้นความเสมอภาคในการบริการ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเสมอภาคในการบริการ ภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥=3.43,S.D.=.337) เม่ือพิจารณาเป็นข้อ โดยท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มองว่า บุคลากรและ

เจา้หน้าท่ีขององการบริหารส่วนตาํบลให้การบริการดว้ยความเสมอภาคตามลาํดบั ก่อน-หลงั (�̅�𝑥=3.60,S.D.=.569) 

มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่  บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีขององการบริหารส่วนตาํบลให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน 

( �̅�𝑥=3.47, S.D.=.521)   บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีของอ ง ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตํา บ ล ให้บริการโดยไม่ เลือกปฏิบัติ  

(�̅�𝑥=3.49,S.D.=.502)  บุคลากรและเจา้หนา้ท่ีขององการบริหารส่วนตาํบลใหก้ารตอ้นรับและสงเคราะห์ประชาชนผูม้า

รับบริการ(�̅�𝑥=3.33,S.D.=.493)  บุคลากรและเจา้หนา้ท่ีขององการบริหารส่วนตาํบลใชก้ริยาวาจาสุภาพ และบุคลากร

และเจา้หนา้ท่ีขององการบริหารส่วนตาํบลการแสดงออกดว้ยมารยาทท่ีดีและมีมนุษยส์ัมพนัธ์ (�̅�𝑥=3.37,S.D.=.485) 

ส่วนบุคลากรและเจา้หนา้ท่ีขององการบริหารส่วนตาํบลใหบ้ริการประชาชนดว้ยความเป็นธรรม (�̅�𝑥=3.35,S.D.=.479)

นอ้ยท่ีสุด 

ดา้นความสะดวกรวดเร็ว พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥=3.26,S.D.=.351)  โดยพบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างด้านความสะดวกรวดเร็ว บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีขององการบริหารส่วนตาํบลให้คาํแนะนําและช่วยเหลือ 

(�̅�𝑥=3.34,S.D.= .536)  รองลงมา องค์การบริหารส่วนตาํบลจัดท่ีนั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ 

(�̅�𝑥=3.31,S.D.= .526) ต่อมา บุคลากรและเจา้หนา้ท่ีขององการบริหารส่วนตาํบลใหบ้ริการดว้ยความสะดวกรวดเร็วแก่

ประชาชน (�̅�𝑥=3.35,S.D.=.520 ) บุคลากรและเจา้หนา้ท่ีขององการบริหารส่วนตาํบลให้ประชาชนมีทางเลือกในการ

ไปใชบ้ริการ (�̅�𝑥=3.22,S.D.=.462 ) บุคลากรและเจา้หน้าท่ีขององการบริหารส่วนตาํบลมีการให้บริการตลอดเวลา 

(�̅�𝑥=3.20,S.D.= .449)  การเดินทางมาติดต่อกับสํานักงานองการบริหารส่วนตําบลได้ความสะดวกรวดเร็ว 

(�̅�𝑥=3.19,S.D.=.419 ) ส่วนองการบริหารส่วนตาํบลมีความพร้อมในการปฏิบติังานเพ่ือใหบ้ริการ(�̅�𝑥=3.22,S.D.=.416) 

นอ้ยท่ีสุด 

ดา้นความสุจริต พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง(�̅�𝑥=3.31,S.D.=.330) พบวา่ บุคลากรและเจา้หนา้ท่ีขององการ

บริหารส่วนตาํบลปฏิบัติหน้าท่ี โดยไม่หวงัผลตอบแทน(�̅�𝑥=3.40,S.D.=.492) มากท่ีสุด รองลงมาบุคลากรและ

เจา้หนา้ท่ีขององการบริหารส่วนตาํบลให้บริการดว้ยความเป็นมิตรกบัประชาชน (�̅�𝑥=3.35,S.D.=.479) บุคลากรและ

เจา้หน้าท่ีขององการบริหารส่วนตาํบลมีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติัหน้าท่ี และ  บุคลากรและเจา้หน้าท่ีของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบริการโดยมีจิตสาํนึกในการใหบ้ริการ(�̅�𝑥=3.29,S.D.=.456) ส่วนบุคลากรและเจา้หนา้ท่ีของ



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1075 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

องการบริหารส่วนตาํบลให้บริการดว้ยความเท่ียงธรรมโปร่งใส บุคลากรและเจา้หนา้ท่ีขององการบริหารส่วนตาํบล

ปฏิบติัหนา้ท่ี ประพฤติถูกตอ้งตามธรรมนองคลองธรรมและศีลธรรม และ บุคลากรและเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลปฏิบติัหนา้ท่ีราชการตามจรรยาบรรณ (�̅�𝑥=3.27,S.D.=.446) นอ้ยท่ีสุด 

ดา้นความต่อเน่ืองของการให้บริการ พบว่า ดา้นความต่อเน่ืองของการให้บริการอยู่ในระดบัปานกลาง 

(�̅�𝑥=3.23,S.D.=.373) พบว่าบุคลากรและเจา้หน้าท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอุทิศเวลาของตนในการให้บริการ 

(�̅�𝑥=3.28,S.D.=.473) มากท่ีสุด รองลงมา บุคลากรและเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้

มามีส่วนร่วมไดแ้สดงความคิดเห็นเสนอแนะขอ้มูลต่างๆร่วมกนัทาํงาน(�̅�𝑥=3.27,S.D.=.468)  บุคลากรและเจา้หนา้ท่ี

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีป้ายแสดงขั้นตอนการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน (�̅�𝑥=3.22,S.D.=.462) สาํนกังานองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลมีระยะเวลาการใหบ้ริการท่ีเหมาะสมกบัสภาพงาน (�̅�𝑥=3.21,S.D.=.478) บุคลากรและเจา้หนา้ท่ีของ

องค์การบริหารส่วนตาํบลมีความสามารถแกไ้ขปัญหาและเป็นท่ีปรึกษาได(้�̅�𝑥=3.21,S.D.=.518)ส่วน บุคลากรและ

เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหค้าํแนะนาํหรือช่วยตอบขอ้ซกัถามไดเ้ป็นอยา่งดี(�̅�𝑥=3.19,S.D.=.443) และ 

บุคลากรและเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีการออกเยี่ยมเยียนพบปะประชาชนในชุมชนเพ่ือทราบความ

ทุกขร้์อนหรือความตอ้งการ(�̅�𝑥=3.19,S.D.=.506) นอ้ยท่ีสุด 

ดา้นความกา้วหน้าของการใหบ้ริการ พบว่า ดา้นความกา้วหน้าของการให้บริการอยู่ในระดบัปานกลาง  

(�̅�𝑥=3.20,S.D.=.360) โดยพบว่าองค์การบริหารส่วนตาํบลมีคาํแนะนํา / เอกสาร / เจ้าหน้าท่ี / ป้ายประกาศอย่าง

เหมาะสม  (�̅�𝑥=3.29,S.D.=.456) รองลงมา องค์การบริหารส่วนตาํบลมีตูรั้บความคิดเห็น / รับแบบประเมินการ

ให้บริการ (�̅�𝑥=3.26,S.D.=.463) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ี้ทนัสมยัสาํหรับให้บริการ 

(�̅�𝑥=3.24,S.D.=.452) การให้บริการของบุคลากรและเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน

ของระบบราชการ (�̅�𝑥=3.19,S.D.=.419) บุคลากรและเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีความรู้พฒันาตวัเองให้

กา้วหนา้ในการให้บริการอยูเ่สมอ (�̅�𝑥=3.14,S.D.=.403) ส่วน บุคลากรและเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลมี

การเผยแพร่ให้ประชาชนทราบวิธีการให้บริการรวมถึงการแจง้เหตุด่วนเหตุร้าย (�̅�𝑥=3.10,S.D.=.522) และ องค์การ

บริหารส่วนตาํบลมีการสร้างระบบเตือนภยั  เพ่ือเช่ือมโยงปัญหา หรือความตอ้งการของประชาชนกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 

(�̅�𝑥=3.10,S.D.=.461) นอ้ยท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าในการวิจัยคร้ังน้ีกาํหนดตวัแปรอิสระได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

รายไดต้่อเดือน การใชบ้ริการโดยเฉล่ียก่ีคร้ังต่อปี ประเภทของงานบริการ  ส่วนตวัแปรตามไดแ้ก่ ความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการต่อคุณภาพการใหบ้ริการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองฉิม อาํเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภูมิ 

การทดสอบสมมติฐานนั้น ใชก้ารวิเคราะห์จาํแนกพหุ (Multiple Classification Analysis) ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบวา่ ตวัแปรท่ีทดสอบทั้งหมด  6 ตวั ตวัแปรท่ีมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อคุณภาพการใหบ้ริการ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองฉิม อาํเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภูมิ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน การ

ใชบ้ริการโดยเฉล่ียก่ีคร้ังต่อปี ประเภทของงานบริการ โดยตวัแปลทั้งหมดดงักล่าวไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาระดบัอิทธิพลของตวัแปลทั้ง 6 ตวั ดงักล่าวขา้งตน้ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อ

คุณภาพการใหบ้ริการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองฉิม อาํเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภูมิ   
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ดงันั้นจึงสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานไดว้า่เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน การใชบ้ริการ

โดยเฉล่ียก่ีคร้ังต่อปี ประเภทของงานบริการไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อคุณภาพการใหบ้ริการองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลหนองฉิม อาํเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภูมิ ไม่เป็นไมตามสมมติฐาน 
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 จากการศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ตาํบลหนองฉิม อาํเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภูมิ พบวา่ ประชาชนในเขตการปกรองส่วนทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลหนองฉิม อาํเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภูมิ มีความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อคุณภาพการใหบ้ริการองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลหนองฉิม อาํเภอเนินสง่า จังหวดัชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥=3.28,S.D.=.267)   โดย

ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองฉิม มีการให้บริการดา้นความเสมอภาคในการบริการ 

(�̅�𝑥=3.42,S.D.=.336) มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ด้านความสุจริต (�̅�𝑥=3.30,S.D.=.329) ด้านความสะดวกรวดเร็ว  

(�̅�𝑥=3.26,S.D.=.351) ดา้นดา้นความต่อเน่ืองของการให้บริการ (�̅�𝑥=3.22,S.D.=.363)  และสุดทา้ยดา้นความกา้วหนา้

ของการใหบ้ริการ (�̅�𝑥=3.18,S.D.=.358) สะทอ้นให้เห็นบุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองฉิมมุ่งปฏิบติังาน

ดว้ยความเสมอภาคเท่าเทียมกบัทุกคนดว้ยความสุจริต และเป็นไปด้วยความรวมเร็วตามระเบียบหลกัเกณฑ์ของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองฉิม  

5.2 จากการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลท่ีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อคุณภาพการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองฉิม อาํเภอเนินสง่า จังหวดัชัยภูมิ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รายไดต้่อเดือน การใชบ้ริการโดยเฉล่ียก่ีคร้ังต่อปี ประเภทของงานบริการไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อ

คุณภาพการให้บริการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองฉิม อาํเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภูมิ สะทอ้นให้เห็นว่าองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลหนองฉิมมุ่งปฏิบติังานดว้ยความเสมอภาคเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบติั ผูบ้ริหารและขา้ราชการประจาํ

มุ่งเนน้บริหารจดัการ และใหบ้ริการประชาชนตามนหลกัธรรมมาภิบาลเป็นสาํคญั  
ข้อเสนอแนะ  

5.1 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองฉิมควรส่งเสริมใหใ้หมี้การพฒันาทกัษะในการใหบ้ริหารบุคลากรและ

เจา้หนา้ท่ีเพ่ือยกระดบัคุณภาพการใหบ้ริการประชาชนดว้ยความเป็นธรรม  

5.2 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองฉิมควรจดัเตรียมวามพร้อมในการปฏิบติังานเพ่ือใหบ้ริการอยูเ่สมอ เช่น 

บุคลากร คอมพิวเตอร์ กระดาษ เป็นตน้ 

5.3 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองฉิมควรส่งเสริมใหบุ้คลากรและเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเท่ียงธรรม

โปร่งใส หรือจดัใหมี้การอบรมบุคลการในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการตามจรรยาบรรณ  

5.4 องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองฉิมควรส่งเสริมs.hบุคลากรและเจา้หน้าท่ีของมีการออกเยี่ยมเยียน

พบปะประชาชนในชุมชนเพ่ือทราบความทุกขร้์อนหรือความตอ้งการ 

5.5 องค์การบริหารส่วนตาํบลควรมีการสร้างระบบเตือนภยั  เพ่ือเช่ือมโยงปัญหา หรือความตอ้งการของ

ประชาชนกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลการทดสอบสมมุติฐานไดว้า่  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  รายไดต้่อเดือน  การใชบ้ริการ โดยเฉล่ียก่ีคร้ัง

ต่อปี  ประเภทของงานบริการ  ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อคุณภาพการใหบ้ริการองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลหนองฉิม อาํเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภูมิ ไม่เป็นไมตามสมมติฐาน ผลของการทาํวิจยัส่วนมากออกมาค่อยขา้ง

ปลายกลาง  ซ่ึงอาจมองไดห้ลายอย่างกับการทาํวิจยัในคร้ังน้ี เช่น ประชาชนไม่ไดอ่้านแบบถอบถามแบบถ่ีถว้น,

ประชาชนไม่เขา้ใจในแบบสอบถาม,หรือประชาชนมีความพึงพอใจกบัการทาํงานแบบปลานกลาง  

ขอ้เสนอแนะแนวทางการวิจยัท่ีควรทาํต่อไปคือ ควรจะตอ้งเก็บแบบสอบถามให้มากกว่าน้ี และ มีการ

อธิบายให้กับประชาชนอย่างชัดเจนใจการตอบแบบสอบถาม เพ่ือท่ีจะให้งานวิจัยน้ีได้ออกมามีประโยชน์ต่อ

ใหบ้ริการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองฉิม อาํเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภูมิอยา่งแทจ้ริง  
 

กติตกิรรมประกาศ  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จังหวดั

พระนครศรีอยธุยา พ.ศ. 2544-2554 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การวิจยั ไดแ้ก่ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จาํนวน 5 คน, ผูส้มคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จาํนวน 4 คน,  

และขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ีรัฐ และนกัการเมืองทอ้งถ่ิน จาํนวน 5 คน ซ่ึงเป็นคนในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล ศึกษาขอ้มูล รวบรวมเอกสารการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งการ

สร้างขอ้สรุป  

ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.  

2544-2554 นั้น เม่ือจาํแนกตามปัจจยั 1) ปัจจยัดา้นพรรคการเมือง: นโยบายหรือภาพลกัษณ์พรรคการเมืองมีผลต่อการ

เลือกตั้งในพ้ืนท่ี และได้มีการสนับสนุนการหาเสียงของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 2) ปัจจัยด้านบทบาทผูน้าํทาง

การเมือง: สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเคยมีบทบาททางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินมาก่อน เช่น นายกองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั รองนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั รวมถึงสมาชิกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั เป็นตน้ และบทบาทและ

ผลงานในอดีตของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรได้ส่งผลให้ประชาชนเลือกเขา้มาดํารงตาํแหน่ง 3) ปัจจัยด้านกลุ่ม

ผลประโยชน์ และระบบอุปถมัภ์: สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไดเ้ขา้ถึงประชาชน มีการไปมาหาสู่กัน พบปะพูดคุย

ปัญหากบัคนในพ้ืนท่ี และไปช่วยงานประเพณี รวมทั้งช่วยเหลือชาวบา้นในเขตท่ีไดรั้บความเดือดร้อน 4) ปัจจยัดา้น

การเลือกตั้ง: ยทุธศาสตร์ในการหาเสียงเลือกตั้งท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรส่วนใหญ่ เป็นการเขา้พบปะประชาชนใน

พ้ืนท่ี บอกกล่าวนโยบาย  การรณรงค์หาเสียงท่ีทาํให้ประชาชนลงคะแนนให้นั้น เป็นการช้ีแจงถึงนโยบายให้

ประชาชนทราบ เป็นคนในพ้ืนท่ีรวมถึงการทาํงานท่ีต่อเน่ือง และประชาชนมีความสนิทสนมกบัสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรดว้ย 

คาํสําคญั: สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา, การเลือกตั้ง, พรรคการเมือง, ผูน้าํทางการเมือง 
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ABSTRACT 

This qualitative research aimed to study the influencing factors of the election of the member of parliament 

in Ayutthaya province during the year 2001 – 2011. The selective group of this research included the member of the 

parliament, candidates for the members of parliament, bureaucrats, the government officer, and local politicians in 

Ayutthaya district. This was the qualitative research by in-depth Interviews and interpreted to make a conclusion. 

The findings revealed that there were many the influencing factors of the election of members of 

parliament in Ayutthaya province during the year 2001 – 2011 when divided to different factors 1) Parties factor: the 

policy, image, and support of the parties influenced the election of members of parliament in the area. 2) Political 

leader factor: members of parliament used to play a big part in local politics such as Chief Executive of the Provincial 

Administrative Organization (PAO), Deputy Chief Executive of the PAO, Members of the PAO etc. A role and 

success of the Members of Parliament in the past influenced people to elect the person for the position. 3) Benefit 

Group and the patron-client system factor: Members of Parliament got to people. They visited one another, talked 

about the problems, exchanged their opinions, helped with cultural ceremonies and those in need. 4) Election factor: 

most strategies of the election of Members of Parliament were to socialize with the locals and tell them about the 

policies. The campaign of Members of Parliament that influenced people to vote were the ones who worked 

continuously and closely to the locals. 

Keywords: Members of parliament in Ayutthaya, Election, Parties, Political leader   

 

1. บทนํา 

ภายใตร้ะบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนสามารถใชสิ้ทธิทางการเมืองเลือก

ตวัแทน หรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เขา้ไปทาํหน้าท่ีแทนตนในการออกกฎหมายเพ่ือบริหารประเทศ และยงัทาํ

หนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายรัฐธรรมนูญไดก้าํหนด  จากเหตุการณ์กบฏบวรเดชท่ีไดย้ติุลงในวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2476 

และหลงัจากนั้นประเทศไทยไดมี้การเลือกตั้งเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 เป็นการเลือกตั้ง

ท่ีเรียกวา่เลือกตั้งโดยวธีิออ้ม ซ่ึงเป็นคร้ังเดียวของประเทศไทย นอกนั้นเป็นการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมด มีทั้ง  แบ่งเขต 

รวมเขต แบบผสมรวมเขตกบัแบ่งเขต จนปัจจุบนัประเทศไทยไดผ้า่นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมาทั้งหมด 

25 คร้ัง โดยคร้ังล่าสุดมีการเลือกตั้งในวนัท่ี 3 ก.ค. 2554 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จึงเป็นการทาํให้

ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการเลือกผูแ้ทน การเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการใชอ้าํนาจรัฐ

แทนประชาชนไดน้ั้น จึงตอ้งผา่นกระบวนการเลือกตั้งตามวิธีการท่ีรัฐธรรมนูญไดก้าํหนดไว ้การเลือกตั้งจึงกล่าวได้

ว่า เป็นกิจกรรมท่ีสําคญัอย่างหน่ึงในกระบวนการทางการเมืองและการปกครอง และขาดไม่ไดส้าํหรับประเทศท่ี

ปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตย (พรศกัด์ิ ผ่องแผว้, 2527 : 1) ระบอบการปกครองของไทยนั้น เป็นระบอบการ

อุปถมัภค์ ํ้าจุนท่ีมีอายยุนืยาว จิตสาํนึกและความรู้สึกต่อการเมืองยอ่มมีลกัษณะค่อนขา้งแคบ เป็นความภกัดีต่อหมู่คณะ

และผูน้าํท่ีเป็นตวับุคคลมากกวา่การมองกวา้งออกไปทั้งระบบ หรือทั้งประเทศ การเลือกตั้ง จึงเป็นกระบวนการทาง

การเมืองอยา่งหน่ึงในระบบการปกครองท่ีเช่ือวา่ อาํนาจสูงสุดในการปกครองเป็นของประชาชน เป็นกระบวนการท่ี

เลือกรัฐบาลท่ีจะทาํการปกครองและสร้างความชอบธรรมใหแ้ก่อาํนาจการปกครอง การเมืองไม่ใช่เร่ืองเฉพาะกลุ่ม
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ชนชั้นนาํหรือผูป้กครองเท่านั้น แต่เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกคนในสังคมไม่มากก็นอ้ย เม่ือปัญหาน้ีกลายเป็นส่ิงท่ีได้

ส่งผลกระทบต่อความเขม้แข็งของกระบวนการทางการเมืองแบบประชาธิปไตย การเลือกตั้ง จึงเป็นเง่ือนไขท่ีสาํคญั

ท่ีสุดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เพราะการเลือกตั้งเป็นการแสดงออกถึงความคิดของประชาชนผูเ้ป็น

เจา้ของประเทศท่ีจะมอบใหต้วัแทนไปใชอ้าํนาจแทนตน เป็นการแสดงออกของประชาชนทางดา้นสิทธิเสรีภาพทาง

ความคิดของประชาชนท่ีตอ้งการผูแ้ทนของตนเองท่ีมีลกัษณะเช่นใด เพ่ือขจดัความขดัแยง้ หรือการสืบต่ออาํนาจ และ

เป็นกลไกท่ีจะควบคุมให้ผู ้แทนท่ีดํารงตําแหน่งจากการเลือกตั้ งตระหนักอยู่เสมอว่าต้องมีความรับผิดชอบ               

 บทบาทของสมาชิกสภาผูแ้ทนจะเป็นเร่ืองของการตรากฎหมาย คือ การออก การแก้ไข หรือยกเลิก

พระราชบัญญติั พระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ การควบคุม การบริหารราชการ

แผน่ดิน และยงัตอ้งเป็นตวัแทนของประชาชนไปทาํบทบาทหนา้ท่ี เช่น การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนาํ

ความเดือดร้อนของประชาชนไปยงัหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการแกไ้ขปัญหา และยงัมีอาํนาจควบคุมการบริหารราชการ

แผ่นดิน เช่น การให้ความเห็นชอบบุคคล ซ่ึงสมควรไดรั้บแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี การตั้งกระทูถ้าม และการเสนอ

ญตัติขอให้เปิดอภิปรายทัว่ไป เพ่ือลงมติไม่ไวว้างใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ทั้ งน้ี เป็นไปตามการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดให้รัฐสภา

ประกอบดว้ย สภาผูแ้ทนราษฎร  มีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตจาํนวน 375 คน และแบบบญัชีรายช่ือจาํนวน 

125 คน รวมจาํนวน 500 คน และวฒิุสภา มีสมาชิกวฒิุสภา จาํนวน 150 คน มีวาระการดารงตาํแหน่ง 4 ปี ผู ้ วิ จั ย มี

ความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  เพราะ เป็น

การศึกษาเพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นถึงลกัษณะปัจจยัท่ีทาํใหน้กัการเมืองท่ีมีเสถียรภาพต่อการเมืองนั้นไดรั้บตาํแหน่งในการ

เลือกตั้ง ซ่ึงประชาชนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีแนวโนม้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรคนเดิมมากข้ึน 

จึงเป็นเหตุผลสําคญั เพราะ การเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมืองท่ีสําคญัท่ีสุดในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย    
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พ.ศ. 2544-2554 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การศึกษาวิจัย เร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จังหวดัพระนครศรีอยุธยา               

พ.ศ. 2544-2554” การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์บุคคลในพ้ืนท่ี

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี คือ 

1) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จาํนวน 5 คน  

2) ผูส้มคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จาํนวน 4 คน  

3) ขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ีรัฐและนกัการเมืองทอ้งถ่ิน จาํนวน 5 คน  

โดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการการตีความขอ้มูล การเปรียบเทียบขอ้มูล พร้อมทั้งการสร้างขอ้สรุป  
 

 

 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1081 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

4. ผลการวจิยั 

ส่วนที ่1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พ.ศ. 2544-2554  

ในปี พ.ศ. 2539 ภายใตรั้ฐบาลผสมโดยมี พล.อ. ชวลิต ยงใจยทุธ ดาํรงตาํแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ไดเ้กิดปัญหา

วิกฤตเศรษฐกิจ และปัญหาความขดัแยง้ภายในพรรคร่วมรัฐบาล ทาํให้ความชอบธรรมทางการเมืองของ พล.อ.ชวลิต                

ยงใจยุทธ นั้นลดตํ่าลงอย่างมาก ต่อมาไดมี้การประกาศยุบสภา เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 และนายกรัฐมนตรีได้

ประกาศยบุสภาผูแ้ทนราษฎร จึงไดก้าํหนดการเลือกตั้งทัว่ไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ในวนัท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็น

คร้ังท่ี 20 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เม่ือ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยานั้น ไดมี้ผูล้งสมคัร

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในจงัหวดัอยธุยา จาํนวน 17 คน  จากทั้งหมด 5 เขตเลือกตั้ง   
   

ตารางท่ี 1  รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขต จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พ.ศ. 2544 

 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร คร้ังท่ี 21 วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 เน่ืองจาก สภาผูแ้ทนราษฎรชุด

เก่าไดค้รบวาระ 4 ปี ในวนัท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2548 ถือเป็นการเลือกตั้งต่อเน่ืองมาจากสภาฯ และยงัใชรู้ปแบบการเลือกตั้ง

แบบเดิมเหมือนกบัการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 2 แบบ แบบแรกเป็นการเลือกตั้งแบบ

แบ่งเขต เลือกตั้งจาํนวน 400 คน จากเขตเลือกตั้งจาํนวน 400 เขต แบบท่ีสอง เป็นการเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือพรรค 

(Party List) อีก 100 คน รวมจาํนวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทั้งส้ิน 500 และยงัใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัปี 2540 เพราะฉะนั้น

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรปี 2548 จึงไม่มีการเปล่ียนแปลงทั้งรูปแบบและเขตเลือกตั้ง 

 

ตารางท่ี 2 รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขต จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พ.ศ. 2548  

 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรคร้ังท่ี 25 วนัท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ.2550 นับเป็นการเลือกตั้งคร้ังท่ี 1 

ภายใตก้ฎกติกาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 และพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่

เขต รายช่ือ พรรค 

เขต 1 นายเก้ือกลู  ด่านชยัวจิิตร พรรคไทยรักไทย 

เขต 2 นายพอ้ง  ชีวานนัท ์ พรรคไทยรักไทย 

เขต 3 นางสาวสุวมิล  พนัธ์เจริญกลุ พรรคไทยรักไทย 

เขต 4 นายวทิยา  บูรณศิริ พรรคไทยรักไทย 

เขต 5 นายบุญพนัธ์  แขวฒันะ พรรคไทยรักไทย 

เขต รายช่ือ พรรค 

เขต 1 นายเก้ือกลู  ด่านชยัวจิิตร พรรคไทยรักไทย 

เขต 2 นายพอ้ง  ชีวานนัท ์ พรรคไทยรักไทย 

เขต 3 นางสาวสุวมิล  พนัธ์เจริญกลุ พรรคไทยรักไทย 

เขต 4 นายวทิยา  บูรณศิริ พรรคไทยรักไทย 

เขต 5 นายบุญพนัธ์  แขวฒันะ พรรคไทยรักไทย 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1082 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีไดถู้กร่างข้ึนภายหลงั

จากท่ี พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหนา้คณะรัฐประหาร ไดท้าํการยึดอาํนาจ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี 

ในวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 ทั้งน้ีดว้ยการเปล่ียนแปลงกฎกติกาทางการเมืองใหม่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศกัราช 2550 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไดมี้การแบ่งเขตเลือกตั้ง

ออกเป็น 2 เขต โดยจาํนวนสมาชิกในแต่ละเขต แบ่งออกเป็นดงัน้ี เขต 1 คน จาํนวน 3 คน และ เขต 2 จาํนวน 2 คน 

 

ตารางท่ี 3 รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขต จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พ.ศ. 2550  

 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไดมี้การแบ่ง

เขตเลือกตั้งออกเป็น 5 เขต  

 

ตารางท่ี 4 รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขต จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พ.ศ. 2548  

 

ส่วนที ่2 ปัจจยัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พ.ศ. 2544-2554 

ปัจจยัดา้นพรรคการเมือง นโยบายหรือภาพลกัษณ์พรรคการเมือง มีผลต่อการเลือกตั้งในพ้ืนท่ีมาก เพราะ 

ประชาชนชอบนโยบายท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีนอ้งประชาชน หรือนโยบายท่ีเขา้ถึงคนในพ้ืนท่ีนั้นๆ และพรรคได้

มีการสนบัสนุนการหาเสียงของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร รวมทั้งหวัหนา้พรรคมาปราศรัยในเขตพ้ืนท่ี เพ่ือช่วยในการ

หาเสียงของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  

ปัจจัยด้านบทบาทผูน้าํทางการเมือง ก่อนท่ีจะลงสมคัรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในเขตจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยานั้น เคยมีบทบาททางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินมาก่อน เช่น นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั รอง

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั รวมถึงสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ฯลฯ บทบาทผลงานในอดีต เช่น การเป็น

เขต รายช่ือ พรรค 

เขต 1 

 

นายสุรเชษฐ ์ ชยัโกศล พรรคพลงัประชาชน 

นายพอ้ง  ชีวานนัท ์ พรรคพลงัประชาชน 

นายเก้ือกลู  ด่านชยัวจิิตร พรรคชาติไทย 

เขต 2 

 

นายสุรศกัด์ิ  พนัธ์ุเจริญวรกลุ พรรคพลงัประชาชน 

นายวทิยา  บูรณศิริ พรรคพลงัประชาชน 

เขต รายช่ือ พรรค 

เขต 1 นาย เก้ือกลู  ด่านชยัวจิิตร พรรคชาติไทยพฒันา 

เขต 2 นาย พอ้ง  ชีวานนัท ์ พรรคเพ่ือไทย 

เขต 3 นาย สุรศกัด์ิ  พนัธ์เจริญวรกลุ พรรคเพ่ือไทย 

เขต 4 นาย วทิยา  บูรณศิริ พรรคเพ่ือไทย 

เขต 5 นาย องอาจ  วชิรพงศ ์ พรรคเพ่ือไทย 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1083 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

นักการเมืองท้องถ่ินมาก่อน ครอบครัวและเครือญาติ ทั้ งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองได้ส่งผลให้

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไดเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่ง และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรส่วนใหญ่ เป็นคนจริงใจ ตั้งใจจริง เสมอ

ตน้เสมอปลาย  มีความรับผิดชอบต่อบทบาทและหนา้ท่ีตวัเอง จึงทาํใหป้ระชาชนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหเ้ขา้มาเป็น

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ปัจจยัดา้นกลุ่มผลประโยชน์ และระบบอุปถมัภ ์ส่วนใหญ่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรนั้นเป็นนกัเมืองทอ้งถ่ิน

มาก่อน จึงมีความคุน้เคยกบัประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนส่วนใหญ่จะเขา้มาขอความช่วยเหลือสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎร เขา้มาร้องทุกข ์หรือมีความทุกขร้์อนในเร่ืองของปากทอ้ง บอกงานประเพณีต่างๆ และหลงัจากการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไดเ้ขา้ถึงประชาชน มีการไปมาหาสู่กนั พบปะพูดคุยปัญหากบัคนในพ้ืนท่ี และไปช่วยงาน

ประเพณี รวมทั้งช่วยเหลือชาวบา้น ในเขตท่ีไดรั้บความเดือดร้อน  

ปัจจยัดา้นการเลือกตั้ง ยทุธศาสตร์หรือยทุธวธีิท่ีใชใ้นการหาเสียง เป็นการเขา้พบปะประชาชนในพ้ืนท่ี บอก

กล่าวนโยบาย การเดินแจกใบปลิว การรณรงคใ์นการหาเสียง คือ การท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพดู ช้ีแจงถึงนโยบาย

ใหป้ระชาชนทราบ เป็นคนอยธุยาดว้ย รวมถึงการทาํงานท่ีต่อเน่ือง และเป็นคนท่ีประชาชนช่ืนชอบอยูแ่ลว้จึงส่งผลให้

ประชาชนลงคะแนนเสียงให ้ 

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การอภิปรายผล 

1. ปัจจยัด้านพรรคการเมือง 

ปัจจยัท่ีสําคญัในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2544-2554 พบว่า  

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และผูส้มคัรลงแข่งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไดเ้ขา้สังกดั

พรรคการเมืองใดการเมืองหน่ึง โดยการท่ีพรรคเป็นคนทาบทาม และเขา้สมคัรเอง เป็นบุคคลซ่ึงมีบทบาทและผลงาน

ทางดา้นการเมืองทอ้งถ่ินมาก่อน และมีทศันะท่ีเหมือนกนักบัพรรคการเมือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Roy C.           

ท่ีกล่าวว่า พรรคการเมือง คือ สมาคมซ่ึงดําเนินกิจกรรมและรวบรวมประชาชนเข้ามาร่วมกัน โดยประสาน

ผลประโยชน์ของสมาชิก เพ่ือนําไป สู่การจัดตั้ งรัฐบาล และสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร และผู ้สมัครลงแข่ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาส่วนใหญ่จะมีท่ีทาํการพรรคอยูใ่นเขตพ้ืนท่ี มีพนกังานเพ่ือ

คอยรับเร่ือง ช่วยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนท่ี และเอาไวใ้หป้ระชาชนมาพบปะพดูคุยกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ                     

La Palombara and Weiner ท่ีกล่าววา่ พรรคการเมือง มีสาขาพรรคกระจายอยูท่ัว่ประเทศตามชุมชนต่างๆ มีการติดต่อ

สมัพนัธ์กบัประชาชนอยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ืองไม่เฉพาะแต่เวลาหาเสียงเลือกตั้งเท่านั้น 

2. ปัจจยัด้านบทบาทผู้นําทางการเมือง 

ปัจจยัท่ีสําคญัในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2544-2554 พบว่า 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรก่อนท่ีจะลงสมคัรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยุธยานั้น           

เคยมีบทบาททางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินมาก่อน จึงส่งผลทาํให้ประชาชนนั้นเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ กิติ  ตยคัคานนท ์ไดอ้ธิบายวา่ ผูน้าํ คือ บุคคลท่ีมีความสามารถและไดรั้บความไวว้างใจ การเคารพนบั

ถือ จึงไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นหวัหนา้และมีอาํนาจในการตดัสินใจ และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรส่วนใหญ่ มีลกัษณะ

เป็นคนท่ีจริงใจ ตั้งใจจริง เสมอตน้เสมอปลาย  มีความรับผิดชอบต่อบทบาทและหนา้ท่ีตวัเอง  เป็นคนเขา้ถึงง่าย ซ่ึง



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1084 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

สอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ ท่ีกล่าวว่า คุณสมบัติของการเป็นนักการเมืองท่ีดีจะตอ้งมี

คุณภาพสูง มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีคุณประโยชน์ ทาํงานเพ่ือส่วนรวมดว้ยความเสียสละไม่เห็นแก่ตวั มีคุณลกัษณะ

ชีวิตท่ีดี มีลกัษณะพ้ืนฐานของการดาํเนินชีวิตแบบเสมอตน้เสมอปลาย มีประวติัดี มีการดาํเนินชีวิตตั้ งแต่อดีตท่ี

โปร่งใสทั้งในชีวิตหนา้ท่ีการงานและชีวิตส่วนตวั ไม่กลบักลอก ไม่ปล้ินปลอ้น สามารถพูดจาส่ือสารไดดี้กบับุคคล

ในทุกๆระดบั และท่ีสาํคญัมีคุณธรรม จริยธรรมซ่ือสัตยจ์ริงใจต่อประชาชนและประเทศชาติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลุ่ม

ขา้ราชการและนกัการเมืองทอ้งถ่ิน ท่ีกล่าววา่ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีลกัษณะเด่น

เขา้ถึงชุมชน มางานต่างๆ เป็นกนัเองกบัชาวบา้น มีมนุษยสัมพนัธ์ ช่วยเหลือพ่อแม่พ่ีนอ้งประชาชน ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํ

ใหส้มาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยานั้น ไดรั้บเลือกตั้งมีหลายปัจจยั เช่น เงิน เครือญาติพ่ีนอ้ง 

บริวารเพ่ือนฝงู รวมถึงธุรกิจ นอกจากนั้นก็เป็นการเขา้ถึงง่าย และความจริงใจ 

3. ปัจจยัด้านบทบาทกลุ่มผลประโยชน์ และระบบอุปถัมภ์ 

ปัจจยัท่ีสําคญัในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2544-2554 พบว่า  

ส่วนใหญ่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรนั้นเป็นนกัการเมืองทอ้งถ่ินมาก่อน จึงมีความคุน้เคยกบัประชาชนในพ้ืนท่ี มีการ

ไปมาหาสู่กนั พบปะพูดคุยปัญหากบัคนในพ้ืนท่ี และไปช่วยงานประเพณี รวมทั้งช่วยเหลือชาวบา้นในเขตท่ีไดรั้บ

ความเดือดร้อน ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ชาญณวุฒ  ไชยรักษาได้ศึกษา เร่ือง “นักการเมืองท้องถ่ินจังหวดั

พิษณุโลก” ผลการศึกษา พบว่า ความสําเร็จของนักการเมืองท้องถ่ินในจงัหวดัพิษณุโลกนั้น ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลกั         

4 ประการ คือ ความสมัพนัธ์ของผูส้มคัรกบัชุมชน เครือข่ายทางสงัคมและการเมืองทอ้งถ่ินของผูส้มคัร ระบบอุปถมัภ์

ของผูส้มคัรกับชุมชนและหัวคะแนน และจาํนวนค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง ซ่ึงผูส้มคัรลงแข่ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีเครือข่ายทางการเมือง คือ การท่ีมีสาขาพรรคในจงัหวดั

แลว้มีสมาชิกพรรคจาํนวนหน่ึง จึงเป็นจุดแขง็ของพรรคท่ีสาํคญั และหลงัจากเลือกตั้ง ไดมี้การไปมาหาสู่กบัชาวบา้น

ในพ้ืนท่ี คอยดูแลและไปงานประเพณีต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ Almond and Powell ท่ีไดแ้บ่งกลุ่ม

ผลประโยชน์ไว ้4 ประเภท คือ 1. กลุ่มผลประโยชน์ท่ีไม่มีการจดัตั้ง 2. กลุ่มผลประโยชน์และบุคคลท่ีเควง้ควา้งไร้

บรรทดัฐาน 3. กลุ่มผลประโยชน์ท่ีเป็นทางการ 4. กลุ่มผลประโยชน์ท่ีเป็นสถาบนั ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบั ประเภทท่ี 4 

คือ กลุ่มผลประโยชน์ท่ีเป็นสถาบนั ซ่ึงคือองค์การท่ีเป็นทางการ (Formal Organization) เช่น พรรคการเมือง กลุ่ม

เหล่าน้ีจะเป็นตวัแทนเรียกร้องผลประโยชน์ใหก้ลุ่มอ่ืนในสงัคม รวมถึงเรียกร้องผลประโยชน์ของกลุ่มเองดว้ย 

4. ปัจจยัด้านการเลือกตั้ง 

ปัจจยัท่ีสาํคญัในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พ.ศ. 2544-2554 พบวา่ 

การเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญปี 2550 นั้นไม่ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อการเลือกผูส้มคัร หรือการสร้างกฎกติกา

ใหม่ก็ไม่สามารถยับย ั้ งได้ ก็ย ังส่งผลให้ตัวบุคคลหรือพรรคการเมืองเดิมนั้ นได้รับชัยชนะเช่นเดิม  การท่ี

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไดใ้ช้ยุทธวิธีในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเดินแจกใบปลิว เขา้พบปะ

ประชาชน บอกกล่าวและช้ีแจงนโยบาย การปราศรัยหาเสียง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เพียงกมล มานะรัตน์ ท่ี

กล่าววา่ ยทุธวิธีการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งท่ีดีจะนาํไปสู่การชนะในการเลือกตั้ง กระบวนการหรือยทุธิวิธีในการหา

เสียง เพ่ือให้ไดเ้ปรียบคู่แข่งหรือชนะในการเลือกตั้ง คือ รูปแบบท่ีเปิดเผยและถูกกฎหมาย เช่น การปราศรัยหาเสียง 

การเ ดินเคาะประตูบ้าน  การประชาสัมพันธ์  ซ่ึงพบว่า  ผู ้สมัครลงแข่งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัด

พระนครศรีอยธุยาไดใ้ชย้ทุธวิธีในการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในเขต
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จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา คือ ผูส้มคัรเดินหาเสียงเอง ไม่ใชห้ัวคะแนน เขา้ถึงพ่ีนอ้งประชาชน ไม่มีการซ้ือเสียง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เพียงกมล มานะรัตน์ เช่นกนั  

ข้อเสนอแนะ 

1. ดา้นพรรคการเมือง พรรคการเมือง ควรใหค้วามสาํคญักบันโยบายท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

2. ดา้นบทบาทผูน้าํทางการเมือง นาํความเป็นผูน้าํทางการเมือง มาสร้างกิจกรรมในการพฒันาประชาชน

และพ้ืนท่ีนั้นๆ 

3. บทบาทกลุ่มผลประโยชน์ และระบบอุปถมัภ ์ควรสร้างกลุ่มท่ีมีคุณประโยชน์ต่อชุมชน หรือคนในพ้ืนท่ี 

เพ่ือท่ีจะสร้างผลงานใหก้บัพ้ืนท่ีนั้นๆ  

4. ดา้นการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรควรมีการหาเสียงผ่านโซเชียล เน็ตเวร์ิก ถือเป็นหน่ึงในยทุธวิธี

ในการหาเสียงทางการเมืองรูปแบบใหม่ 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 

ปัจจยัดา้นพรรคการเมือง นโยบายพรรคการเมืองนั้นส่งผลต่อการเลือกตั้งในพ้ืนท่ี และพรรคการเมืองก็ไดมี้

การสนบัสนุนการหาเสียงของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  

ปัจจยัดา้นบทบาทผูน้าํทางการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเคยมีบทบาททางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินมา

ก่อน และผลงานในอดีตไดส่้งผลใหป้ระชาชนเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีนั้น  รวมถึงครอบครัวและ

เครือญาติ ทั้งทางดา้นสงัคม เศรษฐกิจและการเมืองส่งผลต่อการดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองดว้ย 

 ปัจจยัดา้นกลุ่มผลประโยชน์ และระบบอุปถมัภ ์การท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

และประชาชนในเขตพ้ืนท่ีมีความสนิทสนมใกลชิ้ดกัน มีการช่วยเหลือประชาชนในยามเดือดร้อน จึงส่งผลให้

ประชาชนเลือกสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรคนเดิมๆเขา้ดาํรงตาํแหน่งเช่นเดิม   

ปัจจยัดา้นการเลือกตั้ง การเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญปี 2550 นั้นไม่ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อการเลือก

ผูส้มคัร หรือการสร้างกฎกติกาใหม่ก็ไม่สามารถยบัย ั้งได ้ก็ยงัส่งผลให้ตวับุคคลหรือพรรคการเมืองเดิมนั้นไดรั้บชยัชนะ

เช่นเดิม การท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพูด ช้ีแจงถึงนโยบายให้ประชาชนทราบ การเขา้พบปะประชาชนในพ้ืนท่ี แจก

ใบปลิว รวมถึงการทาํงานท่ีต่อเน่ือง และเป็นคนท่ีประชาชนช่ืนชอบอยูแ่ลว้จึงส่งผลใหป้ระชาชนลงคะแนนเสียงให ้ 

 

เอกสารอ้างองิ 

กระมล  ทองธรรมชาติ สมบูรณ์  สุขสาราญ และปรีชา  หงส์ไกรเลิศ. (2531).การเลือกตั้งพรรคการเมืองและ

เสถียรภาพของรัฐบาล กรุงเทพมหานคร.  ฝ่ายวจิยัคณะรัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ. (2539). อนาคตผู้นาํการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า.  กรุงเทพฯ: ซคัเซสมีเดีย. 

ชาญณวฒุ  ไชยรักษา. (2549). นกัการเมืองถ่ินจงัหวดัพิษณุโลก.  สาํนกัวจิยัและพฒันา, สถาบนัพระปกเกลา้. 

ทวจิีตร  พฒัน์ชนะ และคณะ. (2553). ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาล: ศึกษากรณี เทศบาล

ตาํบลทบักวาง อาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี. สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบณัฑิต, วทิยาลยัส่ือสาร

การเมือง มหาวทิยาลยัเกริก. 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1086 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

บาํรุง  รุ่งเรือง. (2556). ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภาจงัหวดัภูเก็ต: กรณีศึกษา ผูมี้สิทธิ

 เลือกตั้งในจงัหวดัภูเก็ต. สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบณัฑิต, วทิยาลยัส่ือสารการเมือง มหาวทิยาลยัเกริก 

พรศกัด์ิ  ผอ่งแผว้. (2527). พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคนไทย. กรุงเทพฯ: เจา้พระยาการพิมพ ์

เพียงกมล  มานะรัตน์. (2547). การเมืองเร่ืองการเลือกตั้ง: ศึกษากรณีการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2547. วทิยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

มัน่เศรษฐ ์ไตรชลาสินธ์ุ. (2554). ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัชลบุรีในการ

เลือกตั้งเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2550. วทิยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบณัฑิต วชิาการเมืองการปกครอง 

สาขาวชิารัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  

เมธี  ปรีชา. (2542). บทบาททางการเมืองของกลุ่มปากนํ้ า. วทิยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาการ

ปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ลิขิต  ธีระเวคิน. (2543). การเมืองการปกครองไทย. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

สมบติั  จนัทรวงศ.์ (2529). การเมืองเร่ืองการเลือกตั้ง: ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งทัว่ไป พ.ศ. 2529. กรุงเทพฯ: 

มูลนิธิเพ่ือการศึกษาประชาธิปไตยและการพฒันา. สาขาวชิาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 

อมรา  พงศาพิชญ ์และปรีชา  คุวินทร์พนัธ์. (2543). ระบบอุปถมัภ.์ กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพแ์ห่ง 

La Palombara, J., & Weiner, M. (1966). Political parties and political development. Princeton. NJ: Princeton 

University Press. Mair, P. 

 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1087 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวดัปทุมธานี พ.ศ. 2544 – 2554 

INFLUENCING FACTORS OF THE ELECTION OF MEMBERS OF PARLIAMENT  

IN PATHUMTHANI PROVINCE DURING THE YEAR 2001 - 2011 

กมลฐิต ิไปด้วย1 และธํารงศักดิ์ เพชรเลศิอนันต์
2 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต (feem.pimnalin@gmail.com) 

2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต (thamrongsakpetch@gmail.com) 

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

บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัปทุมธานี 

พ.ศ. 2544-2554 เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั แยกออกเป็น 3 กลุ่ม (1)สมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรจงัหวดัปทุมธานี (2)ผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัปทุมธานี (3)ขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ีรัฐ 

และนกัการเมืองทอ้งถ่ิน โดยใชก้ารศึกษาจากเอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์เชิงลึก และทาํการวิเคราะห์

ขอ้มูล โดยใชว้ธีิการตีความขอ้มูล การเปรียบเทียบขอ้มูล พร้อมทั้งการสร้างขอ้สรุป 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัปทุมธานี พ.ศ. 2544-2554 

สามารถจาํแนกปัจจยั ไดด้งัน้ี 1)ปัจจยัพรรคการเมือง พบวา่ นโยบายพรรคและภาพลกัษณ์ของพรรคการเมือง นั้นมีผล

ต่อการเลือกตั้งในเขตพ้ืนท่ี อยา่งมาก เพราะ ประชาชนส่วนใหญ่ชอบท่ีตวันโยบายของพรรค ท่ีเขา้ถึงกลุ่มคนในพ้ืนท่ี 

เพราะคิดวา่นโยบายน้ีจะทาํใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อพวกเขา 2)ปัจจยัดา้นบทบาทผูน้าํทางการเมือง พบวา่ ก่อนท่ีจะ

ลงสมคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในเขตจงัหวดัปทุมนั้น ส่วนใหญ่แลว้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เคยมี

บทบาททางการเมืองทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัจงัหวดั มาก่อน เช่น ผูใ้หญ่บา้น กาํนนั สมาชิกองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จึงถือวา่บทบาทและผลงานในอดีตของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรนั้น มีผล

ให้ประชาชน ตดัสินใจเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง เป็นอยา่งมาก 3)ปัจจยัดา้นเครือข่ายทางการเมือง และระบบอุปถมัภ ์

พบวา่ ส่วนใหญ่แลว้เวลาสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หาเสียง จะลงพ้ืนท่ีดว้ยตวัเอง แลว้ก็จะมีกลุ่มสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎร นกัการเมืองทอ้งถ่ิน และนกัธุรกิจ ท่ีสนิทสนมกนัเป็นการส่วนตวั เขา้มาให้การสนบัสนุนและช่วยเหลือ ใน

การลงพ้ืนท่ีหาเสียง 4)ปัจจัยด้านการเลือกตั้ง พบว่า ยุทธศาสตร์หรือยุทธวิธีท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวดั

ปทุมธานี ใชก้นั คือ การแจกใบปลิว การข้ึนรถแห่ประชาสมัพนัธ์หาเสียงใหป้ระชาชนไปลงคะแนน และการลงพ้ืนท่ี

ในเขตของตนเองโดยการเคาะตามประตูบา้น เพ่ือพบปะประชาชน และปราศรัยนโยบายของพรรค ถือว่ามีผลให้

ประชาชนเลือกลงคะแนนใหส้มาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร อยูพ่อสมควร 

คาํสําคญั: ปัจจยั, การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร, จงัหวดัปทุมธานี 
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ABSTRACT 

This research purpose to study the factors that have affected to the Election of Members of Paliament, 

Pathumthani since 2001 – 2011 is the quality research. The sample of research divided to 3 parts (1) the members of 

Paliament, Pathumthani (2 )  the candidates of the members of Paliament, Pathumthani (3 )  the officials, the state 

authorities, and the local politicians that study from the documents, the interviewing and analyze by Data 

interpretation, comparing information and conclusion. 

The result of research found that the factors which has affected to the Election of Members of Paliament, 

Pathumthani since 2001 – 2011 could divide in the factors (1) Political party found that the policy and image of 

political party has the huge impact to the election because the most of people like the policy of party that approach 

the local people who think that the policy will provide the most benefit to them. (2) The role of the political leader 

found that before the candidates were register, they had role the both of local and province as the village headman, 

the member of Provincial Administrative. It is assumed that these roles are effective to the people decision choose 

them. (3) The network of political and host system found that the members will walk in by themselves and got the 

support from the local politician, the businessman to get more reliabilities. (4) Election found that the strategies that 

the members of Parliament is the leaflet, the public relations, and walk in their area to talk and tell their policy to the 

local people. 

Keywords:  Factors, Election of Members of Parliament, Pathumthani Province     

 

1. บทนํา 

การเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ.2475 ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวมีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือท่ีจะสร้างระบบการเมืองแบบใหม่ท่ีเน้นให้ประชาชนนั้ นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง โดย

ประชาชนนั้นมีอาํนาจในการเลือกสรรผูแ้ทนของตนเองเพ่ือท่ีจะเขา้ไปทาํหนา้ท่ีแทนตนเองในการกาํหนดนโยบาย

สาธารณะแทนตนเองในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินต่อไป (พรชยั เทพปัญญา, 2549, น. 1) ซ่ึงท่ีผ่านมานั้นประเทศ

ไทยไดมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรข้ึนทั้งแบบทางตรงและทางออ้มรวมแลว้ 27 คร้ัง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 นั้นเกิดข้ึนเพ่ือแกไ้ขปัญหาระบบของการเมืองไทยให้

มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือเปล่ียนการเมืองของนกัการเมืองเป็นการเมืองของพลเมือง โดยการเพ่ิมสิทธิเสรีภาพให้

พลเมืองมีส่วนร่วมมากข้ึน ถือไดว้่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบบัประชาชนอย่างแทจ้ริง เพราะไดเ้น้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนมากข้ึน โดยรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีไดก้าํหนดสิทธิเสรีภาพใหป้ระชาชนนั้นสามารถเขา้มามีบทบาทท่ีสาํคญัใน

การบริหารจดัการในพ้ืนท่ีทอ้งถ่ินตนเอง จึงทาํให้ระบบการเมือง และระบบราชการมีความสุจริตและมีความชอบ

ธรรมในการใชอ้าํนาจและเพ่ิมอาํนาจเมืองในการควบคุมการใชอ้าํนาจในทุกระดบัอยา่งครอบคลุม ดงันั้นรัฐธรรมนูญ

ฉบับน้ีจึงถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดพรรคการเมืองท่ีเข้มแข็งข้ึนทําให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ 

นายกรัฐมนตรีมีภาวะความเป็นผูน้าํเพ่ือแกปั้ญหาบา้นเมืองไดอ้ยา่งแทจ้ริงมีประสิทธิภาพ ดงันั้นรัฐธรรมนูญ ปี 2540 

นั้นจึงถือไดว้า่เป็นตวัแปลงท่ีสาํคญัท่ีทาํใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงไดช้ดัเจนข้ึนวา่ช่วงเวลาหรือภาพรวมของการเลือกตั้ง
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ในจงัหวดัปทุมธานีนั้นเป็นอยา่งไรการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในแต่ละคร้ัง จึงจะตอ้งมีปัจจยัในหลายๆดา้น 

เพ่ือนาํมาพิจารณาประกอบกบัการตดัสินใจในการเลือกสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร   

จงัหวดัปทุมธานี นบัไดว้า่เป็นจงัหวดัในเขตปริมณฑลท่ีมีความใกลชิ้ดเป็นอย่างมากกบักรุงเทพมหานคร 

หรือถือไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงของกรุงเทพมหานคร ทั้งในแง่ภูมิศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจและสังคม  ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมุ่ง

ศึกษาในจังหวดัปทุมธานี เพ่ือทําความเข้าบริบทหรือลักษณะของเมืองขนาดใหญ่ และทําความเข้าใจในตัว

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร วา่มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ของจงัหวดัปทุมธานี ใน

ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 

  

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัปทุมธานี พ.ศ. 2544 – 2554 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การศึกษาวิจยั เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัปทุมธานี  พ.ศ. 2544 – 2554” 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยการเก็บรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือศึกษาลักษณะ

ขอ้มูลพ้ืนฐานต่างๆ ของจงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้12 คน เป็นการสัมภาษณ์บุคคลในพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานี โดย

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี คือ 

1) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จาํนวน 5 คน  

2) ผูส้มคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จาํนวน 4 คน  

3) ขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ีรัฐและนกัการเมืองทอ้งถ่ิน จาํนวน 3 คน  

โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการการตีความขอ้มูล การเปรียบเทียบขอ้มูล พร้อมทั้งการสร้างขอ้สรุป 
 

4. ผลการวจิยั 

ผลการวิจยั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัปทุมธานี พ.ศ. 2544-2554 มีอยู่

ดว้ยกนั 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัปทุมธานี พ.ศ. 2544 – 2554  

หลงัจากมีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ ฉบบัปี 40 ก็ไดมี้การเลือกตั้งกนัคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 

2544 โดยรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีถือไดว้า่เป็นรัฐธรรมนูญในยคุของการปฏิรูปการเมือง เพ่ือท่ีจะใหก้ารเมืองไทยนั้นไดมี้

ความทนัสมยัมากข้ึน จึงทาํให้การเลือกตั้งในช่วงปี 2544 เป็นการเกิดปรากฎการณ์ใหม่ทางการเมืองข้ึนในช่วงนั้น 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไทยเป็นการทัว่ไป พ.ศ. 2544 นั้น เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็น

การทัว่ไป เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2544 โดยสาเหตุมาจากท่ี นายชวน หลีกภยั นายกรัฐมนตรี ไดป้ระกาศยบุสภา เม่ือวนัท่ี 

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 นบัวา่เป็น การเลือกตั้ง ส.ส. คร้ังแรกในระบบใหม่ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ. 2540 ซ่ึงแบ่งเป็นระบบบญัชีรายช่ือ 100 คน และแบบแบ่งเขตเลือกตั้งอีก 400 คน ภายใตก้ารกาํกบัดูแลและ

จดัการเลือกตั้งของสาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซ่ึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เม่ือ 6 มกราคม พ.ศ. 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1090 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

2544 จงัหวดัปทุมธานีนั้น ไดมี้ผูล้งสมคัรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในจงัหวดัปทุมธานี 

ทั้งหมด 5 เขตเลือกตั้ง 
 

ตารางท่ี 1 รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขต จงัหวดัปทุมธานี พ.ศ. 2544 จาํนวน 4 คน 

เขต รายช่ือ พรรค 

1 

2 

3 

4 

นายสุรพงษ ์อ้ึงอมัพรวิไล 

นายเอกพจน์ ปานแยม้ 

วา่ท่ีร้อยตรีสุเมธ ฤทธาคนี 

นายลิขิต   หมู่ดี 

พรรคไทยรักไทย 

พรรคประชาธิปัตย ์

พรรคไทยรักไทย 

พรรคไทยรักไทย 

 

การเลือกตั้งทัว่ไปคร้ังท่ี 21 วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 ไดเ้กิดการเลือกตั้งข้ึน เพราะครบวาระ 4 ปี ของสภา

ผูแ้ทนราษฎรชุดท่ีไดรั้บการเลือกตั้งมาเม่ือ พ.ศ. 2544  โดยในวนัท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2548 จึงไดเ้กิดการเลือกตั้งข้ึน

เน่ืองมาจากสภาฯ อยูค่รบวาระ ซ่ึงการเลือกตั้งคร้ังน้ีถือวา่เป็นการเลือกตั้งทัว่ไปคร้ังท่ี 2 ของการใชรั้ฐธรรมนูญ พ.ศ. 

2540 จึงทาํให้รูปแบบและเขตเลือกตั้งไม่มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

เม่ือ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 จงัหวดัปทุมธานีนั้น ไดมี้ผูล้งสมคัรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขต

เลือกตั้งในจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 18 คน  จากทั้งหมด 5 เขตเลือกตั้ง 
 

ตารางท่ี 2 รายช่ือผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจงัหวดัปทุมธานี พ.ศ. 2548 

 

วนัท่ี 26 ตุลาคม 2550 คณะกรรมการการเลือกตั้ งได้มีมติแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตจํานวน

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งท่ีแต่ละจงัหวดัจะพึงมีและจาํนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่ง

เขตเลือกตั้งของแต่ละจงัหวดั มี 400 คนจาก 76 จงัหวดั 
 

  

         เขต  ผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้ง  พรรค 

เขต 1  นายสุรพงษ ์ อ้ึงอมัพรวไิล  ไทยรักไทย 

เขต 2  นายเอกพจน์ ปานแยม้  ชาติไทย 

เขต 3  นายวรัญ�ู  เทพหสัดิน ณ อยธุยา  ไทยรักไทย 

เขต 4  นาย ลิขิต หมู่ดี  ไทยรักไทย 

เขต 5  นาย ชูชาติ  หาญสวสัด์ิ     ไทยรักไทย 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1091 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตารางท่ี 3 รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขต จงัหวดัปทุมธานี พ.ศ. 2550 จาํนวน 6 คน 

เขต ผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้ง พรรค คะแนน 

 

      1 

นาย เอกพจน์ ปานแยม้ (ถูกตดัสิทธ์ิ) 

ชนากานต ์ยนืยง (แทน) 

    ชาติไทย 

        ประชาราช 

  93,672 

 

 นาย สุรพงษ ์ อ้ึงอมัพรวไิล        พลงัประชาชน     86,242 

 นาย สุทิน นพขา          พลงัประชาชน       76,555 

 นางสาว พรพิมล ธรรมสาร       พลงัประชาชน    94,393 

       2 วา่ท่ี ร.ต.สุเมธ ฤทธาคนี       พลงัประชาชน     86,102 

 นาย ชูชาติ หาญสวสัด์ิ        พลงัประชาชน      80,067 

 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 จังหวดัปทุมธานีได้มีการแบ่งเขต

เลือกตั้งออกเป็น 6 เขต 

 

ตารางท่ี 4 รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขต จงัหวดัปทุมธานี พ.ศ. 2550 จาํนวน 6 คน 

เขต ผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้ง พรรค คะแนน 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

นายสุทิน นพขาํ             เพ่ือไทย 49,151 

42,258 

37,023 

36,374 

49,524 

34,221 

41,723 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุรพงษ ์อ้ึงอมัพรวไิล 

นายสมศกัด์ิ ใจแคลว้ 

นางสาวพรพิมล ธรรมสาร 

วา่ท่ี ร้อยตรีสุเมธ ฤทธาคนี (ลาออก) 

นายเกียรติศกัด์ิ ส่องแสง (แทน) 

นายชูชาติ หาญสวสัด์ิ 

 

 

 

 

 

 

       เพ่ือไทย 

       เพ่ือไทย 

       เพ่ือไทย 

เพ่ือไทย 

        ประชาธิปัตย ์

เพ่ือไทย 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่2 ปัจจยัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัปทุมธานี พ.ศ. 2544 – 2554 

ปัจจยั ปัจจยัพรรคการเมือง นโยบายพรรค ภาพลกัษณ์ของพรรค และตวัหัวหนา้พรรค มีผลต่อการเลือกตั้งใน

เขตพ้ืนท่ีนั้นๆอยา่งมาก เพราะ ประชาชนส่วนใหญ่ชอบท่ีตวันโยบายของพรรคท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากท่ีสุด  

ปัจจยัดา้นบทบาทผูน้าํทางการเมือง ก่อนท่ีจะลงสมคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในเขตจงัหวดั

ปทุมนั้น ส่วนใหญ่แลว้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เคยมีบทบาททางการเมืองทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัจงัหวดั มา

ก่อน เช่น ผูใ้หญ่บา้น กาํนัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั เป็นบุคคลท่ีมี

ความรู้ความสามารถท่ีจะช่วยเหลือประชาชนได ้จึงถือว่าบทบาทและผลงานในอดีตของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

และส่วนใหญ่จะเป็นคนพดูจริงทาํจริง ช่วยเหลือประชาชนไดทุ้กงานไม่วา่จะเป็นงานราษฎรหรืองานหลวงก็ไปช่วย

หมด นั้นถือวา่เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลใหป้ระชาชนตดัสินใจเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง เป็นอยา่งมาก  



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1092 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 ปัจจยัดา้นเครือข่ายทางการเมือง และระบบอุปถมัภ ์พบวา่ ส่วนใหญ่แลว้เวลาสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หา

เสียง จะลงพ้ืนท่ีดว้ยตวัเอง แลว้ก็จะมีกลุ่มบุคคลในครอบครัว บุคคลของพรรคการเมือง ผูน้าํชุมชน นักการเมือง

ทอ้งถ่ิน และนกัธุรกิจ ท่ีสนิทสนมกนัเป็นการส่วนตวั เขา้มาใหก้ารสนบัสนุนและช่วยเหลือ ในการลงพ้ืนท่ีหาเสียง  

ปัจจยัดา้นการเลือกตั้ง พบวา่ ยทุธศาสตร์หรือยทุธวิธีท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัปทุมธานี ใชก้นั คือ 

ป้ายโฆษณา การแจกแผ่นพบั ใบปลิว การข้ึนรถแห่ประชาสัมพนัธ์หาเสียงให้ประชาชนไปลงคะแนน และการลง

พ้ืนท่ีในเขตของตนเองโดยการเคาะตามประตูบา้น เพ่ือพบปะประชาชน และปราศรัยนโยบายของพรรค ถือวา่มีผลให้

ประชาชนเลือกลงคะแนนใหส้มาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การอภิปรายผล 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัปทุมธานี พ.ศ.2544-2554 มีปัจจยัท่ีสามารถนาํมา

อภิปรายร่วมกบัแนวคิด ทฤษฎีได ้เรียงลาํดบัจากความสาํคญัไดด้งัน้ี  

1) ดา้นพรรคการเมือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัปทุมธานี พ.ศ.2544 – 2554 

พบวา่ พรรคจะมีนโยบายของแต่ละพรรค มีผลงานท่ีปรากฏใหเ้ห็นมาก่อน และไดรั้บความนิยม จึงทาํใหส้มาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎร และผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในเขตจงัหวดัปทุมธานี ท่ีเขา้มาสมคัรเป็นสมาชิกพรรคบางส่วน

พรรคจะเป็นผูท้าบทามเขา้มา บางส่วนเขา้มาสมคัรดว้ยตนเองโดยจะดูจากผลงาน นโยบายและมีอุดมการณ์เดียวกนั ท่ีคิดวา่จะ

มีผลต่อการท่ีประชาชนจะตดัสินใจเลือก ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ (ขจัดภยั บุรุษพฒัน์, 2510 : น.191) ได้อธิบายว่า 

นโยบายพรรคการเมืองยอ่มมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จหรือลม้เหลวของพรรคการเมืองเป็นอยา่งมาก เพราะนโยบายจะเป็น

แนวทางในการตดัสินใจเบ้ืองตน้อย่างกวา้งๆ เพ่ือโฆษณานโยบายของพรรคการเมืองของตนให้ประชาชนไดม้องเห็นถึง

ความสาํคญัอยูต่ลอดเวลา เพ่ือหวงัจะไดเ้ป็นรัฐบาลในอนาคต นโยบายพรรคการเมืองจึงเป็นการแสดงออกถึงแนวทางของ

พรรคการเมืองวา่จะใชแ้นวทางดาํเนินการไปทางใด และอยา่งไร เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องพรรคการเมืองและสนองตอบ

ต่อความตอ้งการของประชาชน 

2) ดา้นบทบาทผูน้าํทางการเมือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัปทุมธานี  

พ.ศ.2544 – 2554 พบว่า สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรก่อนท่ีจะลงสมคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในเขตจังหวดั

ปทุมธานีนั้น ส่วนใหญ่เคยมีบทบาททางการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัจงัหวดัมาก่อน เช่น ผูใ้หญ่บา้น กาํนัน สมาชิก

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีความน่าเช่ือถือ เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ เป็นบุคคลท่ี

สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกับ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2539, น.139-145) ท่ีกล่าวไวว้่า 

คุณสมบติัของการเป็นนักการเมืองท่ีดี ตอ้งมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีคุณวุฒิท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารประเทศชาติ 

ทาํงานเพ่ือส่วนรวมดว้ยความเสียสละไม่เห็นแก่ตวั มีลกัษณะพ้ืนฐานของการดาํเนินชีวติแบบเสมอตน้เสมอปลาย มีประวติัดี 

มีการดาํเนินชีวติตั้งแต่อดีตท่ีโปร่งใสทั้งในชีวติหนา้ท่ีการงานและชีวติส่วนตวั  

3)  ดา้นเครือข่ายทางการเมือง และระบบอุปถมัภ ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดั

ปทุมธานี พ.ศ.2544 – 2554 พบว่า ส่วนใหญ่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรนั้นเป็นนกัเมืองทอ้งถ่ินมาก่อน จึงมีความคุน้เคยกบั

ประชาชนในพ้ืนท่ี มีการไปมาหาสู่กนั พบปะพูดคุยปัญหากบัคนในพ้ืนท่ี และช่วยเหลืองานบุญต่างๆ รวมทั้งช่วยเหลือ

ชาวบา้นในเขตท่ีไดรั้บความเดือดร้อน ซ่ึงผูส้มคัรลงแข่งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในเขตจงัหวดัปทุมธานี จะมีเครือข่ายทาง
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การเมือง ทั้งเครือญาติ ผูน้าํทอ้งถ่ิน และกลุ่มนักธุรกิจ ท่ีเขา้มาช่วยเหลือสนับสนุนทางการหาเสียงให้สมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สนิท สมคัรการ (2533, น.25) ท่ีบอกวา่ เป็นลกัษณะของความสัมพนัธ์ทางสังคมประการหน่ึงซ่ึงแต่

ละฝ่าย บทบาท หน้าท่ี และความคาดหวงัต่อกนับางประการ ซ่ึงเป็นท่ีรับรู้หรือยอมรับกันตามธรรมเนียมประเพณีหรือ

วฒันธรรมของสงัคม หรือกลุ่มผลประโยชน์ท่ีจะช่วยเหลือซ่ึงกนัละกนั 

4)  ดา้นการเลือกตั้ง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัปทุมธานี พ.ศ.2544 – 2554 พบวา่ 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไดใ้ชย้ทุธวิธีในการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งท่ีคลา้ยๆกนั คือ ทั้งการเดินแจกใบปลิว ลงพ้ืนท่ีพบปะ

ประชาชน ปราศรัยช้ีแจงถึงนโยบายของพรรค ข้ึนรถแห่ปราศรัยหาเสียง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เพียงกมล มานะรัตน์ ท่ี

กล่าวว่า ยุทธวิธีการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งท่ีดีจะนาํไปสู่การชนะในการเลือกตั้ง กระบวนการหรือยทุธิวิธีในการหาเสียง 

เพ่ือให้ไดเ้ปรียบคู่แข่งหรือชนะในการเลือกตั้ง คือ รูปแบบท่ีเปิดเผยและถูกกฎหมาย เช่น การปราศรัยหาเสียง การเดินเคาะ

ประตูบา้น การประชาสมัพนัธ์ ดงันั้นจะเห็นวา่ ผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัปทุมธานีไดใ้ชย้ทุธวธีิ

ในการรณรงคห์าเสียงในเลือกตั้งท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

ข้อเสนอแนะในการนางานวจิยันีไ้ปใช้ประโยชน์ 

1. พรรคการเมืองควรปรับปรุงบทบาทของพรรคใหป้ระชาชนสนใจ และเช่ือถือในตวัพรรคมากข้ึน 

2. บทบาทผูน้าํ ควรมีคุณสมบติัเด่นชดั และมีจุดเด่น กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ มีความน่าเช่ือถือเป็นท่ียอมรับของ

ประชาชนส่วนมาก 

3. เครือข่ายทางการเมือง และระบบอุปถมัภ ์ควรเป็นกลุ่มท่ีทาํประโยชน์ต่อชุมชน มีช่ือเสียงและผลงานในพ้ืนท่ี

เด่นชดั เพ่ือเป็นฐานสนบัสนุนในการหาเสียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. ด้านการเลือกตั้ ง ควรมีกฎหมายข้อบังคับเก่ียวกับการเลือกตั้ งท่ีชัดเจน และเท่ียงตรงในการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัปทุมธานี พ.ศ.2544-2554 มีอยู ่4 ปัจจยั ดงัน้ี 

1) ปัจจยัพรรคการเมือง นโยบายพรรคท่ีดีสามารถปฏิบติัไดจ้ริง และภาพลกัษณ์ของพรรคการเมือง ผลงาน

พรรคและตวัหวัหนา้พรรค นั้นมีผลต่อการเลือกตั้งในเขตพ้ืนท่ีเป็นอยา่งมาก  

2) ปัจจยัดา้นบทบาทผูน้าํทางการเมือง ผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในเขตจงัหวดัปทุม 

ส่วนใหญ่แลว้ เคยมีบทบาททางการเมืองทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัจงัหวดัมาก่อน เช่น ผูใ้หญ่บา้น กาํนนั สมาชิก

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จึงมีผลใหป้ระชาชน ตดัสินใจเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง 

อยา่งมาก  

3) ปัจจยัดา้นเครือข่ายทางการเมือง และระบบอุปถมัภ์ ส่วนใหญ่แลว้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จะมีกลุ่ม

เครือข่ายทางการเมืองของตนเองกนัทุกคนเพ่ือช่วยในการสนบัสนุนและช่วยเหลือในการหาเสียง เช่น ครอบครัว ผูน้าํ

ท้องถ่ิน นักการเมืองท้องถ่ิน และนักธุรกิจ จึงถือว่ากลุ่มมีผลให้ประชาชนตดัสินใจเลือกผูล้งสมคัรรับเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอยูพ่อสมควร  
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4) ปัจจยัดา้นการเลือกตั้ง ยทุธศาสตร์ และยทุธวธีิท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัปทุมธานี ใชก้นั คือ การลง

พ้ืนท่ีรณรงคห์าเสียงดว้ยตวัเองอยา่สมํ่าเสมอ มีการติดป้ายโฆษณา การแจกแผน่พบั ใบปลิว การข้ึนรถแห่ประชาสัมพนัธ์

หาเสียง จึงถือวา่ยทุธศาสตร์ และยทุธวธีิน้ีมีผลใหป้ระชาชนเลือกลงคะแนนใหส้มาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร อยูพ่อสมควร 

ข้อเสนอแนะสาหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

1.ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัปทุมธานี ในเชิงปริมาณ เพ่ือท่ีจะได้

เน้ือหาท่ีแน่นข้ึน 
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บทคัดย่อ 

ในการศึกษาวจิยัเร่ือง "พฒันาการและบทบาททางการเมืองของพรรคพลงัชล" มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษา

พฒันาการทางการเมืองของพรรคพลงัชล (2) ศึกษาบทบาททางการเมืองของพรรคพลงัชล และ เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่การวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารทางวิชาการอนัไดแ้ก่ เอกสารทางวชิาการ บทความ ผลงานวจิยัท่ี

เก่ียวขอ้ง หนงัสือพิมพ ์วารสารโดยใชแ้นวคิดเก่ียวกบัผูน้าํทางการเมืองของ Bernard M.Bass (1950)  ซ่ึงวิเคราะห์วา่

ในทุกระบบการเมืองนั้ นจะต้องมีผูป้กครองท่ีเป็นชนชั้นนําและผูป้กครองต้องเป็นผูท่ี้ตัดสินออกนโยบายท่ีมี

ผลกระทบต่อประชาชนในสงัคมนั้นทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง และนาํเสนอในลกัษณะของการวจิยัเชิง

พรรณนา 

ซ่ึงผลจากการศึกษาพบวา่  

1)พฒันาการทางการเมืองของพรรคพลงัชลนั้นเป็นพรรคท่ีไดก่้อตั้งข้ึนไดไ้ม่นาน มีการสร้างเครือข่ายโดย

อาศยัใชเ้ครือข่ายบา้นใหญ่ของนายสมชาย และมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการติดต่อประสานงานต่างๆโดยต่างไปจาก

เดิมและมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการดาํเนินงานและวิธีการอุปถมัภท่ี์จะเนน้สนบัสนุนโครงการท่ีเป็นผลประโยชน์

มากกวา่จะใหสิ้นทรัพยโ์ดยตรงแก่สมาชิกในเครือข่าย 

2)บทบาทของพรรคพลงัชลนั้นแสดงใหเ้ห็นชดัวา่พรรคพลงัชลนั้นสามารถตอบสนองนโยบายของพรรค 

ท่ีมีผลกระทบทั้ งดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ของประชาชนในระดบัทอ้งถ่ินไปถึงประชาชนใน

ระดบัประเทศแมว้า่จะมีวาระในการดาํรงตาํแหน่งเพียงไม่นาน 

คาํสําคญั: พรรคพลงัชล, พรรคการเมือง 

 

ABSTRACT 

The objectives of the study on "The development and political role of the Phalang Chon party" were (1) To 

study the political development of the Phalang Chon party, and (2 )  To study the political role of the Phalang Chon 

party. The tools used in this study analysis of academic literature data: related academic papers, articles, research 

papers, newspaper, and journals by using the concept of political leaders of Bernard M.Bass (1950). It analyzed that 

in every political system there must be an elite ruler and that the ruler must establish policies that economically, 

socially and politically affect the people in the society. It was presented in the form of descriptive research. 

From the study results, it was found that. 1 )  In the aspect of the political development, the Phalang Chon 

party is a party that was recently established with the network being Mr. Somchai's home network and the pattern of 
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coordination having been changed and patronage methods focusing on beneficial projects rather than directly 

providing assets to network members, 2) In the aspect of the political role of the Phalang Chon party, it clearly showed 

that the Phalang Chon party was able to respond to the party's policies on economy, society, and politic of people at 

the local level to reach the people at the national level, even if the term was short. 

Keywords: Phalang Chon party,Political Party 

 

1. บทนํา 

ระบบการเมืองไทยในช่วงกว่า 20ปีมีกลุ่มการเมืองหลายกลุ่มท่ีเขา้มามีบทบาทในการแทรกแซงทาง

การเมืองเช่น คณะทหาร นักการเมือง กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มการเมืองแต่ละกลุ่มก็พยายามท่ีจะรักษาผลประโยชน์ของ

กลุ่มตนเอง การเขา้มามีบทบาทของกลุ่มการเมืองท่ีเพ่ิมมากข้ึนหรือท่ีเรียกว่ากลุ่มธุรกิจการเมือง(ประเวศ วะสี, 

2549:118) ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศทั้งดา้นบวกและดา้นลบ ผลกระทบในดา้นบวก คือ การท่ีกลุ่มการเมืองมี

เคร่ือข่ายเศรษฐกิจทั้งในระดบัจงัหวดัไปจนถึงระดบัประเทศ ทาํใหช่้วยสร้างโอกาสในการกระตุน้ระบบเศรษฐกิจใน

ประเทศให้ดีข้ึนและส่งผลต่อการเพ่ิมรายได้ของประเทศ นอกจากน้ีแล้วกลุ่มการเมืองเหล่าน้ีมีความรู้และ

ความสามารถในดา้นเศรษฐกิจทาํให้สามารถพฒันาเศรษฐกิจในประเทศไดอี้กดว้ย หากกลุ่มการเมืองเหล่าน้ีไดรั้บ

ตาํแหน่งทางการเมือง และมีอาํนาจในการบริหารแลว้ใชอ้าํนาจไปในทางท่ีสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมก็จะก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่สังคมและประเทศอยา่งแทจ้ริง หากกลุ่มการเมืองเหล่าน้ีใชบ้ทบาทและหน้าท่ีของตน เพียงเพ่ือสร้าง

ผลประโยชน์ส่วนตนโดยท่ีมิไดค้าํนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลกั หรือเพียงใชอ้าํนาจเพ่ือใหก้ลุ่มของตนเอง

มีอาํนาจหรือเพ่ือสร้างความมัง่คัง่ ร่ํารวม และเอ้ือเฟ้ือประโยชน์ให้แก่กลุ่มของตนเองก็จะเกิดความเสียหายต่อ

ประเทศเป็นอย่างมาก สําหรับรูปแบบของกลุ่มธุรกิจการเมือง (รัตพงษ์ สอนสุภาพ และประจกัษ ์นํ้ าประสานไทย

,2546. น. 10-12.) กล่าวไวมี้ดว้ยกนั 3รูปแบบ คือ 1.บทบาทเบ้ืองหนา้ 2.บทบาทเบ้ืองหลงั 3.การเปล่ียนบทบาทจาก

นกัการเมืองมาเป็นนกัธุรกิจ 

ในทางกลบักนัการเขา้มามีบทบาททางการเมืองของพรรคพลงัชลนั้นแสดงให้เห็นพรรคพลงัชลนั้นไม่ได้

ก่อตั้งเพ่ีอเขา้มาแสวงหาผลประโยชน์และผกูขาดธุรกิจเพียงอยา่งเดียว แต่พรรคพลงัชลนั้นยงัใชอ้าํนาจในการบริหาร

เพ่ือสร้างประโยชน์ใหแ้ก่ประชาชนในระดบัทอ้งถ่ินไปถึงระดบัประเทศ เน่ืองจากตวัผูน้าํนั้นมีอุดมการณ์ท่ีแน่วแน่ใน

การใชอ้าํนาจเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่คนหมู่มาก ไม่วา่จะเป็นในดา้นเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมเป็น

ตน้ 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1) เพ่ือศึกษาพฒันาการทางการเมืองของพรรคพลงัชล 

2) เพ่ือศึกษาบทบาททางการเมืองของพรรคพลงัชล 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือให้ทราบถึงพฒันาการและบทบาท

ทางการการเมืองของพรรคพลงัชล และนาํขอ้คน้พบท่ีไดม้านาํเสนอใน เชิงพรรณนา (Descriptive Research) ขอ้มูลท่ี

ไดม้าจากการวจิยัเอกสาร (Document Research) และจากอินเตอร์เน็ตเป็นหลกั 
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4. ผลการวจิยั 

1) พฒันาการทางการเมืองของพรรคพลงัชลนั้นกล่าวไดว้่ามีรากฐานมาเป็นเวลานานและสามารถรักษา

รากฐานอาํนาจไดจ้นถึงปัจจุบนัเน่ืองมาจากพรรคพลงัชลนั้นสามารถสร้างผลงานให้ประชาชนไดรั้บรูปอย่างเป็น

รูปธรรม กล่าวไดว้า่พรรคพลงันั้นเป็นของตระกลูคุณปล้ืม 

2) บทบาทของพรรคพลงัชลนั้นแสดงใหเ้ห็นชดัวา่พรรคพลงัชลนั้นสามารถตอบสนองนโยบายของพรรค 

ท่ีมีผลกระทบทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ของประชาชนในระดบัทอ้งถ่ินไปถึงประชาชนในระดบัประเทศ

แมว้า่วา่งเวน้จากการเมืองพรรคพลงัชลก็ยงัมีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองอยูเ่สมอจึงสามารถรักษาฐานเสียงจาก

ประชาชนไดใ้นทุกระดบั และจุดเด่นของพรรคพลงัชลนั้นคือมีความกตญั�ูทางการเมืองสูง 

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาเร่ืองพฒันาการและบทบาททางการเมืองของพรรคพลงัชล มีประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

5.1 พฒันาการทางการเมืองของพรรคพลงัชล นั้นมีรากฐานทางการเมืองมาตั้งแต่สมยันายสมชายซ่ึงเดิมที

เป็นแค่หวัคะแนนใหก้บันกัการเมืองในจงัหวดัชลบุรีเหตุผลเพราะนายสมชายเป็นผูท่ี้กวา้งขวางในจงัหวดัจนผลิกผนั

ตวัเองสู่การเมืองทอ้งถ่ินในตาํแหน่งกาํนนัและไดผ้ลกัดนันาย*และมีฐานเสียงกวา้งขางข้ึนเร่ือยๆจนถูกศาลตดัสินคดี

และต่อมานายสนธยาลูกชายคนโตก็ลงสู่สนามการเมืองโดยเดิมทีลงในนามของพรรคอ่ืนแต่มีเสียงวิพากษ์วิจารจน

ก่อตั้งพรรคพลงัชลและประสบความสาํเร็จ 

5.2 บทบาททางการเมืองของพรรคพลงัชล แสดงให้เห็นไดช้ดัถึงพ้ืนฐานดา้นคะแนนเสียงและการยอมรับ

ของคนในพ้ืนท่ี พรรคพลงัชลประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งมากโดยการนาํของนายสนธยา ซ่ึงสอดคลอ้ง กบั นิรุจน์ ขาํ

นุรักษ์ (2543) เร่ือง “การศึกษากลุ่มการเมืองในประเทศไทย” ท่ีพบว่า กลุ่มการเมืองมีพฒันาการสอดคลอ้งกบัการ

เปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครองในแต่ละยคุแต่ละสมยัโดยมีโครงสร้าง 3 รูปแบบ คือ โครงสร้างแบบกระแส

ความคิด โครงสร้างการเมืองแบบอุปถมัภ ์และโครงสร้างกลุ่มแบบองคก์ร โดยสาเหตุของการก่อเกิดกลุ่มการเมือง มี

หลายกรณี อาทิ เกิดจากความขดัแยง้ทางดา้นแนวคิดหรือผลประโยชน์ทางการเมือง เกิดจากพ้ืนฐานความสมัพนัธ์ใน

เชิงอุปถมัภร์ะหวา่งแกนนาํและสมาชิก และเกิดจากพ้ืนฐานความสมัพนัธ์ในเชิงพนัธมิตร ซ่ึงสรุปปัจจยัต่อการก่อเกิด

ไดคื้อ ปัจจยัดา้นสงัคมไดแ้ก่ความเก่ียวพนัทางเครือญาติ 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1) พรรคพลงัชลควรพฒันาใหดี้ข้ึนเร่ือยๆในทุกๆดา้นเพ่ือตอบสนองนโยบายของพรรคพลงัชลยิง่ๆข้ึนไป 

2) พรรคพลงัชลควรสรรหาตวัของสมาชิกเพ่ิมข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงเป็นปัจจยสาํคญัในการ

พฒันาพรรคสู่ระดบัประเทศ 

3) พรรคพลังชลควรเพ่ิมนโยบายเพ่ือตอบสนองกับนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในแหล่ง

ท่องเท่ียว 

4) พรรคพลงัชลควรขยายฐานเสียงใหค้รอบคลุมทุกเขตในจงัหวดัชลบุรีเพ่ือตอบสนองนโยบายของพรรค

อยา่งทัว่ถึง 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของขา้ราชการทหารอากาศ  กองดุริยางคท์หาร

อากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้ไดแ้ก่ ขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วย

บญัชาการอากาศโยธิน โดยแบ่งออกเป็น 5 หน่วยงาน คือ กองบงัคบัการ กองดนตรี แผนกวิทยาการ แผนกบริการ 

และโรงเรียนดุริยางคท์หารอากาศ จาํนวน 195 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ แบบสอบถามร่วมกบัการศึกษา

เอกสารงานวิจยัและวารสารทางวิชาการ สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการ

วเิคราะห์จาํแนกพหุ 

ผลการศึกษา พบวา่ ขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธินโดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบันอ้ย โดยขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ  หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน มีส่วนร่วม

ทางการเมืองในดา้นการแสดงความสนใจทางการเมือง  มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นนักการเมืองคนโปรด ดา้นการ

พูดคุยประเด็นทางการเมือง ดา้นการชกัชวนผูอ่ื้นให้เลือกตั้งผูท่ี้สนบัสนุน ดา้นการชุมนุมทางการเมือง ดา้นการร่วม

รณรงคท์างการเมือง และดา้นการมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นตน้ จากการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน พบว่า ความคิดเห็นของ

ขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางค ์ ทหารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธินท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา สถานภาพการ

ทาํงาน เป็นไปตามสมมติฐาน ยกเวน้ สถานภาพ อาย ุรายไดต้่อเดือน ท่ีไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

คาํสําคญั: การมีส่วนร่วมทางการเมือง, ขา้ราชการทหารอากาศ, กองดุริยางคท์หารอากาศ 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to investigate the level of political participation of air force officers at the 

Royal Thai Air Force Band, the RTAF Security Forces Command. The sample of this study consisted of 195 air force 

officers under the Royal Thai Air Force Band, the RTAF Security Forces Command, comprising of  sub-divisions: 

RTAF Division, RTAF Music Division, Flight Technical Division, Service Division, and Royal Thai Air Force 

School of Music. The instruments included the questionnaire, related researches and academic journals. Data was 

analyzed through frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple classification analysis.  
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The results of this study showed that overall political participation of sample air force officers at the Royal 

Thai Air Force Band, the RTAF Security Forces Command was at low level. The aspect with the highest level of 

political participation among the sample was political attention, followed by favorite politician, political issues 

discussion, persuading others to elect the candidates supported, political rally, political campaign, and political 

participation, etc. When personal factors were compared, it was found that education level and work status influenced 

the sample’s opinions towards the political participation, accepting the hypothesis, meanwhile marital status, age, 

and monthly income rejected the hypothesis. 

Keywords:  Political Participation, The Air Force Officer, Yothin Air Command Unit   

 

1. บทนํา  

กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นหน่วยงานท่ีมีความใกลชิ้ดกับชุมชนและ

ประชาชน มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารร่วมกนัทั้งในแนวกวา้งและแนวลึก เพ่ือใหป้ระชาชนไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร

ต่างๆ ของกองทพัอากาศ หรือแมก้ระทัง่ขอ้มูลข่าวสารบา้นเมืองหรือทางการเมืองผ่านส่ือดนตรี เพ่ือประชาสัมพนัธ์ 

ใหป้ระชาชนเกิดความรู้ความเขา้ใจ ในดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใชสิ้ทธิเลือกตั้งเพ่ือใหป้ระชาชน เกิด

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับประชาธิปไตย และจากกการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนพบวา่ ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองนอ้ย เช่น งานวิจยัของ(กฤษฎากรณ์ พุทธวิวรรณ 2554, น. 65) ได้

ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเวียง อาํเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย 

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมการเมืองในการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง ในการเขา้ร่วมเป็น

สมาชิกพรรคการเมืองและในดา้นความตอ้งการลงรับสมคัรเลือกตั้งและดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองมีส่วนร่วม  อยูใ่น

ระดบัน้อย ผูว้ิจยัจึงตอ้งการทราบว่าบุคลากรในหน่วยงานซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการใช้สิทธ์ิ

เลือกตั้ง การมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้ ง 14 ประการ ว่าขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วย

บญัชาการอากาศโยธินมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือไม่  

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ตลอดจนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และผูว้จิยัรับราชการทหารอากาศ อยูใ่นกองดุริยางค์

ทหารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน จึงมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของขา้ราชการทหารอากาศ กอง

ดุริยางคท์หารอากาศ  หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางพฒันาประชาธิปไตยสู่ประชาชน ผ่านองคก์ร

น้ีต่อไป   

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1) เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ      

หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน 

2) เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ       

หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน โดยเปรียบเทียบตามลกัษณะ 14 ประการ คือ การแสดงความสนใจทางการเมือง การใช้

สิทธ์ิเลือกตั้ง การริเร่ิมพูดคุยประเด็นทางการเมือง การชักชวนผูอ่ื้นให้เลือกตั้งผูท่ี้สนับสนุน การติดสัญลักษณ์         

เพ่ือแสดงการสนับสนุนพรรคหรือผูส้มคัร การติดต่อกบันักการเมืองหรือผูน้าํการเมือง การบริจาคเงินสนับสนุน      
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ทางการเมือง การชุมนุมทางการเมือง การร่วมรณรงคท์างการเมือง การเป็นสมาชิกสาํคญัของพรรคการเมือง การร่วม

ประชุมแกนนาํพรรค การร่วมระดมทุน การเสนอตวัเป็นคู่แข่งทางการเมือง การดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยใชว้ิธีการศึกษาวิจยัขอ้มูล จากเอกสาร  

(Documentary Research) และการศึกษาวิจยัแบบสํารวจ (Survey Research) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

ข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน โดยแบ่งหน่วยงานออกเป็น 5 

หน่วยงาน คือ  กองบงัคบัการ กองดนตรี แผนกวิทยาการ  แผนกบริการและโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ โดยการ       

สุ่มอยา่งง่าย มีจาํนวนประชากรทั้งหมด 380 คน ขนาดกลุ่มตวัอยา่งคาํนวณตามสูตรของทาโร ยามาเน่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในเชิงปริมาณมีจาํนวน 195 คน และการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย  (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

คือ แบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ               

หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน แบบสอบถามไดน้าํแนวคิดทฤษฎีมาจาก (สมบติั ธาํรงธญัวงศ ์2549, : 583 – 595) ซ่ึงได้

เสนอแนวคิดและทฤษฎีและลกัษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว ้14 ประการ และไดน้าํลกัษณะ 14 ประการมาเป็น

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั และในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยันาํผลขอ้มูลท่ีรวบรวมได้มาประมวลผล โดยใช้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูป โดยใช ้สถิติพ้ืนฐานในการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ใชใ้นการวเิคราะห์

และอธิบายขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์

จาํแนกพหุ (Multiple Classification Analysis)     

 

4. ผลการวจิยั 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาจากประชากรตวัอยา่งท่ีเป็นขา้ราชการกองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการ

อากาศโยธิน จาํนวน 195 คน ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 57.4 รองลงมาไดแ้ก่ 

สมรสแลว้ จาํนวน65คน คิดเป็นร้อยละ33.3 อาย ุส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 18 - 25 ปี จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ34.4  

มากท่ีสุด รองลงมา 26 - 30 ปีจาํนวน 53 คนคิดเป็นร้อยละ 27.236 - 40 ระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาตรีจาํนวน 90 

คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 มากท่ีสุด รองลงมาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือ ปวช.จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0

สถานภาพการทาํงานในชั้นยศจ่าอากาศตรี – จ่าอากาศเอกจาํนวน 85 คิดเป็นร้อยละ 43.6 มากท่ีสุด รองลงมาระดบัชั้น

ยศพนัจ่าอากาศตรี – พนัจ่าอากาศเอกจาํนวน 56 คิดเป็นร้อยละ 28.7 และรายได ้มีรายไดร้ะหวา่ง 10,001 - 20,000 บาท 

จาํนวน 109 คิดเป็นร้อยละ 55.9 มากท่ีสุด รองลงมา 20,001 - 30,000  บาท จาํนวน 33 คิดเป็นร้อยละ 16.9 เป็นตน้ 

1. ด้านการแสดงความสนใจทางการเมือง พบว่า ความคิดเห็นของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์    

ทหารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธินท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์

ทหารอากาศ ด้านการแสดงความสนใจทางการเมืองภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย (�̅�𝑥=2.31, S.D.=.866) เม่ือพิจารณา     

ตามรายขอ้ พบวา่ ขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศมีความคิดเห็นในการติดตามข่าวสารทางการเมือง

ผา่นส่ือต่างๆ เสมอ (�̅�𝑥=2.43, S.D.=.930) และมีการรับฟังและพดูคุยในประเด็นการเมือง (�̅�𝑥=2.18, S.D.=.901) 

2. ด้านนักการเมืองคนโปรด พบว่า ความคิดเห็นของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ 

หน่วยบญัชาการอากาศโยธินท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ 

ดา้นนกัการเมืองคนโปรดภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย (�̅�𝑥=2.09, S.D.=.861) เม่ือพิจารณาตามรายขอ้ พบวา่ ขา้ราชการ
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ทหารอากาศ กองดุริยางค์  ทหารอากาศมีการรับฟังและพูดคุยในประเด็นการเมือง (�̅�𝑥=2.18,S.D.=.901) มากท่ีสุด

รองลงมาไดแ้ก่พยายามไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งแมเ้ดินทางไม่สะดวก (�̅�𝑥=2.22,S.D.=1.033) พยายามไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง   

แมติ้ดภารกิจสาํคญั (�̅�𝑥=2.11,S.D.=.965) ไปเลือกตั้งเพราะชอบนโยบายพรรคการเมือง (�̅�𝑥=2.03, S.D.=.936) และสุดทา้ย

มีพรรคการเมืองท่ีช่ืนชอบ(�̅�𝑥=2.02, S.D.=.916) 

3. ด้านการพูดคุยประเด็นทางการเมือง พบว่า ความคิดเห็นของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์       

ทหารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธินท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์

ทหารอากาศ ดา้นการพดูคุยประเด็นทางการเมืองภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย (�̅�𝑥=1.98, S.D.=.764) เม่ือพิจารณาตามราย

ขอ้ พบวา่ ขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศมีความคิดเห็นในการพูดคุยเก่ียวกบัประเด็นทางการเมือง  

(�̅�𝑥=1.92, S.D.=.814) ไม่สนใจอิทธิพลของนักการเมือง (�̅�𝑥=2.05, S.D.=. 973) มีการพูดคุยประเด็นทางการเมือง      

กับทุกคนได้เสมอ (�̅�𝑥=1.90, S.D.=. 841) และการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากวงสนทนาการเมืองได้      

(�̅�𝑥=2.04, S.D.=. 941)  

4. ด้านการชักชวนผูอ่ื้นให้เลือกตั้งผูท่ี้สนับสนุน พบว่า ความคิดเห็นของขา้ราชการทหารอากาศ  กอง

ดุริยางค ์ ทหารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธินท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของขา้ราชการทหารอากาศ กอง

ดุริยางคท์หารอากาศ ดา้นการชกัชวนผูอ่ื้นให้เลือกตั้งผูท่ี้สนบัสนุนภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย (�̅�𝑥=1.90, S.D.=. 778)  เม่ือ

พิจารณาตามรายขอ้ พบวา่ ขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศมีความคิกเห็นในการชกัชวนผูอ่ื้น     ให้

เลือกตั้งผูท่ี้สนบัสนุน (�̅�𝑥=1.86, S.D.=.865) มีการช่ืนชมนกัการเมืองบางคนให้ผูอ่ื้นรับทราบ (�̅�𝑥=1.95, S.D.=.889)มี

การสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นเลือกผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีตวัท่านช่ืนชอบ (�̅�𝑥=1.82, S.D.=.827) และมีการสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นใช้

สิทธ์ิเลือกตั้งเสมอ (�̅�𝑥=1.98, S.D.=.997)  

5. การติดสัญลักษณ์เพ่ือแสดงการสนับสนุนพรรคหรือผู ้สมัคร พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการ          

ทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธินท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของขา้ราชการ

ทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ ดา้นการติดสญัลกัษณ์เพ่ือแสดงการสนบัสนุนพรรคหรือผูส้มคัรภาพรวมอยูใ่น

ระดบัน้อย (�̅�𝑥=1.53, S.D.=.731)  เม่ือพิจารณาตามรายขอ้ พบว่า ขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ       

มีความคิดเห็นในการเคยสวมเส้ือท่ีผูส้มคัรรับเลือกตั้งแจก (�̅�𝑥=1.55, S.D.=.819) เคยติดตราสัญลกัษณ์ท่ีผูส้มคัร        

รับเลือกตั้งแจก (�̅�𝑥=1.51, S.D.=.756) เคยติดสต๊ิกเกอร์ท่ีผูส้มคัรรับเลือกตั้งแจก (�̅�𝑥=1.54, S.D.=.826)  เคยติดตรา

สัญลักษณ์ของพรรคการเมืองไวท่ี้รถหรือเคร่ืองแต่งกาย (�̅�𝑥=1.56, S.D.=.862) และเคยติดสต๊ิกเกอร์ของพรรค

การเมืองไวท่ี้รถหรือเคร่ืองแต่งกาย  (�̅�𝑥=1.47, S.D.=.713)  

6. การติดต่อกบันักการเมืองหรือผูน้ําทางการเมือง พบว่า ความคิดเห็นของขา้ราชการทหารอากาศ กอง

ดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธินท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของขา้ราชการทหารอากาศ กอง

ดุริยางค์ทหารอากาศ ด้านการติดต่อกับนักการเมืองหรือผูน้ําทางการเมืองภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (�̅�𝑥=1.47, 

S.D.=.693) เม่ือพิจารณาตามรายขอ้ พบว่า ขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศมีความคิดเห็นในการ     

เคยติดต่อขอความช่วยเหลือกบันกัการเมืองทอ้งถ่ิน  (�̅�𝑥=1.53, S.D.=.782) เคยติดต่อขอความช่วยเหลือกบันกัการเมือง

ระดบัชาติ �̅�𝑥=1.43, S.D.=.717)  และเคยติดต่อขอความช่วยเหลือกบัพรรคการเมือง ( �̅�𝑥=1.45, S.D.=.754) 

7. การบริจาคเงินสนับสนุนทางการเมือง พบว่า ความคิดเห็นของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์       

ทหารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธินท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์
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ทหารอากาศ ดา้นการบริจาคเงินสนบัสนุนทางการเมืองภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย ( �̅�𝑥=1.34, S.D.=.599) เม่ือพิจารณา

ตามรายขอ้ พบวา่ ขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศมีความคิดเห็นในการบริจาคเงินให้นักการเมือง    

ใชห้าเสียงเลือกตั้ง ( �̅�𝑥=1.36, S.D.=.721) เคยบริจาคเงินให้กบัพรรคการเมือง  ( �̅�𝑥=1.30, S.D.=.639) และเคยบริจาค

เงินให้องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองหรือชมรมหรือสมาคมท่ีจดักิจกรรมทางการเมืองทั้งรณรงคห์รือต่อตา้นรัฐบาล    

( �̅�𝑥=1.34, S.D.=.666)   

8. การชุมนุมทางการเมือง พบว่า ความคิดเห็นของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ       

หน่วยบญัชาการอากาศโยธินท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ 

ดา้นการชุมนุมทางการเมืองภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย ( �̅�𝑥=1.66, S.D.=.783) เม่ือพิจารณาตามรายขอ้ พบวา่ ขา้ราชการ

ทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศมีความคิดเห็นในการติดตามข่าวสารการชุมนุมต่อตา้นหรือสนบัสนุนรัฐบาล    

( �̅�𝑥=1.73, S.D.=.949) เคยคิดเขา้ร่วมการชุมนุมต่อตา้นหรือสนบัสนุนรัฐบาล ( �̅�𝑥=1.55, S.D.=.844) เคยเขา้ร่วมการ

ชุมนุมต่อตา้นหรือสนับสนุนรัฐบาล ( �̅�𝑥=1.61, S.D.=.857) และมีความคิดเห็นว่าการชุมนุมต่อตา้นหรือสนับสนุน

รัฐบาลเป็นหนา้ท่ีของประชาชน   ( �̅�𝑥=1.74, S.D.=.928)       

9. การร่วมรณรงคท์างการเมือง พบว่า ความคิดเห็นของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ 

หน่วยบญัชาการอากาศโยธินท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ 

ด้านการร่วมรณรงค์ทางการเมืองภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( �̅�𝑥=1.66, S.D.=.796) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า 

ข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศมีความคิดเห็นในการเคยร่วมเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกับกิจกรรม

สาธารณะต่างๆ เช่น การบริจาคเงินเพ่ือการกุศล การเผลแพร่ข่าวสารต่างๆของรัฐบาล การเผยแพร่ข่าวสารของกลุ่ม

ต่อตา้น/สนบัสนุนรัฐบาล ( �̅�𝑥=1.64, S.D.=.877) มีการสนบัสนุนใหทุ้กคนไดรั้บรู้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเป็นเร่ืองของส่วนรวม 

( �̅�𝑥=1.71, S.D.=.885) และเคยส่งต่อหรือแชร์ขอ้มูลทางการเมืองของพรรคการเมืองผ่านทางส่ือออนไลน์ ( �̅�𝑥=1.63, 

S.D.=.872)             

10. การเป็นสมาชิกสาํคญัของพรรคการเมือง พบวา่ ความคิดเห็นของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์       

ทหารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธินท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์

ทหารอากาศ ด้านการเป็นสมาชิกสําคญัของพรรคการเมืองภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( �̅�𝑥=1.36, S.D.=.596) เม่ือ

พิจารณาตามรายขอ้ พบวา่ ขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศมีความคิดเห็นในการสนใจสมคัร    เป็น

สมาชิกพรรคการเมือง ( �̅�𝑥=1.37, S.D.=.649)  เคยสมคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ( �̅�𝑥=1.36, S.D.=631) เคยเขา้ร่วม

ชุมนุมทางการเมือง ( �̅�𝑥=1.35, S.D.=.643)  และมีความสนใจเขา้ร่วมชุมนุมทางการเมือง ( �̅�𝑥=1.37, S.D.=.686)  

11. การร่วมประชุมแกนนาํพรรค พบวา่ ความคิดเห็นของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ 

หน่วยบญัชาการอากาศโยธินท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ 

ดา้นการร่วมประชุมแกนนาํพรรคภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาตามรายขอ้ พบว่า ขา้ราชการทหารอากาศ 

กองดุริยางคท์หารอากาศมีความคิดเห็นในการเขา้ร่วมประชุมพรรคการเมือง ( �̅�𝑥=1.34, S.D.=.616) และมีความสนใจ

เขา้ร่วมประชุมพรรคการเมือง ( �̅�𝑥=1.36, S.D.=.693) 

12. การร่วมระดมทุน พบว่า ความคิดเห็นของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วย

บญัชาการอากาศโยธินท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ ดา้น

การร่วมระดมทุนภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย  เม่ือพิจารณาตามรายขอ้ พบวา่ ขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หาร
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อากาศมีความคิดเห็นในการชกัชวนคนให้สนับสนุนกิจกรรมของพรรคการเมืองต่างๆ ( �̅�𝑥=1.42, S.D.=.716) เคย

ชกัชวนคนให้เงินสนบัสนุนพรรคการเมือง ( �̅�𝑥=1.37, S.D.=.695)  และเคยบริจาคเงินให้พรรคการเมือง ( �̅�𝑥=1.29, 

S.D.=.565) 

13. การเสนอตัวเป็นคู่แข่งทางการเมือง พบว่า ความคิดเห็นของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์       

ทหารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธินท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์

ทหารอากาศ ดา้นการเสนอตวัเป็นคู่แข่งทางการเมืองภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย ( �̅�𝑥=1.31, S.D.=.615) เม่ือพิจารณาตาม

รายขอ้ พบวา่ ขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศมีความคิดเห็นในการเคยคิดลงสมคัรรับเลือกตั้งในการ

เลือกตั้งทอ้งถ่ิน ( �̅�𝑥=1.39, S.D.=.762)  เคยคิดลงสมคัรรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งระดบัชาติ ( �̅�𝑥=1.26, S.D.=.631) เคย

ลงสมัครรับเลือกตั้ งในการเลือกตั้ งท้องถ่ิน( �̅�𝑥=1.35, S.D.=.754)  และเคยลงสมัครรับเลือกตั้ งในการเลือกตั้ ง

ระดบัชาติ ( �̅�𝑥=1.22, S.D.=.607) 

14. การดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง พบวา่ ความคิดเห็นของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ 

หน่วยบญัชาการอากาศโยธินท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ 

ดา้นการดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย ( �̅�𝑥=1.29, S.D.=.520) เม่ือพิจารณาตามรายขอ้ พบว่า 

ขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศมีความคิดเห็นในการปรารถนาเป็นนกัการเมืองทอ้งถ่ิน ( �̅�𝑥=1.40, 

S.D.=.789)ปรารถนาเป็นนักการเมืองระดับชาติ ( �̅�𝑥=1.30, S.D.=.637) อยากเป็นรัฐมนตรี ( �̅�𝑥=1.25, S.D.=.612)     

และเคยดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง ( �̅�𝑥=1.19, S.D.=.550) 
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 

1. จากการศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ     

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พบว่า ความคิดเห็นของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วย

บญัชาการอากาศโยธินท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย (�̅�𝑥=1.61, S.D.=.545)  

2. จากการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ 

หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน มีความคิดเห็นดา้นการแสดงความสนใจทางการเมือง (�̅�𝑥=2.31, S.D.=.866) มากท่ีสุด 

รองลงมาไดแ้ก่ นักการเมืองคนโปรด (�̅�𝑥=2.09, S.D.=.861) การพูดคุยประเด็นทางการเมือง (�̅�𝑥=1.98, S.D.=.764)     

ซ่ึงสามอนัดับสุดท้าย ได้แก่ การบริจาคเงินสนับสนุนทางการเมือง (�̅�𝑥=1.34, S.D.=.599) การเสนอตวัเป็นคู่แข่ง      

ทางการเมือง (�̅�𝑥=1.31, S.D.=.615) และสุดทา้ยการดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง (�̅�𝑥=1.29, S.D.=.520) สะทอ้นใหเ้ห็น

ว่าขา้ราชการทหารอากาศ  กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน มีการแสดงออกทางการเมือง      

ดว้ยความสนใจในลกัษณะของการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง การติดตามนกัการเมืองท่ีช่ืนชอบเป็นสาํคญัและมี

การสนทนาประเด็นทางการเมืองอยา่งไม่เป็น ทั้งน้ีดว้ยเหตุท่ีรัฐบาลมิไดม้าจากกระบวนการประชาธิปไตย ส่งผลทาํ

ให้กิจกรรมการแสดงออกอ่ืนๆ เช่น ชุมชนทางการเมือง การบริจาคให้กบัพรรคการเมืองถูกระงบัในช่วงเวลาดงักล่าว

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สุจินต ์แช่มชอ้ย, 2553, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง บทบาท

ของทหารอากาศ  ต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้งระดบัชาติ ศึกษาเฉพาะกรณีเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎร เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2550 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาบทบาทของทหารอากาศต่อการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1105 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ระดบัชาติ และเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาความรู้ ความเขา้ใจและการนาํไปปฏิบติัในบทบาทของทหารอากาศต่อ

การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งระดบัชาติ ผลการวิจยัพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้งของผูต้อบ

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี ระดบัมากคือการไปใชสิ้ทธิลงคะแนน เสียงเลือกตั้งง ส.ส. ระดบัปานกลาง

ไดแ้ก่การชกัชวนผูอ่ื้นใหไ้ปลงคะแนนเลือกตั้ง การสนบัสนุน ส่งเสริมให้กาลงัพลและครอบครัวมีส่วนร่วมทางการ

เมืองในการไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง การพูดคุยเก่ียวกับการเมืองหรือการเลือกตั้งกับคนในครอบครัว และ

ภายหลงัการเลือกตั้งผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการตรวจสอบติดตามการทาํงานของ ส.ส. ระดบันอ้ยไดแ้ก่การรวมตวั

กันเป็นกลุ่มผลประโยชน์ หรือเป็นสมาชิกกลุ่ม เช่น กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มวิชาชีพ ฯลฯ การพูดให้ ผูอ่ื้นเห็นดว้ยกบ

นโยบายของ ผูส้มคัร/พรรคการเมืองทีท่านช่ืนชอบ การใหค้วามร่วมมือในการ ประชาสมัพนัธ์การเลือกตั้งในภาพรวม 

การเป็นผูเ้ปิดประเด็นพูดคุยใหค้วามรู้แก่ผูอ่ื้นเร่ืองการเมืองและหรือการเลือกตั้ง การให้ความร่วมมือในการส่งเสริม

ใหค้วามรู้แก่กาํลงัพลและ ประชาชนเก่ียวกบการเลือกตั้ง  

จากการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ 

หน่วยบญัชาการอากาศโยธินพบว่า ความคิดเห็นของขา้ราชการทหารอากาศใน กองดุริยางค์ทหารอากาศ  หน่วย

บญัชาการอากาศโยธินท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของขา้ราชการทหารอากาศ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา สภาพ

ภาพการทาํงาน โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .005 และ .034 เป็นไปตามสมมติฐาน ยกเวน้สถานภาพ อาย ุ รายไดต้่อ

เดือน ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่เป็นไปตามสมมติฐานและเม่ือพิจารณาระดบัอิทธิพลของระดบั

การศึกษา สภาพภาพการทาํงานท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการสร้างความเป็นประชาธิปไตย พบวา่ ตวั

แปรระดบัการศึกษาอาย ุ(Beta=.234) มากท่ีสุด รองลงมาคือตวัแปรสถานภาพการทาํงาน (Beta=.225) สะทอ้นใหเ้ห็น 

ดงัน้ี 

1. จาํแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีส่วนร่วมทางการเมืองของขา้ราชการทหาร

อากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน แตกต่างกนั โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .005 ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะระดบัการศึกษาแต่ละระดบัจะใหค้วามสนใจเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองต่างกนั คนท่ีมีการศึกษาสูง  

ก็จะไดเ้ปรียบในการเป็นผูรั้บสารท่ีดี เขา้ใจมากกว่า ไม่เช่ืออะไรง่ายๆ มกัจะรู้ความเคล่ือนไหว ข่าวคราว อาํนาจ 

หน้าท่ีทางการเมือง และสามารถพฒันาใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่มาพฒันางานด้านการเมืองได้ดีกว่าระดับ

การศึกษาตํ่า สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ (จกัรพนัธ์ นาตนั 2554, น. 65) ศึกษาเร่ือง บทบาทของสตรีในการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองส่วนท้องถ่ิน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านช้าง อาํเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ 

ผลการวิจัยพบว่า สตรีท่ีมีการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีข้ึนไป ระดับอนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่าระดับ

ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่ และระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีบทบาทในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ส่วนทอ้งถ่ิน

แตกต่างจากสตรีท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบั (พิทยา  แสงรุ่ง, 2554, น. 

92) ศึกษาเร่ืองการเปิดรับข่าวสารความรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในจังหวดันครราชสีมา 

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในจงัหวดันครราชสีมาท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารทางการเมือง

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูท่ี้มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีการเปิดรับ

ข่าวสารทางการเมืองแตกต่างจากผูท่ี้มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้ และผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงกวา่

ปริญญาตรี มีการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองแตกต่างจากผูท่ี้มีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้  และระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย 
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2. จาํแนกตามสถานภาพการทาํงาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีส่วนร่วมทางการเมืองของขา้ราชการ     

ทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ  หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน แตกต่างกนั โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.34 

ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน แต่การจาํแนกตามสถานภาพการสมรส พบวา่ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

และไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของบุคคลอ่ืน เน่ืองจากผูว้จิยัเป็นผูก้าํหนดสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 

3) จาํแนกตามอายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีส่วนร่วมทางการเมืองของขา้ราชการทหารอากาศ  กอง

ดุริยางคท์หารอากาศ  หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปตอ้ง

มีส่วนร่วมทางการเมืองทุกคน เพราะตอ้งไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง ซ่ึงถือเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติั เพ่ือเลือกตวัแทนของตน

เขา้ไปบริหารและถึงแมจ้ะมีอายท่ีุแตกต่างกนัก็อาจจะมีความสนใจข่าวสารทางการเมือง เพ่ือท่ีจะไดรู้้ทนัเหตุการณ์

ต่างๆ เพ่ือใชแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพ่ือร่วมงานหรือบุคคลในครอบครัว สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ (ชนมาศ 

นาสินสร้อย, 2558, น. 92) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนทางการเมืองทอ้งถ่ินของประชาชนของประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนทอ้งถ่ินเว่อ อาํเภอยางตลาด จังหวดักาฬสินธ์ุ  ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนท่ีมีอายุ

แตกต่างกนัมีระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองทอ้งถ่ินของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินเว่อ อาํเภอ

ยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ ไม่แตกต่างกนั ทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบั (สุรีพร ขวญัทองหา้ว, 2554, น. 87) 

ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลปอภาร อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ จาํแนก

ตามอายไุม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบั .05  

4) จาํแนกตามรายได ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีส่วนร่วมทางการเมืองของขา้ราชการทหารอากาศ กอง

ดุริยางค์ทหารอากาศ  หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน ไม่แตกต่างกนั ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ สภาวะวิกฤติเศรษฐกิจใน

ปัจจุบนัท่ีอยู่ในภาวะตกตํ่า  เคร่ืองอุปโภคบริโภคมีราคาท่ีสูงข้ึน ซ่ึงไม่ว่าผูมี้รายไดร้ะดบัใดก็ไดรั้บผลกระทบการ

เลือกนกัการเมืองท่ีพรรคมีนโยบายดา้นเศรษฐกิจผ่านการเลือกตั้งเป็นเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถช่วยแกปั้ญหา

ดา้นเศรษฐกิจของประเทศได ้เม่ือเขา้ไปดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ (มนตรี ฐิรโฆไท, 

2554, น. 167) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมาธิราช ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยั

เร่ืองรายได ้ครอบครัวไม่มีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยพบวา่ นกัศึกษาท่ีมีรายไดข้องครอบครัว

แตกต่างกนัมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกนั 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

- ผูบ้งัคบับญัชากาํหนดแผนยทุศาสตร์ดา้นการส่งเสริมการมีส่วนทางการเมืองใหก้บับุคลากรในกอง

ดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน 

- ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานติดตามผลการเลือกตั้ง ณ สถานท่ีนบัคะแนนหรือทางส่ือต่างๆ ให้

มากข้ึน 

2. ขอ้เสนอแนะเชิงบริหาร 

- สร้างความร่วมมือกบับุคลากรในหน่วยงาน หากพบการทุจริตในหน่วยเลือกตั้ง ให้แจง้หน่วยงาน           

ท่ีรับผิดชอบทนัที  

- จดัทาํป้ายเชิญชวนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง สร้างความตระหนกัก่อนการเลือกตั้ง  

3. ขอ้เสนอแนะเชิงวชิาการ 
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- ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น เพศ ความรู้สึกต่อการเลือกตั้ง 

- เปรียบเทียบความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของขา้ราชการทหารในหน่วยงานอ่ืน  
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ความเป็นสถาบันทางการเมืองของพรรคเพ่ือไทย 

THE INSTITUTION OF PHEU THAI PARTY 
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1 
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บทคัดย่อ 

ในการศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาพฒันาการความเป็นสถาบนัทางการเมืองของพรรคเพ่ือไทย ซ่ึง

รวมไปถึงพรรคไทยรักไทย และพรรคพลงัประชาชน และศึกษาถึงปัญหาการสร้างความเป็นสถาบนัทางการเมืองของ

พรรคเพ่ือไทย กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใชไ้ดแ้ก่ กลุ่มประชากรภายในกรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร 

จงัหวดันครปฐม จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัสมุทรปราการและจงัหวดัสมุทรสาคร จาํนวน  10,765,226 

คน โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (ชาญชยั จิตรเหล่าอาพร, 2557) มีจาํนวน 400 ตวัอยา่ง  และ เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ 

แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร งานวิจยั และเอกสารวิชาการ โดยใชแ้นวความคิด แซมมวล พี.ฮนัติง

ตนั ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ออก เป็น 5 ด้าน ได้แก่ ขอบเขตของการสนับสนุน ความสามารถในการปรับตวั ความ

ซบัซอ้น ความเป็นอิสระ และความเป็นปึกแผน่ 

ซ่ึงผลจาการศึกษาพบวา่ 1) ขอบเขตของการสนบัสนุน (Scope of Support) พบวา่ พรรคไทยรักไทย พรรค

พลังประชาชน และพรรคเพ่ือไทย มีการสนับสนุนจากประชาชนอย่างมาก 2) ความสามารถในการปรับตัว 

(Adaptability) พบวา่ พรรคไทยรักไทย พรรคพลงัประชาชน และพรรคเพ่ือไทย สามารถปรับตวัเขา้กบั สถานการณ์

ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมได้เป็นอย่างดี 3) ความซับซ้อน (Complexity)  พรรคไทยรักไทย พรรคพลงั

ประชาชน และพรรคเพ่ือไทย ถือวา่มีความซบัซอ้นพอสมควร 4) ความเป็นอิสระ(Autonomy)  พบวา่ พรรคไทยรัก

ไทย พรรคพลงัประชาชน และพรรคเพ่ือไทย ไม่มีความเป็นอิสระเท่าท่ีควร 5) ความเป็นปึกแผน่ (Coherence)   พบวา่ 

พรรคไทยรักไทย พรรคพลงัประชาชน และพรรคเพ่ือไทย ยงัคงมีความเป็นปึกแผ่น และปัญหาการสร้างความเป็น

สถาบันทางการเมืองของพรรคเพ่ือไทย พบว่า มีอยู่ 4 ประการ ได้แก่ 1) การแทรกแซงของทหาร 2) กฎหมาย

พระราชบญัญติัพรรคการเมือง 3) กลุ่มทุนของพรรค 4) การยดึติดกบัตวับุคคลหรือกลุ่มบุคคลมากกวา่ อุดมการณ์ของ

พรรคการเมือง 

คาํสําคญั: สถาบนัทางการเมือง, พรรคการเมือง 

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to study the development of the political institutionalization of the Pheu 

Thai Party, which includes the Thai Ruk Thai Party and Palang Prachachon Party. In order to analyze the 

institutionalization of the Pheu Thai Party, This study samples People live in the county Bangkok Metropolis 

Nonthaburi Pathum Thani Samutprakarn and Samut Sakhon Province The sample consisted of 10,765,226 samples 

from Taro Yamane (Charnchai Jitrongporn, 2557.) 400 samples. Methods used include surveys and analysis of 
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documents, prior research publications, and the writings of Samuel P. Huntington. According to Huntington’s theory, 

factors influencing institutionalization can be divided into five aspects: scope of support, adaptability complexity, 

autonomy, and coherence. 

With respect to the five levels, the results of the study show that: (1) For scope of support, the Thai Ruk 

Thai Party, Phue Thai Party, and Palang Prachachon Party were greatly supported by the people; (2) For adaptability, 

the Thai Rak Thai Party, Pheu Thai Party, and Palungpachachon Party were able to adapt to change political 

conditions, economic crisis, and social crisis very well; (3) For complexity, the Thai Ruk Thai Party, Phue Thai Party, 

and Palang Prachachon Party were fairly complex. (4) For autonomy, the Thai Ruk Thai Party, Phue Thai Party, and 

Palang Prachachon Party did not have a sufficient level of independence; (5) For coherence, the Thai Ruk Thai Party, 

Phue Thai Party, and Palang Prachachon Party were rather unstable. They encountered four main problems. The first 

was military sanctions; the second was state laws regarding political parties; the third was parties’ sources of funding; 

the fourth was the tendency of people to follow individual politicians rather than believing in the party’s ideals. 

Keywords: Political Institution, Political Party 

 

1. บทนํา 

ประเทศไทยมีพรรคการเมือง เร่ิมตั้งแต่ รัฐกาลท่ี 6 ซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงสาํคญัต่อระบบประชาธิปไตย และระบบ

ทางการเมืองในประเทศ เป็นตวัท่ีจะสร้างอุดมการณ์ แรงผลกัดนัของประชาชน แสดงให้เห็นถึงความตอ้งความ

ตอ้งการ ความคิดเห็น ของประชาชน เป็นสถาบันท่ีทาํให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองได ้ อีกทั้ งยงัเป็น

ตวัแทนผลประโยชน์ของประชาชน ความเป็นสถาบนัทางการเมือง ถือว่าเป็นส่ิงท่ีทาํให้ประเทศชาติพฒันาไดม้าก

ยิ่งข้ึน ซ่ึงความเป็นสถาบนัทางการเมืองเป็นท่ีน่าสนใจวา่ ตลอดระยะเวลาเส้นทาง ทางการเมืองของพรรคการเมือง 

จนถึงปัจจุบนั ผ่านสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อย่างมากมาย บทบาทหรือความเป็นสถาบนัทาง

การเมืองของพรรคการเมืองยงัคงเป็นในรูปแบบใด และปัญหาในการนาํไปสู่ความเป็นสถาบนัทางการเมืองเป็น

รูปแบบใดบา้ง  

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาสนใจศึกษาความเป็นสถาบนัทางการเมืองของพรรคเพ่ือไทย เพ่ือศึกษาถึง

พฒันาการของพรรคเพ่ือไทยและปัญหาในการสร้างความเป็นสถาบนัทางการเมืองของพรรคเพ่ือไทย อนัจะนาํเป็นสู่

การวิเคราะห์ตวัแบบความเป็นสถาบนัทางการเมืองท่ีสาํคญั อีกทั้งยงัเป็นการสร้างพรรคการเมืองให้มีความเขม้แข็ง

และเป็นพรรคของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1) เพ่ือศึกษาพฒันาการความเป็นสถาบนัทางการเมืองของพรรคเพ่ือไทย 

2) เพ่ือศึกษาปัญหาการสร้างความเป็นสถาบนัทางการเมืองของพรรคเพ่ือไทย 
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3. การดาํเนินการวจิยั 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ความเป็นสถาบันทางการเมืองของพรรคเพ่ือไทย”เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสม 

(Mixed Method) โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยขอ้มูลจากเอกสาร  (Documentary Research) และแจกแบบสอบถามเพ่ือ

ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อความเป็นสถาบนัเพ่ือสร้างขอ้สรุปเก่ียวกบัความเป็นสถาบนัทางการเมืองของ

พรรคเพ่ือไทย ซ่ึงมีรายละเอียดการดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี  

ผูว้ิจัยได้กาํหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จาํนวน 25 ขอ้ จาก

แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ลกัษณะของคาํถามเป็นแบบปลายปิด โดยวิเคราะห์ ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

ขอบเขตของการสนบัสนุน ความสามารถในการปรับตวั ความซบัซอ้น ความเป็นอิสระ ความเป็นปึกแผน่ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นสถาบนัทางการเมืองของพรรคเพ่ือไทย จาก

หนังสือ ตาํรา เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการฉบับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จัดแบ่ง

หมวดหมู่ขอ้มูลเพ่ือวเิคราะห์และสงัเคราะห์เน้ือหาเอกสารตามคาํถามวจิยั (Content Analysis) 

การรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามเพ่ือวดัระดบัความคิดเห็นของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ซ่ึงดาํเนินการเก็บขอ้มูล

โดยผูว้จิยัเอง อนัจะเกิดประโยชน์ในการสรุปผลดาํเนินการวจิยั  
 

4. ผลการวจิยั 

1) ขอบเขตของการสนับสนุน จะสังเกตไดจ้ากตั้งแต่การจดัตั้งพรรคไทยรักไทย มีคณะจดัตั้งพรรคท่ีมี

หลากหลายอาชีพ และการมีหลากหลายกลุ่มทุนของพรรคโดยเป็นกลุ่มทุนขนาดใหญ่ อีกทั้งมีจาํนวนประชาชนท่ี

สนบัสนุนพรรคไทยรักไทย เพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ จากการท่ีพรรคเขา้ถึงประชาชนไดโ้ดยง่าย สามารถครองใจประชาชน

ไดเ้ป็นอยา่งดีในแต่ละภูมิภาคของประเทศ และอีกขอ้สงัเกต คือ จาํนวน ส.ส. ท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน ในช่วงแต่ละรัฐบาลของ

พรรคไทยรักไทย แสดงใหเ้ห็นวา่พรรคไดรั้บความนิยมจากประชาชนอยา่งต่อเน่ือง ภายหลงัจากพรรคไทยรักไทยถูก

ยุบโดยรัฐประหาร พรรคพลังประชาชน ท่ีข้ึนมามีบทบาทแทน ก็ยงัมีฐานคะแนนเสียงจากประชาชนกลุ่มเดิม

สนับสนุนอยู่ และต่อมาจนถึงพรรคเพ่ือไทย ประชาชนยงัคงสนับสนุนพรรคเพ่ือไทยในการดาํเนินกิจกรรมทาง

การเมืองของพรรคอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเชิงปริมาณในดา้นขอบเขตของ

การสนบัสนุน คือ ประชาชนมองวา่สมาชิกของ พรรคไทยรักไทย พรรคพลงัประชาชน และพรรคเพ่ือไทย มีความ

หลากหลายทางสังคม (�̅�𝑥=3.62  ,S.D.=.728) มากท่ีสุด รองลงมา พรรคไทยรักไทย พรรคพลงัประชาชน และ พรรค

เพ่ือไทย มีฐานสนบัสนุนจากประชาชนอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง (�̅�𝑥=3.58  ,S.D.=.642) 

2) ความสามารถในการปรับตวั จากพรรคไทยรักไทย สมยั เป็นรัฐบาล จนถึงพรรคเพ่ือไทยในปัจจุบนั การ

ดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคถือวา่มีการปรับตวัตามสถานการณ์ทางการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสงัคม 

ไดเ้ป็นอยา่งดี  โดยเฉพาะในช่วงของ พรรคไทยรักไทย หลงัจากท่ีไดเ้ขา้มาจดัตั้งเป็นรัฐบาล เช่น การกระตุน้เศรษฐกิจ 

นโยบายประชานิยม และการเขา้ถึงประชาชนในระดบัรากหญา้ เป็นตน้ ภายหลงัจาก พรรคไทยรักไทยถูกยบุพรรค

และ พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร ถูกตดัสิทธิทางการเมือง พรรคท่ีข้ึนมาเป็นตวัแทน ถือวา่มีการปรับตวัท่ีนอ้ยกวา่พรรค

ไทยรักไทย โดนส่วนมากแลว้จะเป็นในรูปแบบ การต่อยอดนโยบายพรรคไทยรักไทยเดิม อีกทั้งยงัประสบปัญหาทาง

การเมือง ท่ีทาํใหต้อ้งเปล่ียนผูน้าํพรรคอยูบ่่อยคร้ัง ทาํให ้ทั้งพรรคพลงัประชาชนและพรรคเพ่ือไทยไม่สามารถดาํเนิน

กิจกรรมทางการเมืองไดอ้ยา่งเตม็ตวั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเชิงปริมาณในดา้นความสามารถในการปรับตวั คือ 

ประชาชนเห็นวา่กลยทุธ์ของพรรคไทยรักไทย พรรคพลงัประชาชน และพรรคเพ่ือไทยมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบั
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ความตอ้งการของภาคประชาชน ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคม มากท่ีสุด (�̅�𝑥=4.68  ,S.D.=.467) รองลงมาไดแ้ก่ 

พรรคไทยรักไทย พรรคพลงัประชาชน และพรรคเพ่ือไทยเป็นพรรคการเมืองท่ีมีอุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกัน

(�̅�𝑥=4.54  ,S.D.=.499) 

3) ความซบัซอ้น ในช่วงเร่ิมก่อตั้งพรรคไทยรักไทย มีสาํนกังานประสานงาน มีสาขาพรรคสามารถจดัสรร

หน้าท่ีตามความชาํนาญของแต่ละหน่วยงาน แต่ พรรคไทยรักไทยมีจาํนวนสาขาพรรคท่ีนอ้ย ในแต่ละภูมิภาค เม่ือ

เทียบกบัพรรคการเมืองอ่ืนๆ  ซ่ึงแนวทางของพรรคไทยรักไทยโดยส่วนมากแลว้จะรับฟังปัญหาผ่านจาก ตวั ส.ส. 

นกัการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ผูใ้หญ่บา้น ในแต่ละพ้ืนท่ี แต่ละภูมิภาค มากกวา่หน่วยงานพรรค และสาขาพรรค เพราะจะ

เขา้ถึงปัญหา แกไ้ขปัญหา และความตอ้งการของประชาชนไดม้ากกวา่ผ่านสาขาของพรรคหรือหน่วยงานของพรรค

และถือวา่เป็นการใหมี้ส่วนร่วมระหวา่งประชาชนกบัพรรค อีกทั้งนกัการเมืองในทอ้งถ่ินยงัสามารถเป็นตวัแทนใหก้บั

ประชาชนตามหลกัประชาธิปไตยได้อีกด้วย ในส่วนของพรรคพลังประชาชนและพรรคเพ่ือไทย ถือว่ามีการ

ปรับเปล่ียน โครงสร้างพรรคมีการตั้งคณะทาํงานทาํหนา้ท่ีภายในพรรค และแบ่งออกตามภูมิภาคต่างๆ จากท่ีกล่าวมา

ทั้ งหมดน้ี พรรคไทยรักไทย พรรคพลงัประชาชน และพรรคเพ่ือไทย มีความซับซ้อนพอสมควร สามารถเขา้ถึง

ประชาชนในพ้ืนท่ี ไดอ้ยา่งมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเชิงปริมาณในดา้นความซบัซอ้น คือ ประชาชนเห็นวา่

พรรคไทยรักไทย พรรคพลงัประชาชน และพรรคเพ่ือไทยเป็นพรรคการเมืองมีสาํนกังานประสานงาน ท่ีประชาชน

สามารถเขา้ถึงพรรคการเมืองไทยอยา่งเหมาะสม (�̅�𝑥=4.52 ,S.D.=.641) มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ เห็นวา่การท่ีพรรค

ไทยรักไทย พรรคพลงัประชาชน และพรรคเพ่ือไทยเป็นพรรคการเมืองมีสาขาพรรคจาํนวนมากจะเป็นการเพ่ิมความ

มัน่คงของพรรคการเมืองได ้(�̅�𝑥=4.46  ,S.D.=.728) 

4) ความเป็นอิสระ ในยคุของพรรคไทยรักไทย จะมีกลุ่มทุนพรรคท่ีมีบทบาทและอาํนาจภายในพรรคอยูสู่ง 

กลุ่มทุนพรรค และพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร เป็นศูนยร์วมอาํนาจของพรรคไทยรักไทย โดยส่วนมาก มติของพรรคโดย

ส่วนมากแลว้จะ เอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มทุนพรรค มากกวา่ จะพิจารณาตามความเห็นของ ส.ส.  แต่ภายหลงัจากได้

รัฐบาล ในปี พ.ศ. 2545 มีการปรับโครงสร้างของพรรค โดยการลดบทบาทของกลุ่มทุนของพรรคท่ีร่วมก่อตั้งพรรค

ไทยรักไทยมา ต่อมากลุ่มทุนเดิมของพรรคยงัคงมีบทบาทเร่ือยมาจากพรรคพลงัประชาชน จนถึงพรรคเพ่ือไทยใน

ปัจจุบนั  กลุ่มผูน้าํพรรคยงัคงเป็นกลุ่มเดิม หรือมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบั พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ซ่ึงทาํให้ ทิศทาง  

การดาํเนินกิจกรรมของพรรค ค่อนขา้งไม่แตกต่างจากพรรคไทยรักไทยมากนกั จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดพรรค          ไทย

รักไทย พรรคพลังประชาชน และพรรคเพ่ือไทย ไม่มีความเป็นอิสระเท่าท่ีควร แต่ทว่านโยบายกลยุทธมีการ

ปรับเปล่ียนไปตามกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง ธุรกิจ และแกนนําพรรคเป็นสําคญัมากกว่าผลประโยชน์เชิง

นโยบายสาธารณะกบัประชาชน ดงันั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา    เชิงปริมาณในดา้นความเป็นอิสระสะทอ้นให้

เห็นวา่กลุ่มทุนทางธุรกิจมีความสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้นกบัพรรคไทยรักไทย พรรคพลงัประชาชน และพรรคเพ่ือไทย 

(�̅�𝑥=2.10  ,S.D.=.813) และบทบาทของตระกูลชินวตัรมีความสัมพนัธ์โดยตรงกับพรรคไทยรักไทย พรรคพลัง

ประชาชน และพรรคเพ่ือไทย (x�=1.95  ,S.D.=.777)  

5) ความเป็นปึกแผน่ ในยคุของพรรคไทยรักไทยในช่วงก่อตั้ง มีความเป็นเอกภาพสูง เพราะไม่ค่อยมีความ

ขดัแยง้กนัระหว่างผูน้าํของพรรค แต่ภายหลงั  พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาของกลุ่มย่อยภายใน

พรรคไดอ้ย่างเหมาะสม และมีแนวโนม้มากข้ึนเร่ือยๆ โดยส่วนใหญ่จะมีความขดัแยง้กนัระหว่างกลุ่มย่อยภายใน

พรรคท่ีตอ้งการมีอาํนาจในพรรค และบางกลุ่มท่ีมีแนวคิดท่ีไม่ตรงกบัผูน้าํพรรค หรือขดัผลประโยชน์ของกลุ่ม  ซ่ึงส่ิง



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1112 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ท่ีทาํใหพ้รรคไทยรักไทยยงัคงมีความเป็นเอกสารสูง คือ กลุ่มทุนพรรค และความสมัพนัธ์ของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร 

กบัสมาชิกในพรรค  และกรณีของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซ่ึงบงัคบัให ้ส.ส. ตอ้งทาํตามมติของพรรค พรรคไทยรักไทย

ยงัความขดัแยง้ถือวา่อยูใ่นระดบัท่ีไม่มีคามรุนแรงมากนกั จนถึงพรรคพลงัประชาชน และพรรคเพ่ือไทย กลุ่มยอ่ยท่ี

อยูใ่นยคุของพรรคไทยรักไทยก็ยงัคงอยูจ่นถึงปัจจุบนัผา่นสถานการณ์ทางการเมืองต่างๆ แต่กลุ่มยอ่ยในพรรคก็ยงัคง

เป็นกลุ่มเดิม ซ่ึงพรรคเพ่ือไทยยงัคงมีความเป็นปึกแผน่อยูพ่อสมควร จากท่ีกล่าวมาทั้งหมด พรรคไทยรักไทย พรรค

พลงัประชาชน และพรรคเพ่ือไทย ยงัคงมีความเป็นปึกแผน่อยู ่ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเชิงปริมาณในดา้นความ

เป็นปึกแผ่น คือ ประชาชนเห็นว่าผูบ้ริหารพรรคและสมาชิกพรรคเพ่ือไทยมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในการ

ดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง (�̅�𝑥=3.94  ,S.D.=.733) มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ เห็นวา่ผูบ้ริหารพรรคไทยรักไทย พรรค

พลังประชาชน และพรรคเพ่ือไทยสามารถแก้ไขปัญหาภายในพรรคได้อย่างบรรลุผลสําเร็จเสมอ (�̅�𝑥=3.78, 

S.D.=.833) 

ปัญหาท่ีพรรคเพ่ือไทยประสบปัญหาท่ีทาํใหไ้ปสู่ความเป็นสถาบนัทางการเมือง แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประการ 

ประการแรก คือ กรณีของการเขา้มาแทรกแซงทางการเมืองของทหารทาํให้พรรคไทยรักไทย ของ พ.ต.ท.

ทกัษิณ ชินวตัร ถูกยดึอาํนาจ ถูกยบุพรรค และสมาชิกพรรคถูกตดัสิทธิทางการเมืองโดยเฉพาะ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร 

แต่ก็มีพรรคและบุคคลท่ีเป็นตวัแทน ของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ข้ึนมามีบทบาทแทนในการบริหารพรรคต่อ  ต่อมา

พรรคพลงัประชาชนถูกยบุพรรค และหัวหน้าพรรคถูกตดัสิทธิทางการเมือง เปล่ียนหัวหนา้พรรคบ่อบคร้ังจากขอ้

กฎหมาย ทาํใหก้ารดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคไม่ต่อเน่ืองกนั จนมาถึงพรรคเพ่ือไทย การก่อรัฐประหารใน 

ปี พ.ศ. 2558 อีกคร้ัง จากเหตุการณ์ทางการเมืองท่ีรุนแรง ทาํให้พรรคเพ่ือไทยประสบปัญหากบัการท่ีกองทพัเขา้มา

แทรกแซงทางการเมือง ซ่ึงเหตุการณ์ท่ีกล่าวมาน้ี ส่งผลให้พรรคเพ่ือไทยรวมทั้งพรรคการเมืองในประเทศทั้งหมดไม่

สามารถดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองไดอ้ย่างต่อเน่ือง และร่วมไปถึงประชาชนไม่สามารถแสดงความคิดเห็นทาง

การเมืองได ้ถือวา่ขดัหลกัของประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตย 

ประการท่ีสอง  พระราชบญัญติัพรรคการเมือง ปี พ.ศ.  2498  เร่ืองของกฎหมายยบุพรรคการเมือง ซ่ึงส่งผล

ให้พรรคการเมืองก่อตั้งข้ึนง่าย และยุบพรรคไดง่้าย ทาํให้จาํนวนพรรคการเมืองในประเทศมีจาํนวนมาก ทาํให้มี

หลากหลายกลุ่มทางการเมือง ขอ้เสียของพระราชบัญญติัน้ี คือการนําไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมืองขาด

เสถียรภาพ และพรรคการเมืองใชก้ฎหมายพรรคการเมืองน้ี เป็นเคร่ืองมือหาผลประโยชน์และโจมตีพรรคการเมืองอ่ืน

ไดแ้ละการใชม้าตรการในการควบคุมพรรคการเมืองท่ีไม่เหมาะสมตามสมควรกรณี ในแต่ละพรรคการเมือง อีกทั้งยงั

ขาดมาตรการทางกฎหมายท่ีทาํใหย้บุพรรคอยา่งแทจ้ริง เน่ืองจากมีการยบุพรรคเกิดข้ึนแลว้ ยงัมีพรรคท่ีเป็นตวัแทน

หรือตวัแทนของผูน้าํเดิม ยงัคงบริหารผา่นตวัแทนเหล่าน้ี หรือค่อยสนบัสนุนอยูห่่างๆตลอดเวลา 

ประการท่ีสาม  กลุ่มทุนของพรรคไทยรักไทย ให้ช่วงเร่ิมก่อตั้ง ถือวา่เป็นกลุ่มทุนท่ีมีขนาดใหญ่ทั้งส้ิน  ซ่ึง

เป็นท่ีแน่นอนวา่ พรรคไทยรักไทยตอ้ง หาแนวทางในการสรรหาผลประโยชน์รวมกนัไม่วา่จะแนวทางไหนก็ตาม  ซ่ึง

กลุ่มทุนพรรคเพ่ือไทย ในปัจจุบนัจากบุคคลหรือกลุ่มเดิมท่ีเคยสนบัสนุนพรรคไทยรักไทยมาก่อนยงัคงมีบทบาทกบั

พรรคเพ่ือไทย  ซ่ึงการท่ีกลุ่มทุนเขา้มาเป็นรัฐมนตรี ทาํใหพ้รรคตอ้งดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองตามกลุ่มทุนมากกวา่

จะทาํตาม ส.ส. หรือประชาชน ในรูปแบบน้ีไม่ใช่หลกัของความเป็นสถาบนัทางการเมือง ซ่ึงการท่ีพรรคไทยรักไทย

พ่ึงพากับกลุ่มทุนพรรคมากจนเกินไป ส่งผลให้พรรคไทยรักไทยเองก็จะประสบกับปัญหาการเป็นสถาบันทาง

การเมือง 
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ประการท่ีส่ี การศรัทธาตวั บุคคล หรือกลุ่มบุคคลมากกวา่แนวทางของพรรคการเมืองมากจนเกินไป ส่งผล

ใหย้ดึติดกบัแนวทางของพรรคแบบเดิมทาํใหไ้ม่มีการเปล่ียนแปลงในการดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง  จากการยดึติด

กบั พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร หรือกลุ่มบุคคลใกลชิ้ด ทาํใหโ้ครงสร้างหรือแนวทางของพรรคยงัไม่เปล่ียนไปมาก เห็นได้

จาก นโยบายของพรรคพลงัประชาชน และพรรคเพ่ือไทย ส่วนมากแลว้จะเป็นนโยบายของพรรคไทยรักไทย อีกทั้ง

ทาํให้ กลุ่มประชาชนท่ีสนบัสนุนพรรคไทยรักไทย ยงัคงสนบัสนุนพรรคหรือกลุ่มบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของ พ.ต.ท.

ทกัษิณ ชินวตัร ทาํให้การเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศยงัคงใชต้วับุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นเหตุผลใน

การเลือกมากกวา่ผลงานหรืออุดมการณ์มากกวา่ 

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

1) พฒันาการความเป็นสถาบนัทางการเมืองของพรรคเพ่ือไทย จาก พรรคไทยรักไทย เร่ิมก่อตั้ง พ.ศ. 2541 

ในระยะเวลาของพรรคถือวา่มีความเป็นสถาบนัไดเ้ป็นอยา่งดีสามารถทาํให้ประชาชนเห็นร่วมกบัพรรคไทยรักไทย

เป็นจาํนวนมาก สาเหตุจากการมีนโยบายเร้งด่วน คือ การกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ท่ีกาํลงัประสบปัญหาอยูใ่น

ขณะนั้น บวกกบันโยบายประชานิยมท่ีทาํใหก้ารเขา้ถึงประชาชนไดง่้าย ประชาชนมีส่วนร่วมกบัพรรคมากยิง่ข้ึน ทาํ

ให้ประชาชนเช่ือมัน่ในพรรคไทรักไทย ทาํให้พรรคไทยรักไทยครองเป็นรัฐบาลได ้ถึง  2 สมยั ดว้ยเหตุน้ีถือวา่ของ

พรรคไทยรักไทยมีความเป็นสถาบนัทางการเมืองอยา่งต่อเน่ือง แต่ดว้ยการทุจริตของพรรคไทยรักไทย ทาํใหพ้รรคยบุ

ไปเฉพาะทางขอ้กฎหมายเท่านั้นท่ีทุจริต แต่ในทางกลบักบั คะแนนความนิยมของพรรคไทยรักไทย จากประชาชนไม่

หายไปไหน ยงัมีผูท่ี้สนบัสนุนพรรค และศรัทธา พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อีกเป็นจาํนวนมาก ถึงแมว้า่จะมีพรรคหรือ 

บุคคลท่ีเป็นตวัแทนของพรรคไทยรักไทยข้ึนมาทาํหน้าท่ีแทน คือ พรรคพลงัประชาชนและ พรรคเพ่ือไทย จนถึง

ปัจจุบนั ประชาชนก็ยงัศรัทธาตวั พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร เหมือนเดิม ซ่ึงพรรคเพ่ือไทยยงัไม่ถือวา่มีความเป็นสถาบนั

ทางการเมืองอย่างทั้ งหมด เน่ืองจากมีการยุบพรรคอยู่บ่อยคร้ัง ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ Huntington (1968)    

ของการท่ีมีประชาชนสนบัสนุนพรรคอยา่งต่อเน่ือง การปรับเปล่ียนการดาํเนินนโยบายทางการเมืองตามสถานการณ์

ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ และมีความเป็นเอกภาพภายในพรรคการเมือง อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ วีรวฒัน์ พ่วงพิศ (2547) เร่ือง กระบวนการการพฒันาความเป็นสถาบนัทางการเมือง กรณีศึกษา พรรค

ไทยรักไทย โดยพรรคไทยรักไทยจดัตั้งข้ึนมาท่ามกลางสภาพแวดลอ้มต่างๆทางการเมืองท่ีสนบัสนุนต่อการพฒันาให้

พรรคไทยรักไทยเป็นสถาบนัทางการเมือง และ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นัครินทร์ เพชรสิงห์ (2552) เร่ือง การ

ควบคุมกลุ่มย่อยๆภายในพรรค โดยส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนก่อนการเลือกตั้งท่ีตอ้งการแย่งชิงกนัระหว่างกลุ่ม แต่ยงั

สามารถควบคุมไดห้ลงัจากพน้การเลือกตั้งไปแลว้ 

2) ปัญหาการสร้างความเป็นสถาบนัทางการเมืองของพรรคเพ่ือไทย ปัญหาของพรรคเพ่ือไทยท่ีจะนาํไปสู่

ความเป็นสถาบนัทางการเมืองจากการวเิคราะห์ แบ่งออกไดเ้ป็น ส่ี กรณี กรณีแรกเกิดจากการแทรกแซงทางการเมือง

ของทหาร หรือรัฐประหาร ซ่ึงเป็นการทาํลาย ระบบการเมืองไทย และความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ ส่งผลให้

พรรคการเมืองไม่สามารถดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองไดเ้ลย  กรณีท่ีสอง พระราชบญัญติักฎหมายพรรคการเมือง 

ของประเทศท่ีบงัคบัใชอ้ยา่งไม่เหมาะสม และเอ้ือใหพ้รรคการเมืองมีช่องทางในการหาผลประโยชน์ กรณีท่ีสาม การ

เพ่ิงพากลุ่มทุนพรรคมากจนไปทาํทิศทางโครงสร้างของพรรคไม่เป็นไปตามขบวนการพรรคการเมืองท่ีควรจะเป็น 

กรณีท่ีส่ี การศรัทธาตวับุคคลมากกวา่อุดมการณ์ทางการเมืองของพรรค ดงัท่ีกล่าวมาน้ี เป็นถือวา่ มีปัญหาหลกัๆของ
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พรรคเพ่ือไทย ทั้งดา้นกฎหมาย ปัญหาภายในพรรคเพ่ือไทย และจากสถานการณ์ทางการเมือง ส่งผลในพรรคเพ่ือไทย

เขา้สู่ความเป็นสถาบนัทางการเมือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทว ีสุรฤทธิกลุ, เสนีย ์คาํสุข (2545) ในเร่ือง ปัญหาและอุปสรรค

ในการดาํเนินบทบาททางการเมืองของพรรคการเมือง ทั้ งปัจจัยภายในพรรคการเมือง โดยโครงสร้างของพรรค

การเมืองเอ้ือในกบักลุ่มทุนพรรคหรือผูก่้อตั้งพรรคการเมือง และ ปัจจยัภายนอกพรรคการเมือง จากอิทธิพลของทหาร

เขา้มาแทรกแซงทางการเมือง ระบบการเมืองไม่เปิดกวา้ง จากการรัฐประหารและ ขอ้กฎหมายรัฐธรรมนูญและขอ้

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับพรรคการเมือง ท่ีส่งผลกับพรรคการเมืองขนาดใหญ่และขนาดเล็ก นายอาจินต์ นพยอด    

(2549) เร่ือง พรรคการเมืองกบัการเป็นสถาบนัทางการเมือง : ศึกษากรณีพรรคประชาธิปัตยแ์ละพรรคชาติไทยพบวา่ 

ผูน้าํพรรคประชาธิปัตยมี์การเปล่ียนแปลงบ่อยคร้ัง เน่ืองมาจากความขดัแยง้กลุ่มทางการเมืองภายในพรรค แต่มีการ

เปล่ียนแปลงผูน้าํอยา่งสนัติ 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1) พรรคเพ่ือไทยควรท่ีจะตอ้งพฒันา หรือสรรหาตวัผูน้าํของพรรคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็น

ปัจจยัสาํคญัในการพฒันาพรรคการเมืองไปสู่ความเป็นสถาบนัทางการเมือง 

2) พรรคเพ่ือไทยตอ้งพฒันาความหลากหลายของกลุ่มบุคคลท่ีเป็นหัวหนา้พรรคมากกว่าน้ี ซ่ึงจะทาํให้

พรรคเพ่ือไทยพฒันาไปสู่ความเป็นสถาบนัทางการเมืองท่ีเขม้แขง็ไดม้ากข้ึน 

3) ควรท่ีจะพฒันาพระราชบัญญติักฎหมายพรรคการเมือง ให้สอดคลอ้งกับระบบพรรคการเมืองใน

ประเทศไทยในปัจจุบนั 

4) พรรคการเมืองควรใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในพรรคการเมืองมากกวา่ทุนเอกชนขนาดใหญ่ 

5) พรรคการเมืองควรมีการจดัสรรหนา้ท่ีตามความชาํนาญของแต่ละหน่วยยอ่ย 

6) ผูบ้ริหารพรรคและสมาชิกพรรคการเมืองควรมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในการดาํเนินกิจกรรมทาง

การเมือง 

7) พรรคเพ่ือไทยควรส่งเสริมภาวะผูน้าํทางการเมืองให้กบักลุ่มนกัการเมืองหรือว่าท่ีผูส้มคัรรับเลือกตั้ง

ของพรรคเพ่ือให้เกิดวฒันธรรมทางการเมืองท่ีเป็นอตัตาลกัษณ์ของพรรคเพ่ือไทยอนัจะนาํไปสู่ความเป็นสถาบนั

พรรคการเมืองอยา่งย ัง่ยนื 
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ความเป็นพลเมืองของประชาชนใน ตําบลยามู อาํเภอยะหร่ิง จังหวดัปัตตานี 

CITIZENSHIP OF PEOPLE IN YAMU SUB-DISTRICT, YARING DISTRICT, PATTANI PROVINCE 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองความเป็นพลเมืองของประชาชนในตาํบลยามู อาํเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี มีวตัถุประสงค์

เพ่ือ 

1) เพ่ือศึกษาระดบัความเป็นพลเมืองของประชาชนใน ตาํบลยามู อาํเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี   

2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัความเป็นพลเมืองของประชาชนใน ตาํบลยามู อาํเภอยะหร่ิง จงัหวดั

ปัตตานี 

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ เก็บรวมรวมแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน แบบวิธีสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย 

จากประชาชนในพ้ืนท่ี ตาํบลยามู อาํเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี  เคร่ืองมือท่ีใชก้ารศึกษา ไดแ้ก่ แบบสอบถาม และการ

วิจยัเชิงเอกสาร งานวิจยัทางวิชาการ สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการ

วิเคราะห์ Multiple Correspondence Analysisโดยสุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ พนักงานราชการ พนักงานเอกชนลูกจา้ง หรือ

เจา้ของกิจการรวม ไปถึงนักศึกษา โดยแจกแบบสอบถามแบบลงพ้ืนท่ีโดยแบ่งหัวขอ้จากการศึกษาบทสังเคราะห์

ความเป็นพลเมืองไทยของประชาชนและแจกแบบสอบถามลงในพ้ืนท่ีตาํบลยามู อาํเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 

ผลการศึกษาพบวา่ ความเป็นพลเมืองของประชาชนในตาํบลยามู อาํเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี อยูใ่นระดบั

มาก ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ อาย ุศาสนา อาชีพ ท่ีต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็นต่อความเป็นพลเมืองใน

ตาํบลยามู อาํเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานีต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

คาํสําคญั: ความเป็นพลเมือง, ระดบัความเป็นพลเมือง 

 

ABSTRACT 

The purposes of the study about the citizenship of people in Yamu Sub-district, Yaring District, Pattani 

Province were: 

1) To examine the degree of citizenship of people in Yamu Sub-district, Yaring District, Pattani Province. 

2) To make a comparison between the individual factors and the citizenship of people in Yamu Sub-district, 

Yaring District, Pattani Province. This research was a quantitative research which collected questionnaires from 400 

people by using Simple Sampling method from people in Yamu Sub-district, Yaring District, Pattani Province. The 

research instruments were questionnaires, documentary researches, and academic researches. The statistics used were 

frequency value, percentage, mean, standard deviation, and Multiple Correspondence Analysis. The samples included 

government employees, private employees, employees or business owners, and students. The data was collected by 
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distributing our questionnaires to the sample in each area and dividing the research topic from the synthesis of Thai 

citizenship of people into sub-topics. Also, we were distributing our questionnaires in Yamu Sub-district, Yaring 

District, Pattani Province. 

The findings showed that the degree of citizenship of people in Yamu Sub-district, Yaring District, Pattani 

Province was at a high level. The individual factors were different in age, religion, and occupation that can affect the 

people’s opinions towards the citizenship in Yamu Sub-district, Yaring District, Pattani Province. The difference was 

statistically significant at .05. 

Keywords:  Citizenship, Degree of Citizenship  

 

1. บทนํา 

สังคมประชาธิปไตยเป็นสังคมท่ียึดหลกัความเท่าเทียมกนัของบุคคลในสังคม ประชาธิปไตยจึงควรมีการ

ปฏิบติัตนท่ีสอดคลอ้งและสมัพนัธ์กบัการปกครองในระบบประชาธิปไตย และปฏิบติัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ 

ความเป็นพลเมืองในประเทศไทยจึงมีสิทธิในความเป็นคนไทยโดยทัว่ไปนั้น  ความรับผิดชอบท่ีมีต่อประเทศไทยต่อ

ผูอ่ื้นท่ีเป็นเจา้ของประเทศเช่นเดียวกบัเรา และพลเมืองนั้นคือประชาชนท่ีกระตือรือร้นไม่เป็นแต่เพียงผูรั้บนโยบาย 

หลกัของประชาธิปไตยตอ้งมีความเป็นพลเมือง จึงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของสงัคมไทยเช่นเดียวกบัสงัคมอ่ืนๆ ทุก

สังคมย่อมตอ้งการความเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ  และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพฒันาความ

เจริญกา้วหนา้ความมัน่คงให้กบัประเทศชาติ เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการดาํเนินชีวิตอีกดว้ยเพ่ือการพฒันา สังคมให้

ย ัง่ยืนต่อไป อย่างไรก็ตามปัญหาความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตห้รือเป็นปัญหาความมัน่คงของชาติท่ี

สําคัญอีกปัญหาหน่ึงท่ีมีการกําหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหลายชุดท่ีผ่านมาจนถึงรัฐบาลปัจจุบัน 

เน่ืองจากมีปัญหาท่ีละเอียดอ่อนมีความซบัซอ้นและมีความรุนแรงอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนัทาํใหก้ารแกไ้ขปัญหา

เป็นไปดว้ยความยากลาํบาก ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของชาติดงันั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีสังคมไทยควรตระหนกัและใส่

ใจ ต่อการหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งจริงจงั ดงันั้นการศึกษาระดบัความเป็นพลเมืองไทยของประชาชนใน 

ตาํบลยามู อาํเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี  เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัความเป็นพลเมืองไทยของประชาชน  

และคาดวา่จะไดรั้บทราบถึงความเป็นพลเมืองของประชาชนในแนวคิดท่ีแตกต่างกนั   
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

2.1  เพ่ือศึกษาระดบัความเป็นพลเมืองไทยของประชาชนใน ตาํบลยามู อาํเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี   

2.2  เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัความเป็นพลเมืองไทยของประชาชน ใน ตาํบลยามู อาํเภอยะหร่ิง 

จงัหวดัปัตตานี 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การศึกษาวจิยั เร่ือง ความเป็นพลเมืองไทยของประชาชนในตาํบลยามู อาํเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี ดาํเนิน

ตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

3.1  กลุ่มตวัอยา่ง 

3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
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3.3  วธีิเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.4  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ผูใ้หข้อ้มูลในการวจิยั 

กลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกับความเป็นพลเมือง ได้แก่ ประชากรในตาํบลยามู อาํเภอยะหร่ิง 

จงัหวดัปัตตานี  จาํนวน400คน ประชากรในตาํบลยามู อาํเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี มีจาํนวน 8,835 คน มี 14,262 

หลงัคาเรือน ผูสู้งอายุ 9,873 คน เด็กแรกเกิดถึง 6 ปี 8,177 คน สตรีอายุ 35 ปีข้ึนไป 17,779 คน สุ่มตวัอย่างอยา่งง่าย 

คาํนวนตามสูตรยามาเน่ 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถามความเป็นพลเมือง ไดแ้ก่ ประชากรในตาํบลยามู อาํเภอยะหร่ิง 

จงัหวดัปัตตานี  สร้างข้ึนโดยศึกษาจากเอกสารทฤษฎี และการทบทวนรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบบสอบถามท่ีใช้

ในการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพ 

ศาสนา  

ตอนท่ี2  บทสังเคราะห์ความเป็นพลเมืองไทยของประชาชน  ใน ตาํบลยามู อาํเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี  

โดยแต่ละคาํถามกาํหนดมาตราวดัแบบแบ่งช่วง (Interval Scale) มี 5 ระดบั โดยวดัเป็นระดบัการปฏิบติัตามคะแนน 

ดงัน้ี 

มากท่ีสุด = 5  คะแนน 

มาก = 4  คะแนน 

ปานกลาง = 3  คะแนน 

นอ้ย = 2  คะแนน 

นอ้ยท่ีสุด = 1  คะแนน 

 

การแปรผล 

ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง เห็นดว้ยระดบันอ้ยท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง เห็นดว้ยระดบันอ้ย  

ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง เห็นดว้ยระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ยระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยระดบัมากท่ีสุด 

 

ข้อเสนอแนะ  

การดาํเนินการวจิยัเร่ืองความเป็นพลเมืองไทยของประชาชน  ใน ตาํบลยามู อาํเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี  มี

รายละเอียดขั้นตอนการดาํเนินการดงัน้ี 
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วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1119 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ขั้นตอนท่ี  1  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีความเป็นพลเมืองไทย ขั้นตอนท่ี  2  

ร่างแบบสอบถามให้ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตอ้งเน้ือหาตามกรอบแนวคิด

วตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม 

ขั้นตอนท่ี  3  นาํร่างแบบสอบถามปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของประธานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์  

ขั้นตอนท่ี  4  นาํแบบสอบถามไปแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งเชิงปริมาณ 

ขั้นตอนท่ี  5  ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถาม 

ขั้นตอนท่ี  6  อภิปรายผลและสรุปผลบทสังเคราะห์ความเป็นพลเมืองไทยของประชาชน  ใน ตาํบลยามู 

อาํเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี  

ขั้นตอนท่ี  7  นาํเสนอบทสังเคราะห์ ความเป็นพลเมืองไทยของประชาชน  ใน ตาํบลยามู อาํเภอยะหร่ิง 

จงัหวดัปัตตานี ท่ีสมบูรณ์ 
 

4. ผลการวจิยั 

สรุปตอนที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

พบวา่ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 และเป็นเพศ

ชายจาํนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1 

ดา้นอาย ุพบวา่ประชาชนส่วนใหญ่อาย3ุ1-40 ปี จาํนวน125 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2  รองลงมาไดแ้ก่ อาย2ุ1-

30 ปี จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0  รองลงมาไดแ้ก่ อาย ุ41-50 ปี จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 19.9 รองลงมา

ไดแ้ก่อาย ุไม่เกิน 20 ปี จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 รองลงมาไดแ้ก่ อาย5ุ1-60ปี จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 

7.9 และสุดทา้ยไดแ้ก่อาย ุ61ปีข้ึนไป จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ1.6  

ดา้นอาชีพ พบวา่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน132 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.1 รองลงมาไดแ้ก่ พนกังานเอกชน/ลูกจา้ง จาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 รองลงมาไดแ้ก่เจา้ของกิจการ/อิสระ 

จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 รองลงมาไดแ้ก่ นกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ13.9 และสุดทา้ย

อาชีพ อ่ืนๆ จาํนวน18 คน คิดเป็นร้อยละ4.9  

ด้านรายได้ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า9,000บาท จํานวน98 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 

รองลงมาไดแ้ก่ 9,001-15,000 บาท จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 25.9 รองลงมาไดแ้ก่ 15,001-25,000บาท จาํนวน 84 

คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 รองลงมาไดแ้ก่ 25,001-30,000บาท จาํนวน52คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 รองลงไดแ้ก่ 30,001-

40,000 บาทจาํนวน21 คน คิดเป็นร้อยละ5.7 และสุดทา้ย รายได ้40,001 จาํนวน16คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 

ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ประชาชนส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 

51.9 รองลงมาไดแ้ก่อนุปริญญา จาํนวน55คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 รองลงมาไดแ้ก่ มธัยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) จาํนวน

54 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 รองลงมาไดแ้ก่ มธัยมศึกษาตอนตน้(ม.3) จาํนวน27 คน คิดเป็นร้อยละ7.4 รองลงมาไดแ้ก่ 

ปริญญาโทข้ึนไป จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ6.8  และสุดทา้ย ประถมศึกษาปีท่ี6 จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ4.1  

ดา้นสถานภาพสมรส พบวา่ประชาชนส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรสแลว้จาํนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 

รองลงมาไดแ้ก่ โสด จาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ44.3 และสุดทา้ย ไดแ้ก่ หยา่ จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5  

ดา้นศาสนา พบวา่ประชาชนส่วนใหญ่ นบัถือศาสนาอิสลาม จาํนวน 281คน คิดเป็นร้อยละ76.8 รองลงมา

ไดแ้ก่ ศาสนาพทุธ จาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 และสุดทา้ยศาสนาคริสต ์จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ.8  



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
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วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1120 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตอนที2่ ข้อมูลเกีย่วกบัการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนโดยรวมอยูป่านกลาง (x�=3.46,S.D.=697) 

เ ม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่ืออิเล็กทรอนิกส์(x�=3.64,S.D.=.981) มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ส่ือบุคคล

(x�=3.61,S.D.=.664) และส่ือส่ิงพิมพ ์(x�=3.13,S.D.=.931)  

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พูดคุยสนทนาเร่ืองส่วนรวมกบัเพ่ือนเสมอ(x�=3.69,S.D.=.791) มากท่ีสุด รองลงมา

ไดแ้ก่การพูดคุยสนทนาเร่ืองส่วนรวมกบัคนในครอบครัวเสมอ (x�=3.67,S.D.=.842)การพูดคุยสนทนาเร่ืองส่วนรวม

กบัคนอ่ืนๆ เสมอ 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารของราชการทางอินเตอร์เน็ตมาก (x�=3.84,1.066)รองลงมาไดแ้ก่การรับรู้

ขอ้มูลข่าวสารของราชการทางวทิย ุ(x�=3.44,S.D.=1.023)  

ตอนที3่ ความเป็นพลเมืองไทยของประชาชนใน ตาํบลยามู อาํเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 

ระดบัความเป็นพลเมืองไทยของประชาชนใน ตาํบลยามู อาํเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี พบวา่ การเป็นผูท่ี้มี

ความรู้ มีการศึกษา และความสามารถท่ีจะมองเห็นและเขา้ใจในสังคมของตนและสังคมโลก เช่นเป็นสมาชิกของ

สงัคมโลก ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x�=3.80,S.D.=.793)  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ปรารถนาท่ี

จะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน(x�=3.90,S.D.=.1033)มากสุด รองลงมาได้แก่รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทย 

(x�=3.86,S.D.=985)  ชอบการเรียนในโรงเรียนของรัฐบาล ( x�=3.84,S.D.=1.012) รู้สึกส่วนหน่ึงของสงัคมหรือชุมชน

ในสงัคมไทย(x�=3.70,S.D.=1.004)และรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมหรือชุมชนในทอ้งถ่ิน(x�=3.67,S.D.=.981) 

มีความสามารถท่ีจะทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นและรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้นในบทบาทส่วนตนและต่อ

สังคม พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีความสามารถท่ีจะทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นและรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้นใน

บทบาทส่วนตนและต่อสังคมอยู่ในระดบัมาก(x�=3.88,S.D.=.700)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่การมีส่วนในการรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการดาํรงชีวิตของตนเอง(x�=4.07,S.D.=.983) มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่

ความพึงพอใจกบัการประกอบอาชีพในประเทศไทย(x�=3.97,S.D=.968)     ความพึงพอใจกบัการประกอบอาชีพใน

ท้องถ่ินหรือชุมชน(x�=3.91,S.D.=.955)  การมีส่วนในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตของครอบครัว

(x�=3.85,S.D=.986)     ความพึงพอใจกบัการทาํงานร่วมกบัคนในทอ้งถ่ิน (x�=3.83,S.D.=.954) ตระหนกัวา่การทาํงาน

เพ่ือสังคมเป็นหน้าท่ีของตนเอง (x�=3.77,S.D.=.937) และตระหนักว่าการทาํงานเพ่ือสังคมเป็นหน้าท่ีของตนเอง

(x�=3.75,S.D.=.893) 

มีความสามารถท่ีจะเขา้ใจ ยอมรับ และอดทนต่อความแตกต่างทางวฒันธรรม พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี

ความสารถท่ีจะเขา้ใจ ยอมรับ และอดทนต่อความแตกต่างทางวฒันธรรมภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก(x�=4.01,S.D.=.632)

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ศรัทธากบัการนบัถือศาสนาของตนเอง(x� =4.27,S.D.=.889)มาก

ท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ เห็นวา่ทุกคนมีสิทธิในการเลือกนบัถือศาสนาอยา่งอิสระ(x�=4.06,S.D.=.984)การยอมรับกบัการ

นับถือศาสนาท่ีแตกต่างของคนรอบขา้ง(x�=4.04,S.D.=.853) เห็นว่าการนบัถือศาสนาท่ีแตกต่างของคนรอบขา้งไม่

เป็นปัญหากบัสังคมไทย(x�=4.02,S.D.=.902)  การมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างไม่ใช่ปัญหาทางสังคม(x�=3.98,S.D.=.943) 

และคนไม่นบัถือศาสนาถือเป็นเร่ืองส่วนตวั(x�=3.67,S.D.=1.197) 
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วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1121 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

มีความสามารถท่ีจะคิดวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผลและเป็นระบบ  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความสามารถท่ี

จะคิดวิเคราะห์อยา่งมีเหตุผลและเป็นระบบ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก(x�=3.84,S.D.=.567) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการแสวงหาแนวทางการพฒันาท่ีดีเหมาะสมกบัชุมชนหรือทอ้งถ่ินตอ้งกระทาํร่วมกนัจากทุก

ภาคส่วนอย่างเป็นระบบ(x�=3.96,S.D.=.806) มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่การวิจัยแสวงหาแนวทางการพฒันาท่ีดี

เหมาะสมกบัชุมชนหรือทอ้งถ่ินได ้(x�=3.91,S.D.=.811)    การศึกษาเพ่ือหาทางออกของปัญหาควรเกิดข้ึนจากการ

ระดมสมองของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน(x�=3.83,S.D.=.852) การอธิบายปัญหาทางสังคมควรใชห้ลกัการหรือแนวคิดมา

เป็นฐานการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน (x�=3.76,S.D.=.837) และปัญหาทางการเมืองในทอ้งถ่ินสามารถทาํความ

เขา้ใจดว้ยการศึกษาอยา่งถูกวธีิ(x�=3.75.S.D.=.814) 

มีความเต็มใจท่ีจะแกปั้ญหาความขดัแยง้ดว้ยท่าทีสันติไม่ใช่ความรุนแรง พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี

ความเตม็ใจท่ีจะแกปั้ญหาความขดัแยง้ดว้ยท่าทีสนัติไม่ใช่ความรุนแรง ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x�=3.56,S.D.=.670) 

เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ยอมรับวา่การเจรจาดีกวา่การใชว้ิธีทางการทหารในการแกไ้ขปัญหา  

(x�=4.02,S.D.=.972)  มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ การใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่ทางออกท่ีดี 

(x�=3.90,S.D,=1.091) ชอบการใชก้ารเจรจาในการแกไ้ขปัญหากบัคนท่ีท่านมีปัญหา (x�=3.87,S.D.=.955)ส่วนหน่ึง

ของปัญหาภาคใตเ้กิดจากการใชค้วามรุนแรงแกไ้ขปัญหามากไป(x�=3.80,S.D.=1.006และมองวา่สนัติสุขไม่สารถเกิด

จากกการใชค้วามรุนแรงได ้(x�=3.70,S.D.=1.074) 

มีความเต็มใจท่ีจะเปล่ียนการใชชี้วิตและอุปนิสัยการบริโภคเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้ม พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่มีความเต็มใจท่ีจะเปล่ียนการใชชี้วิตและอุปนิสัยการบริโภคเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้ม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

(x�=3.96,S.D.=.718) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการสนบัสนุนการซ้ือขายสินคา้จากร้านคา้

ในชุมชน (x�=4.06,S.D.=.909)มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ การอุดหนุนผลิตภณัฑใ์นชุมชนทอ้งถ่ิน(x�=4.01,S.D.=.939) 

รักษาความสะอาดในพ้ืนท่ีสาธารณะ(x�=3.93,S.D.=.961) ความพึงพอใจสภาพธรรมชาติในท้องถ่ินของท่าน

(x�=3.92,S.D.=.975)และการช่วยส่วนราชการทาํความสะอาดพ้ืนท่ีสาธารณะ(x�=3.90,S.D.=.965) 

มีความสามารถท่ีจะเขา้ใจและปกป้องสิทธิมนุษยชน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความสามารถท่ีจะเขา้ใจ

และปกป้องสิทธิมนุษยชนภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x�=4.10,S.D.=.692) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่(x�=4.25,S.D.=.882) มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ช่วยเหลือคนท่ีเดือดร้อนแม้จะนับถือศาสนาท่ีต่างกัน

(x�=4.23,S.D.=.882)เห็นด้วยกับการให้โอกาสคนกระทําผิดให้กลบัตัว(x�=4.17,S.D=.889)การคา้มนุษยเ์ป็นส่ิงท่ี

เลวร้าย (x�=4.16,S.D.=.997) การยอมรับความเท่าเทียมกนัของคนทุกชนชั้น(x�=4.07,S.D.=.900)และคนต่างด้าวท่ี

หลบหนีเขา้เมืองมีคุณค่าความเป็นมนุษยเ์หมือนคนไทย (x�=3.75,S.D.=1.185) 

มีความเต็มใจและมีความสามารถท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และ

ระดบันานาชาติ  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเต็มใจและมีความสามารถท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ทั้ง

ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติและระดบันานาชาติ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x�=3.87,S.D.=.481) เม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เคารพรักสถาบนัพระมหากษตัริย ์(x�=4.54,S.D.=.656)มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ภูมิใจ

ท่ีเกิดเป็นคนไทย (x�=4.34,S.D.=.749) เคยบริจาคเงินหรือส่ิงของเพ่ือกิจกรรมของส่วนรวม (x�=4.02,S.D.=.926) 

พร้อมใหค้วามร่วมมือกบัภาคส่วนอ่ืนๆทางสงัคมในการทาํกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม (x�=3.98,S.D.=.978) การทาํกิจกรรม

สาธารณะเป็นส่ิงท่ีดีต่อสังคม (x�=3.71,S.D.=1.109)วิธีการทางการเมืองมีประโยชน์มากกว่าวิธีการทางทหาร 
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(x�=3.24,S.D.=1.204)สามารถเขา้ไปมีบทบาทในการพฒันาท้องถ่ินได้ (x�=2.88,S.D.=1.235)สนใจสมคัรเขา้เป็น

สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน(x�=2.46,S.D.=1.388) และเคยคิดลงสมคัรรับเลือกตั้งในระดบัชาติ(x�=2.30,S.D.=1.328)  

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัความเป็นพลเมืองของประชาชนในตาํบลยามู อาํเภอยะหร่ิง 

จงัหวดัปัตตานี พบวา่ ตวัแปรท่ีมีความคิดเห็นของของประชาชนใน ตาํบลยามู อาํเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี  ท่ีมีต่อ

ความเป็นพลเมืองใน ตาํบลยามู อาํเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี  ไดแ้ก่ อายุ  ศาสนาและอาชีพ สะทอ้นให้เห็นว่าอายุ

ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองของประชาชนในตาํบลยามู อาํเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี เน่ืองจากอายขุองประชาชนท่ีอยู่

ในวยัเยาวย์งัไดรั้บการศึกษาท่ีนอ้ยและมีความผูกพนักบัรัฐไม่มากนกัซ่ึงแตกต่างกบักลุ่มคนในวยัทาํงานช่วงอาย4ุ0-

50ปี ท่ีตอ้งประกอบอาชีพและมีแนวโนม้ตอ้งคอยรับฟังนโยบายจากรัฐจึงมีความเป็นพลเมืองไทยมากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และ รัชวดี  แสงมหะหมดั เร่ืองความเป็นพลเมืองในประเทศไทย 

พบวา่  คุณสมบติัของการเป็นพลเมืองท่ีประชาชนใหค้วามสาํคญัสูงท่ีสุด 5 อนัดบัแรกคือ การทาํงานแบบสุจริต การมี

ความภูมิใจในการเป็นคนไทย การไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง การเต็มใจท่ีจะเสียภาษี และการปฏิบติัตามกฎหมาย ในขณะท่ี

คนไทยเองมีคุณสมบติัของการเป็นพลเมืองใน5 อนัดบัแรก คือ การมีความภูมิใจในการเป็นคนไทย การไปใชสิ้ทธิ

เลือกตั้ง การเต็มใจท่ีจะเสียภาษี และการปฏิบติัตามกฎหมาย ส่ิงท่ีแตกต่างกนัของระหว่างคุณสมบติัของความเป็น

พลเมืองท่ีพึงประสงคก์บัคุณสมบติัท่ีมีอยูจ่ริงของความเป็นพลเมือง คือ การสามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น

ทางการเมือง และมีความรู้เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง การศึกษาน้ียงัทาํใหเ้กิดตวัช้ีวดัท่ีแสดงคุณสมบติัของความ

เป็นพลเมืองท่ีมีอยูใ่นสังคมไทย ซ่ึงตามทฤษฎีของ Kahne และ Westheimer (2004) สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

ตวัช้ีวดัความเป็นพลเมืองในดา้นท่ีให้ความสาํคญักบัวิถีวฒันธรรม ดา้นท่ีเนน้ชุมชน และดา้นการเนน้เร่ืองอิสรภาพ

และความคิดท่ีกา้วหนา้  

นอกจากน้ี เม่ือศึกษาถึงขั้นความสัมพนัธ์ในรายภาคของคุณสมบติัของการเป็นพลเมืองท่ีประชาชนมีพบวา่

ประชาชน ในแต่ละภาคมีความแตกต่างกนัในคุณสมบติัของการเป็นพลเมือง โดยผูท่ี้คิดว่าตนเองมีคุณสมบติัของ

ความเป็นพลเมืองในดา้นวถีิวฒันธรรมมากท่ีสุด คือ ผูท่ี้อาศยัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือภาคกลาง ส่วน

ผูท่ี้คิดว่าตนเองมีความเป็นพลเมืองด้านชุมชนมากท่ีสุดคือ ผุท่ี้อาศัยในภาคกลาง และสุดท้าย ผูท่ี้คิดว่าตนเองมี

คุณสมบติัของความเป็นพลเมืองดา้นอิสรภาพและความกา้วหนา้มากท่ีสุดคือภาคกลาง รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร  

ดงันั้น การจะเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของประชาชนชาวไทยใหมี้มากข้ึนนั้นจะตอ้งข้ึนอยูก่บับริบทของ

พ้ืนท่ีและลกัษณะของประชากรในพ้ืนท่ีดว้ย เพ่ือท่ีจะทาํใหก้ารพฒันาความเป็นพลเมืองมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

ศาสนาส่งผลต่อความเป็นพลเมืองไทยของประชาชนในตาํบลยามู อาํเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี เน่ืองจาก

ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีนบัถือศาสนาคริสตแ์ละศาสนาพุทธมีความเป็นพลเมืองและใหค้วามร่วมมือกบัรัฐมากกวา่ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รสสุคนธ์  มกรมณี เร่ืองพฤติกรรมความเป็นพลเมืองของเยาวชนในมหาวิทยาลยัราชภฏั

สวนสุนันทา พบว่า 1) เยาวชนมีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองปรากฏบา้งเป็นบางคร้ัง โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหา

นอ้ยดงัน้ีคือ เคารพความแตกต่าง เคารพกติกา เคารพกฎหมาย  เคารพสิทธิของผูอ่ื้น รับผิดชอบต่อสงัคม  เคารพหลกั

ความเสมอภาค มีอิสรภาพ-พ่ึงตนเองได ้ทั้งน้ีเยาวชนไม่เคยมีส่วนร่วมทาํงานในองคก์รเพ่ือสังคมอยา่งมีนยัสาํคญั 2) 

เยาวชนหญิงกบัเยาวชนชายมีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และไม่มีส่วนร่วมทาํงานใน
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องคก์รเพ่ือสังคมเช่นเดียวกนั อยา่งไรก็ตามเยาวชนหญิงมีพฤติกรรมเคารพกติกา-เคารพกฎหมายมากกวา่เยาวชนชาย

อย่างมีนัยสําคญั 3) เยาวชนนักเรียนกบัเยาวชนนกัศึกษามีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

โดยปรากฏเป็นบางคร้ังเช่นเดียวกัน และไม่มีส่วนร่วมทาํงานในองค์กรเพ่ือสังคมอย่างมีนัยสําคญัเช่นเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม นักเรียนปรากฏพฤติกรรมท่ีแสดงว่ามีอิสรภาพ-พ่ึงตนเองได้ เคารพกติกา-เคารพกฎหมาย และ

รับผิดชอบต่อสงัคมมากกวา่นกัศึกษาอยา่งมีนยัสาํคญั 

อาชีพส่งผลต่อความเป็นพลเมืองไทยของประชาชนในตาํบลยามู อาํเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี เน่ืองจาก

ประชนท่ีประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวสิาหกิจ ผกูพนักบัรัฐมากกวา่อาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทรงศิริ 

วิชิรานนท์ เร่ือง คุณลกัษณะพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า 1. นักศึกษา

พลเมืองดีโดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก(=3.98) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นคุณลกัษณะพ้ืนฐานนกัศึกษามี

คุณลกัษณะเมืองดีความซ่ือสตัยสู์งสุด(=4.45) และความมธัยสัถมี์ค่าเฉล่ียตํ่าสุด(=3.53) ดา้นความรู้และทกัษะนกัศึกษา

สามารถปรับตวัไดใ้นสถานการณ์ต่างๆมีค่าเฉล่ียสูงสุด(=4.19) และมีนิสยัใฝ่รู้คน้ควา้ความรู้เพ่ิมเติมอยูเ่สมอมีค่าเฉล่ีย

ตํ่าสุด(=3.66) ดา้นการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนักศึกษาเห็นคุณค่าของตนเองและผูอ่ื้นมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด(=4.25) ส่วนเรียกร้องหรือต่อสู้ดว้ยความเป็นธรรมมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด(=3.82) ดา้นสังคมและวฒันธรรมนกัศึกษา

เทิดทูนสถาบนัชาติศาสนาและพระมหากษตัริยมี์ค่าเฉล่ียสูงสุด(=4.48) ส่วนการเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็น

ประจาํมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด(=3.76) และดา้นเศรษฐกิจการเห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพท่ีสุจริตมีค่าเฉล่ียสูงสุด(=4.35) 

ส่วนการทาํบญัชีรายรับรายจ่ายมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด (=3.11)  

2.เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณลกัษณะพลเมืองท่ีดีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชวงศ์คน

พระนครจาํแนกตามภูมิหลงัของนกัศึกษาพบวา่เพศท่ีต่างกนัมีคุณลกัษณะพลเมืองดีดา้นคุณลกัษณะพ้ืนฐานและดา้น

ความรู้ทกัษะแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีท่ีระดบันยัยะสําคญัทางสถิติท่ี0.05 ชั้นปีท่ีต่างกนัมีคุณลกัษณะ

พลเมืองดีดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนัมีนัยยะสําคญัทางสติติท่ีระดบั0.05 ขณะท่ีต่างกนัมีคนสนะพลเมืองดีโดยรวม

แตกต่างกนัอยา่งมีในสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01 อาชีพผูป้กครองของนกัศึกษาท่ีต่างกนัมีคุณลกัษณะพลเมืองดีดา้น

การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 ความเช่ือมัน่ของ

นกัศึกษาท่ีต่างกนัมีคนลกัษณะพลเมืองดีโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01 

3. แนวทางการพฒันาความเป็นพลเมืองดีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดแ้ก่1.

สร้าง/ปรับปรุงหลกัสูตรท่ีพฒันาศึกษาใหมี้คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองท่ีดีโดยใหมี้ความสมดุลยร์ะหวา่งทฤษฎีกบั

การปฏิบติัและเพ่ือใหน้กัศึกษามีความเช่ียวชาญเฉพาะสาดพร้อมกบัรอบรู้สหวิทยาการทั้งน้ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

2. การสร้างหลกัสูตรการเรียนความเป็นพลเมืองดว้ยกิจกรรมส่งเสริมให้นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีอยูแ่ลว้รวมถึง

การเขา้ร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยัตามความสนใจของนักศึกษาโดยกาํหนดความสําคญัของ

นักศึกษาท่ีร่วมกิจกรรมกาํหนดกาํหนดหน่วยชัว่โมง/หน่วยกิจกรรม/กาํหนดช่วงชั้นปีการศึกษาท่ีเขา้ร่วมรวมถึง

กาํหนดกิจกรรมท่ีตอ้งเขา้ร่วม 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนในตาํบลยามู อาํเภอยะหยิง่ จงัหวดัปัตตานีไดแ้ก่ อาย ุศาสนาและอาชีพมีผล

ต่อความเป็นพลเมืองไทยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยท่ีประชาชนท่ีมีอายรุะหวา่ง41 – 50 ปี มีความคิดเห็นต่อความ
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เป็นพลเมืองไทยมากกว่าประชาชนท่ีมีอายรุะหวา่ง61ปีข้ึนไป 51 – 60 ปี      31 – 40 ปี 21 – 30 ปี และไม่เกิน 20 ปี 

ตามลาํดบั โดยท่ีประชาชนท่ีมีศาสนาพุทธมีความคิดเห็นต่อความเป็นพลเมืองไทยมากกวา่ประชาชนท่ีนบัถือศาสนา

คริสต ์และอิสลาม และประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความคิดเห็นต่อความเป็นพลเมืองไทยมากกว่า

ประชาชนท่ีมีอาชีพเจา้ของกิจการ/อิสระ พนกังานเอกชน/ลูกจา้ง นกัเรียน/นกัศึกษา และอ่ืนๆ ตามลาํดบั 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรขยายความ ความเป็นพลเมืองใหช้ดัเจนแลว้กาํหนดเป็นนโยบายรัฐเพ่ือผลกัดนัให้เยาวชนยอมรับใน

ความเป็นพลเมืองไทยท่ีดี 

2. ควรศึกษาความเป็นพลเมือง ในมิติอ่ืนๆ เช่น วฒันธรรมทางการเมือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งพลเมือง กบั 

รัฐและ รัฐบาล เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

ในการวิจัยคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาระดับอุดมการณ์ทางการเมืองอนุรักษ์นิยมของขา้ราชการทหารอากาศกอง

ดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน และเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการทหารท่ีมีผลต่อ

อุดมการณ์ทางการเมืองอนุรักษนิ์ยม กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ขา้ราชการทหารอากาศกองดุริยางคท์หาร

อากาศระดบัประทวนขา้ราชการทหารอากาศระดบัสญัญาบตัรและขา้ราชการทหารอากาศลูกจา้งประจาํหรือพนักงาน

ขา้ราชการทหารอากาศจาํนวน 380 นาย  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ แบบสอบถามกาํหนดมาตราวดัแบบแบ่ง

ช่วง มี 5 ระดบั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ใชใ้นการวิเคราะห์และอธิบายขอ้มูลส่วนบุคคลของ

กลุ่มตวัอยา่ง ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวเิคราะห์ MCA (การจาํแนกพหุพจน์ (Multiple 

Classification Analysis:) 

ผลการวจิยัพบวา่ อุดมการณ์ทางการเมืองอนุรักษนิ์ยมของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ 

หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน พบวา่ ขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศหน่วยบญัชาการอากาศโยธิน

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าอุดมการณ์ทางการเมืองอนุรักษนิ์ยมอยูใ่นระดบัมาก โดยท่ีรายได ้มีผลต่อความคิดเห็น

อุดมการณ์ทางการเมืองอนุรักษนิ์ยมของขา้ราชการทหารอากาศในกองดุริยางคท์หารอากาศหน่วยบญัชาการอากาศ

โยธินอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 

คาํสําคญั: อุดมการณ์ทางการเมือง, กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาอากาศโยธิน 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to examine the level of political conservative ideology of the Royal Thai 

air force officers, Royal Thai Air Force Band, Yothin Air Force Command Unit and to compare the personal factors 

of the Royal Thai Air Force officers affect on political conservative ideology. The samples were commissioned 

officers, non-commissioned officers and government employees of  Royal Thai Air Force Band 380 cases. The tool 

was 5 levels of questionnaire. Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation (SD) and Multiple Classification 

Analysis (MCA) were used for data analysis. 
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The results showed that the political conservative ideology of  the  Royal Thai air force officers, Royal Thai Air Force 

Band, Yothin Air Force Command Unit were at high level, income affected on political conservative ideology of  the  

Royal Thai air force officers, Royal Thai Air Force Band, Yothin Air Force Command Unit  was statistically 

significant at .05 level. 

Keywords: Political Conservative Ideology, Thai Royal Air Force Band, Yothin Air Command Unit  

 

1. บทนํา 

เม่ือกล่าวถึงคาํว่า อุดมการณ์ทางการเมือง มีความหมายถึง ความเช่ือทางการเมืองท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กับ

เป้าประสงคแ์ละวธีิการเพ่ือบรรลุเป้าประสงคท์างการเมืองท่ีกาํหนดความแตกต่างในการนาํอุดมการณ์ทางการเมืองไปใช้

เพ่ือวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ซ่ึง ชยัอนนัต ์สมุทวณิช (2530, น. 244) ไดใ้หค้วามหมายของอุดมการณ์ทางการเมืองไวว้า่ 

เนน้ถึงเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท์างการเมือง เช่น การแพร่ขยายของอุดมการณ์ทางการเมือง จะไดรั้บการตอบสนอง

ของกลุ่มชนมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กบัพ้ืนฐานทางสังคม อนัไดแ้ก่บุคลิกภาพ ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม รวมทั้ง

ความเช่ือถือดั้งเดิมโดยทัว่ไปของคนในกลุ่ม  แนวคิดอุดมการณ์ทางการเมืองอาจพิจารณาใชป้ระโยชน์ทางการเมือง

ไดห้ลายประการเช่น ใชเ้พ่ือการรวมกลุ่มและการปกครอง ใชเ้พ่ือความชอบธรรมทางการเมือง เพ่ือประโยชน์ของชน

ชั้นผูน้าํทางการเมืองหรือแมแ้ต่การขยายการใชอ้าํนาจของรัฐบาล ซ่ึงแนวคิดอนุรักษนิ์ยม (conservatism)  คือลกัษณะ

ของอนุรักษ์นิยมคือพยายามท่ีจะป้องกนัหรือลดความเร็วของการเปล่ียนแปลงจากสังคมเก่า ความเช่ือเก่า ชั้นทาง

สังคมเก่า ไปสู่สังคมใหม่ อนุรักษ์นิยมเช่ือว่า ปัจเจกมีความไม่คงเส้นคงวาในการใช้เหตุผล  (Consistently 

rational) เป็นเพราะคนมีอารมณ์ซ่ึงบางคร้ังอยูเ่หนือเหตุผล เป็นเหตุให้การตดัสินใจของคนอาจไม่เป็นท่ียอมรับวา่มี

เหตุผลเสมอไปอีกประการหน่ึงพวก   อนุรักษ์นิยมเช่ือว่า ปัจเจก ไดรั้บการถ่ายทอดความฉลาด ความชาํนาญ และ

แมแ้ต่สถานะ แตกต่างกนั ปัจเจกหรือกลุ่มบางกลุ่มมีสถานะ ความรู้ความชาํนาญ สูงกวา่ และกลุ่มท่ีวา่น้ีคือกลุ่มท่ีเป็น

ผูใ้ชอ้าํนาจในสังคมหรือเป็นรัฐบาลความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจเจกชนกบัสังคมอนุรักษนิ์ยมเป็นไปภายใตค้วามไม่เท่า

เทียมกนัระหวา่งปัจเจกหรือกลุ่มในดา้นอาํนาจ สถานภาพ และการถือครองทรัพยสิ์น แต่ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั

ของคนในสังคมถูกกาํหนดและช้ีนาํโดย ค่านิยมดั้งเดิม จริยธรรมทางสังคม  ซ่ึงเป็นบทบาทในการช้ีนาํของสถาบนั

ทางสงัคมเช่นครอบครัว วดั หรือแมแ้ต่รัฐบาล ซ่ึงทาํหนา้ท่ีส่ือความหมาย หรือบงัคบัใชค้่านิยมเหล่านั้น  เสรีภาพของ

ปัจเจกชนในสังคมอนุรักษนิ์ยมมีก็จริง แต่ไม่มีปัจเจกหรือกลุ่มใดๆ มีเสรีภาพเต็มท่ีท่ีจะทาํ อะไรตามใจไดต้อ้งตกอยู่

ภายใตป้ระเพณีแห่งสังคม ศาสนาและประเพณีเป็นท่ีมาแห่งการช้ีนาํสังคมมากกวา่ความเป็นเหตุเป็นผลความเสมอ

ภาคซ่ึงปกติถูกมองในแง่ของท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติของสังคม สาํหรับอนุรักษนิ์ยมแลว้การใชอ้าํนาจของรัฐบาลทั้งปวง

เพ่ือรักษาไวซ่ึ้งประเพณี และจริยธรรมทางสังคม มีผลเป็นความเสมอภาคในสังคมเช่นเดียวกนั (Roskin, 2003, น. 96)ใน

ทศันะของการเมืองอนุรักษ์นิยม อาจพิจารณาในรูปแบบของการกาํหนดลกัษณะของอนุรักษ์นิยมไดด้งัน้ี  1) การ

สนับสนุนความมีระเบียบวินยั (Discipline)  2) การลงโทษบุคคลนั้นเป็น วิธีการท่ีจะขจดัความชัว่ร้ายท่ีเป็นสนัดาน

ของมนุษย ์เพ่ือใหห้ลาบจาํ 3)การเนน้ประสบการณ์มากกวา่เหตุผล 4) ไม่นิยมการเปล่ียนแปลอยา่งรุนแรงและรวดเร็ว 

ฉับพลนั และการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบสถานภาพเดิมอยา่งมาก 5) ถือวา่ความเสมอภาคเป็นอนัตรายต่อ เสรีภาพ 

6) อนุรักษ์นิยมสนใจความเป็นมาทางวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ การบงัคบัใชม้าตรฐานเดียวกนัท่ีเป็นลกัษณะ

สากล (universality)  7) สนบัสนุนรัฐบาลในความเช่ือท่ีวา่รัฐบาลเป็นผูพิ้ทกัษแ์ละรักษาเสถียรภาพของสังคม เป็นตน้ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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ซ่ึงกองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีภารกิจดา้นความมัน่คงและการ

พฒันาประเทศ  โดยกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน มีหน้าท่ีมุ่งเน้นในดาํเนินการดา้นการ

ดุริยางค์ การฝึกศึกษา และการพฒันาการดนตรีของกองทัพอากาศ มีผูบ้งัคบัการกองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วย

บญัชาการอากาศโยธิน เป็นผูบ้งัคบับญัชารับผิดชอบ และอาํนวยการ ประสานงาน กาํกบัการ ควบคุมปกครอง บงัคบั

บญัชา บริหารงาน ใหเ้ป็นไปตามภารกิจของกองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ 

บุคลากรของกองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธินตอ้งผ่านพิธีกระทาํสตัยป์ฏิญาณตนต่อธงชยัเฉลิม

พลก่อนท่ี จะเขา้รับราชการเป็นทหารอาชีพในการทาํหน้าท่ีของตนเพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยจ์ากเหตุผล

ดงักล่าวขา้งตน้กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน มีลกัษณะพ้ืนฐานของวฒันธรรมค่านิยมใน

องคก์รเชิงอุดมการณ์อนุรักษนิ์ยม ผูศึ้กษาจึงสนใจมุ่งศึกษาอุดมการณ์ทางการเมืองอนุรักษนิ์ยมของขา้ราชการทหาร

อากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน   

 

2. วตัถุประสงค์การวจัิย 

2.1 เพ่ือวิจยัระดบัอุดมการณ์ทางการเมืองอนุรักษนิ์ยมของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ 

หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน  

2.2 เพ่ือวิจัยเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วย

บญัชาการอากาศโยธิน 

 

3. การดําเนินการวจัิย 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการทหารอากาศกองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการ

อากาศโยธิน ขา้ราชการทหารอากาศระดบัประทวนขา้ราชการทหารอากาศระดบัสัญญาบตัร และขา้ราชการทหาร

อากาศลูกจา้งประจาํหรือพนกังานขา้ราชการทหารอากาศ จาํนวน 380 นาย โดยการสุ่มแบบอยา่งง่ายกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในเชิงประมาณมีจาํนวนทั้งส้ิน 300 ตวัอยา่ง  เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามการ

มีอุดมการณ์ทางการเมืองอนุรักษนิ์ยมของขา้ราชการทหารอากาศ โดยแต่ละคาํถามกาํหนดมาตราวดัแบบแบ่งช่วง 

(Interval Scale) มี 5 ระดบั และตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อย

ละ ใชใ้นการวเิคราะห์และอธิบายขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และการวเิคราะห์ MCA (การจาํแนกพหุพจน์ (Multiple Classification Analysis:) 

 

4. ผลการวจัิย 

จากการวิจยัเร่ืองอุดมการณ์ทางการเมืองอนุรักษนิ์ยมของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ 

หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน พบวา่ 

1) ระดบัอุดมการณ์ทางการเมืองอนุรักษนิ์ยมของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วย

บญัชาการอากาศโยธิน พบว่า ขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธินส่วน

ใหญ่มีความคิดเห็นวา่อุดมการณ์ทางการเมืองอนุรักษนิ์ยมของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วย

บญัชาการอากาศโยธินอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥=3.75,S.D.=.366) เม่ือพิจารณาตามรายดา้นพบวา่  



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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ดา้นประเพณี พบวา่   ขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน ส่วน

ใหญ่มีความคิดเห็นด้านประเพณีภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�𝑥=3.86, S.D.=.879) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยท่ี

ขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธินเห็นว่ามีวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีจรรโลง

สังคม (�̅�𝑥=4.04, S.D.=2.512) มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่  สถาบันพระมหากษตัริยเ์ป็นศูนยร์วมจิตใจอย่างยาวนาน

(�̅�𝑥=4.03, S.D.=3.094) ประเทศจะพฒันาได้ตอ้งขนบธรรมเนียมไวย้ึดถือหรือปฏิบัติ (�̅�𝑥=3.90, S.D.=.741) การมี

ระเบียบแบบแผนเป็นส่ิงท่ีดี(�̅�𝑥=3.86, S.D.=.853) สังคมต้องมีส่ิงท่ียึดเหน่ียวจิตใจเพ่ือให้เกิดความเป็นปึกแผ่น

(�̅�𝑥=3.82, S.D.=.915) และสุดทา้ยสงัคมท่ีดีตอ้งมีรากเหงา้ทางประวติัศาสตร์อยา่งยาวนาน (�̅�𝑥=3.52, S.D.=.923) 

ดา้นลิทธิปฏิบติันิยม พบวา่ ขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน 

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นดา้นสิทธิปฏิบติันิยมอยู่ในระดบัมาก (�̅�𝑥=3.85, S.D.=.515) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยท่ี

ขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธินเห็นว่าการปฏิบติัตามขั้นตอนทาง

ประเพณีต่างๆ อย่างเคร่งครัด (�̅�𝑥=3.95, S.D.=.757) การปฏิบัติตามประเพณีเป็นส่ิงท่ีดีงาม (�̅�𝑥=3.95, S.D.=.743)

ปฏิบติัตามพิธีกรรมทางศาสนาเสมอ (�̅�𝑥=3.92, S.D.=1.847) ทุกอยา่งควรมีขั้นตอนในการทาํงานท่ีชดัเจน (�̅�𝑥=3.72, 

S.D.=.815) และสุดทา้ยการปฏิบติัตามคาํสัง่สอนของผูอ้าวโุสเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งเสมอ(�̅�𝑥=3.71, S.D.=.857) 

ดา้นความไม่สมบูรณ์ของมนุษย ์พบวา่ ขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการ

อากาศโยธินส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่  ดา้นความไม่สมบูรณ์ของมนุษย ์อยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥=3.69, S.D.=.436) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ โดยท่ีขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน เห็นวา่ คน

ทุกคนควรมีการควบคุมใหอ้ยูภ่ายใตก้ฎเกณฑข์องสังคม (�̅�𝑥=3.76, S.D.=.763) คนทุกคนควรไดรั้บการอบรมสัง่สอน

อย่างเขม้งวด (�̅�𝑥=3.75, S.D.=.772) เสรีภาพมนุษยค์วรมีขอบเขตท่ีจาํกดั (�̅�𝑥=3.74, S.D.=.775) คนทุกคนควรไดรั้บ

ก า ร ดู แ ล อ ย่าง ใก ล้ชิด (�̅�𝑥=3.73, S.D.=.828)  แ ล ะ สุด ท้า ย มนุษย์ทุก คนไ ม่ มี ความสม บูรณ์แบบในตนเอง

(�̅�𝑥=3.46,S.D.=.859) 

ดา้นอินทรียภาพพบวา่ ขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธินส่วน

ใหญ่มีความคิดเห็นวา่ดา้นอินทรียภาพ  อยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥=3.94, S.D.=.698) เ ม่ื อ พิ จ า ร ณ า เ ป็ น ร า ย ข้อ  โ ด ย ท่ี

ขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน เห็นวา่  ความสามคัคีจะนาํพาใหส้งัคม

กา้วไปขา้งหน้า (�̅�𝑥=4.21, S.D.=2.431) ประเทศท่ีเจริญเกิดจากความสามคัคี (�̅�𝑥=4.04,S.D.=.827) การเช่ือมัน่ในตวั

ผูน้าํเพียงหน่ึงเดียวจะนาํพาสังคมไปสู่การพฒันา (�̅�𝑥=3.85, S.D.=1.348) สังคมจะดาํรงอยูไ่ดถ้า้เรารวมกนัเป็นหน่ึง

เดียว (�̅�𝑥=3.81, S.D.=.850) และสุดทา้ยสงัคมไม่ควรแบ่งแยกเป็นกลุ่มต่างๆ (�̅�𝑥=3.77, S.D.=.794) 

ดา้นลาํดบัชั้นท่ีสูงท่ีตํ่า พบว่า ขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศ

โยธินส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ดา้นลาํดบัชั้นท่ีสูงท่ีตํ่า อยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥=3.64, S.D.=.776) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

โดยท่ีขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน เห็นวา่  ยอมรับบทบาทของผูน้าํ

ท่ีเขม้แขง็เพียงหน่ึงเดียว (�̅�𝑥=3.79, S.D.=1.876) อายไุม่มีผลต่อการเป็นผูน้าํ (�̅�𝑥=3.73, S.D.=.865) ลาํดบัชนชั้นไม่มีผล

ต่อการพฒันาประเทศ (�̅�𝑥=3.66, S.D.=1.893) ยอมรับการทาํงานตามลาํดบัชั้นยศ (�̅�𝑥=3.60, S.D.=.869) และสุดทา้ย

รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งไม่ไดพ้ฒันาประเทศแตกต่างจากรัฐบาลรัฐประหาร (�̅�𝑥=3.41, S.D.=1.950) 

ดา้นอาํนาจหน้าท่ี พบว่า ขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าดา้นอาํนาจหน้าท่ีอยู่ในระดบัมาก (�̅�𝑥=3.78, S.D.=.601) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยท่ี



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1129 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน เห็นวา่  หนา้ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความ

รับผิดชอบอยา่งท่ียากจะแยกออกจากกนั (�̅�𝑥=3.95, S.D.=1.955) การทาํงานเป็นเร่ืองของหนา้ท่ี (�̅�𝑥=3.89, S.D.=.787)

คนแต่ละคนควรมีอาํนาจในการตดัสินใจทางการเมืองไม่เหมือนกนั (�̅�𝑥=3.78, S.D.=.793) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

สาธารณะเป็นเร่ืองของการสัง่การของผูบ้งัคบับญัชา (�̅�𝑥=.68, S.D.=.824) และสุดทา้ยการมีอาํนาจจะทาํใหเ้รามีทุกส่ิง

ท่ีคิดไว ้(�̅�𝑥=3.58, S.D.=.803) 

ดา้นทรัพยสิ์นเป็นเคร่ืองเสริมบุคลิกภาพ พบว่า ขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วย

บญัชาการอากาศโยธินส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ดา้น ทรัพยสิ์นเป็นเคร่ืองเสริมบุคลิกภาพอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥=3.50, 

S.D.=.648) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยท่ี ขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศ

โยธิน เห็นวา่  ผูน้าํท่ีมีดีตอ้งมีฐานะร่ํารวย (�̅�𝑥=3.87, S.D.=2.552) ความร่ํารวยจะทาํให้คนมีความน่าเช่ือถือ (�̅�𝑥=3.55, 

S.D.=.900) คนท่ีมียศถาบรรดาศกัด์ิคือคนท่ีน่าเคารพ (�̅�𝑥=3.52, S.D.=.912) ประเทศท่ีก้าวหนา้คือประเทศท่ีมัง่คัง่

รํ่ ารวย (�̅�𝑥=3.49, S.D.=1.026) คนภูมิฐานคือคนท่ีมีสูงเท่านั้น (�̅�𝑥=3.30, S.D.=.983) และสุดทา้ยการแต่งกายภูมิฐานคือ

เคร่ืองแสดงความน่าเช่ือถือของบุคคล (�̅�𝑥=3.29, S.D.=.833) 

2) ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วย

บญัชาการอากาศโยธิน พบวา่ เพศ อาย ุชั้นยศ รายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพ การส่ือสารทางการเมือง ตวัแปรท่ีมี

ความคิดเห็นของขา้ราชการทหารอากาศใน กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธินท่ีมีต่ออุดมการณ์

ทางการเมืองอนุรักษนิ์ยม พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ รายได ้มีผลต่อความคิดเห็นอุดมการณ์ทางการเมืองอนุรักษ์

นิยมของขา้ราชการทหารอากาศใน กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธินอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 

.05 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุชั้นยศ ระดบัการศึกษา สถานภาพ การส่ือสารทางการเมืองไม่มีผลต่อความ

คิดเห็นอุดมการณ์ทางการเมืองอนุรักษนิ์ยมของขา้ราชการทหารอากาศใน กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการ

อากาศโยธินอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการวจิยัตวัแปรท่ีทดสอบปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่  เพศ อาย ุชั้นยศ รายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพ การ

ส่ือสารทางการเมือง ตวัแปรท่ีมีความคิดเห็นของขา้ราชการทหารอากาศใน กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการ

อากาศโยธินท่ีมีต่ออุดมการณ์ทางการเมืองอนุรักษนิ์ยม พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ รายได ้มีผลต่อความคิดเห็น

อุดมการณ์ทางการเมืองอนุรักษนิ์ยมของขา้ราชการทหารอากาศใน กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศ

โยธินอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดับ .05 เน่ืองจากรายได้ของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วย

บญัชาการอากาศโยธินมีระดบัแตกต่างกนัตามตาํแหน่ง ซ่ึงในส่วนของนายทหารสัญญาบตัรนั้นมีรายไดเ้พียงพอต่อ

การดาํรงชีวิตทั้งตนเองและครอบครัว อีกทั้งยงัมีสวสัดิการรองรับ ส่วนของนายทหารชั้นประทวนนั้นมีรายไดน้้อย

กว่านายทหารสัญญาบตัรจึงย่อมส่งผลให้มีอุดมการณ์ทางการเมืองอนุรักษ์นิยมของขา้ราชการทหารอากาศ กอง

ดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธินแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิบูลย ์อนุณสันติโรจน์. 

(2554) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูใ้ชแ้รงงานในเขตอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี 

พบวา่ ปัจจยัภายในดา้นค่าจา้ง ค่าแรงมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูใ้ชแ้รงงานในเขตนวนครในระดบัมาก

ท่ีสุด และงานวิจยัของอนิรุทธ์ิ เพียเทพ (2557) เร่ืองอุดมการณ์ อุดมการณ์ทางการเมืองของคอมมิวนิสต์ในจงัหวดั



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1130 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

สกลนครระหวา่ง พ.ศ. 2480-2509 พบวา่ ความตอ้งการการปกครองท่ีดีจากภาครัฐและสร้างความเป็นธรรมในสงัคม 

เป็นการต่อสูแ้ละเรียกร้องความเป็นธรรมใหเ้กิดข้ึนในสงัคมชนบทหรือภาคอีสาน และโดยเฉพาะการดูแลของภาครัฐ

ท่ียงัมีไม่ทัว่ถึงและขาดความเป็นธรรมในสงัคม นาํไปสู่แนวคิดท่ีขดัยงัระหวา่งชนชั้นปกครองกบัผูถู้กปกครอง ระบบ

ราชการไม่มีความยติุธรรมในการบริหารราชการ รวมไปถึงการปราบปรามของภาครัฐท่ีเขม้งวดจนเกินไป จนราษฎร

บางส่วนตอ้งไดรั้บความทุกขย์าก  หมดทางเลือก ตอ้งเขา้ร่วมเป็นผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต ์

โดยขอ้เสนอแนะจากการวจิยัในคร้ังน้ีเห็นวา่ ผูบ้งัคบับญัชาทหารอากาศใน กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วย

บญัชาการอากาศโยธินควรยกระดบัรายไดใ้ห้เพียงพอแก่ขา้ราชการหรือบุคลากรในทุกระดบัชั้น และ ผูบ้งัคบับญัชา

ทหารอากาศใน กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธินควรสร้างความเช่ือมัน่ในศกัด์ิศรีความเป็น

มนุษยข์องตนเองแก่ขา้ราชการหรือบุคลากรในทุกระดบัชั้น 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการวิจยัเร่ืองอุดมการณ์ทางการเมืองอนุรักษนิ์ยมของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ 

หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน พบวา่ ขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าอุดมการณ์ทางการเมืองอนุรักษ์นิยม อยู่ในระดบัมาก โดยท่ีรายได ้มีผลต่อความคิดเห็น

อุดมการณ์ทางการเมืองอนุรักษนิ์ยมของขา้ราชการทหารอากาศใน กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศ

โยธินอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ซ่ึงในการวิจัยคร้ังต่อไปควรวิจัยเพ่ิมเติมในหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กองทัพบก 

กองทพัเรือ  หน่วยงานตาํรวจ และควรวิจยัเปรียบเทียบกบัหน่วยงานเอกชน ซ่ึงจะทาํให้เห็นขอ้มูลความเหมือนและ

ความต่างในเชิงเปรียบเทียบ 
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วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จได้ด้วยความสอนสั่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วชัรินทร์  ชาญศิลป์  ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ดร.อาจยทุธ เนติธนากลู   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชาญชยั จิตรเหล่าอาพร ศาสตราจารย ์ดร.จิดาภา ถิรศิริ

กุล  และผูเ้ช่ียวชาญทางสถิติอาจารยสุ์เชาว ์ชยมชยั  ญาติผูใ้หญ่ พ่ีๆน้องๆ และขอขอบคุณประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ี

เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามและให้ความรู้ คาํแนะนาํต่อการมีอุดมการณ์ทางการเมืองอนุรักษ์นิยมของ

ขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธินกบัผูว้จิยัมาโดยตลอด 

คุณค่าและความสาํเร็จของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี เกิดข้ึนจากเมตตาทานแห่งปัญญาของท่านผูอ่้านท่ีไดน้าํองค์

ความรู้อุดมการณ์ทางการเมืองอนุรักษนิ์ยมของขา้ราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบญัชาการ

อากาศโยธินไปสู่การปฏิบติัหรือพฒันา อนัก่อให้เกิดการมีอุดมการณ์ทางการเมืองอนุรักษนิ์ยมของขา้ราชการทหาร

อากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการอากาศโยธินอยา่งแทจ้ริงท่ีนาํไปสู่ประโยชนต่อสาธารณะต่อไป 
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วฒันธรรมการเมืองท้องถิ่นแบบปรึกษาหารือในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

LOCAL POLITICAL CULTURE AND THE DEVELOPMENT OF PEOPLE’S DEMOCRACY  

IN LAEM CHABANG MUNICIPALITY, SRIRACHA DISTRICT, CHONBURI PROVINCE 

วราภรณ์ วงษ์ชมภู
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองวฒันธรรมการเมืองท้องถ่ินแบบปรึกษาหารือในเขตเทศบาลนครแหลมฉบงั อ.ศรีราชา         

จ.ชลบุรี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  1) ศึกษาระดบัวฒันธรรมการเมืองทอ้งถ่ินแบบปรึกษาหารือในเขตเทศบาลนครแหลม

ฉบงั อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัวฒันธรรมการเมืองทอ้งถ่ินแบบปรึกษาหารือในเขต

เทศบาลนครแหลมฉบงั อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  

งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คนแบบวธีิการสุ่ม

ตวัอยา่งจากประชาชนในเทศบาลนครแหลมฉบงั สถิติท่ีใช ้คือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

ค่าที และค่าเอฟ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่พนกังานราชการพนกังานเอกชนลูกจา้งหรือเจา้ของกิจการรวมไปถึงนกัศึกษาโดย

แจกสอบถามแบบลงพ้ืนท่ีโดยแบ่งหัวข้อจากการศึกษาเป็นวฒันธรรมการเมืองแบบปรึกษาหารือ และแจก

แบบสอบถามลงพ้ืนท่ีเทศบาลนครแหลมฉบงัโดยแบ่งหัวขอ้ยกตวัอย่างเช่น  1) ความเป็นพลเมืองในทอ้งถ่ินการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง  2) ความเป็นพลเมืองในทอ้งถ่ินการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองสองภาวะ

ผูน้าํทางการเมืองในทอ้งถ่ินการเลือกตั้งการแข่งขนัและความขดัแยง้ทางการเมือง  

โดยใชเ้คร่ืองมือในการศึกษาเก่ียวกบัวิจยัเร่ืองน้ีโดยใชแ้บบสอบถามและการศึกษาจากเล่มวิจยัและวารสาร

และนกัวชิาการสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวา่ วฒันธรรมการเมืองแบบปรึกษาหารือกบัความเป็นพลเมืองในทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัปาน

กลาง ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและรายไดต้่อเดือน มีวฒันธรรมทางการเมืองแบบปรึกษาหารือ

แตกต่างกนัท่ีระดบั .05 

คาํสําคญั: เพ่ือศึกษาความพ่ึงพอใจและวฒันธรรมทางการเมืองแบบปรึกษาหารือ 

 

ABSTRACT 

The purposes of the study about local political culture based on consultation in Laem Chabang Municipality, 

Sriracha District, Chonburi Province, were: 

1) To examine the degree of local political culture based on consultation in Laem Chabang Municipality, 

Sriracha District, Chonburi Province. 
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2) To make a comparison between the individual factors and the local political culture based on 

consultation in Laem Chabang Municipality, Sriracha District, Chonburi Province. This research was a quantitative 

research which data was collected by using questionnaires with the sample of 400 people. The samples were selected 

from people in Laem Chabang Municipality. The statistics that we used are percentage, mean, standard deviation the 

statistically significant level of .05. The samples included government employees, private employees, employees or 

business owners, and students. The data was collected by distributing our questionnaires to the sample in each area 

and dividing the research topic from the study of local political culture based on consultation into sub-topics. Also, 

we were distributing our questionnaires in Laem Chabang Municipality Area with sub-topics such as: 

1) Citizenship in local area and the citizen’s political participation 

2) Citizenship in local area, the citizen’s political participation (either political leadership or 

political conflicts) 

The research instruments included questionnaires, researches, journals, and the statistical academicians who 

used frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test, and F-test. 

The findings showed that the local political culture based on consultation and the citizenship in local area 

are at the moderate level. The individual factors are different in gender, age, and monthly income, and having the 

differences of local political culture based on consultation at the level of .05. 

 

1. บทนํา 

จากการศึกษาวฒันธรรมทางการเมืองทอ้งถ่ินแบบปรึกษาหารือในเขตเทศบาลนครแหลมฉบงัสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนยอ่มเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงค่านิยมทางการเมืองของประชาชนกลุ่มต่างๆ จนเกิดการพฒันาระบบ

ประชาธิปไตย ทั้งท่ีเป็นปัจจยัดา้น แนวคิด อุดมการณ์ ปรัชญาการเมือง ปรัชญาดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และ

วฒันธรรม รวมถึงปัจจยัภายนอกประเทศ ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของระบบการเมืองเศรษฐกิจและสงัคมระหวา่ง

ประเทศการหยบิฉวยเอาระบอบประชาธิปไตยโดยปราศจากการพฒันาความรู้ความเขา้ใจระบบคา่นิยมทศันคติและ

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวถีิของระบอบประชาธิปไตย  ปัจจยัเหล่าน้ีนบัเป็นสาเหตุ

สาํคญัท่ีส่งผลใหป้ระชาธิปไตยของไทยอ่อนแอและนาํมาซ่ึงเหตุการณ์ความขดัแยง้วุน่วายทางการเมืองโดยไม่มีท่ี

ส้ินสุดอนัเกิดข้ึนทั้งในระดบัชาติและในระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

หากพิจารณาถึงแนวคิดวฒันธรรมการเมืองทอ้งถ่ินแบบ “ปรึกษาหารือ” ในท่ีมีจุดเด่นของวฒันธรรมทาง

การเมืองสมาคมดั้งเดิม อนัเป็นวฒันธรรมทางการเมืองทอ้งถ่ินประเภทแรกท่ีประกอบข้ึนเม่ือพลเมืองท่ีรู้จกัและ

คุน้เคยกนั ผกูพนั ระหวา่งการและการไม่เช่ือถือวางใจและการค่อนขา้งสูงส่วนใหญ่เป็นชาวเมืองหรือชาวชุมชนท่ีมี

แต่กาํเนิด มีจิตใจและผกูพนักบัเมืองหรือชุมชนของตวัเองอยูช่ดัเจนมีจิตสาธารณะใหค้วามสาํคญักบัการเขา้ร่วม

กิจกรรมของประชาชน กลุ่มสมาคม องคก์รชุมชน ในการจดักิจกรรมบริการสาธารณสุขใหป้ระชาชน จึงมีองคก์ร

ชุมชนท่ีทาํหนา้ท่ีจดักิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์จาํนวนหลายกลุ่มองคก์รในแต่ละกลุ่มในแต่ละองคก์รมีหนา้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติของประชาชนหรือชุมชน 
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2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1) เพ่ือศึกษาวฒันธรรมการเมืองทอ้งถ่ินแบบปรึกษาหารือในเขตเทศบาลนครแหลมฉบงั อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัวฒันธรรมการเมืองทอ้งถ่ินแบบปรึกษาหารือในเขตเทศบาลนครแหลม

ฉบงั อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

3) เพ่ือศึกษาแนวคิดวฒันธรรมการเมืองของประชาชนในการอยูร่่วมกนัในชุมชน 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การวจิยัเร่ืองวฒันธรรมการเมืองทอ้งถ่ินแบบปรึกษาหารือในเขตเทศบาลนครแหลมฉบงั อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

3.3 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ผู้ให้ข้อมูลในการวจิยั 

กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ นกัการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน และกลุ่มประชาชน พนกังานราชการ หรือ เอกชน ประชาชน

ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบงั อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive  Sampling ) จาํนวน 400 

คน 

เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามในเร่ืองวฒันธรรมการเมืองทอ้งถ่ิน

แบบปรึกษาหารือในเขตเทศบาลนครแหลมฉบงั อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยการศึกษาจากเอกสารในแบบสอบถาม และ

การทบทวนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบสอบถามใชใ้นการวจิยัแบ่งออกเป็นดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 

1) ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่  เพศ อายย ุอาชีพ รายได ้สถานะภาพ 

2) แบบสอบถาม (Questionnaires) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถามจารศึกษาจากเอกสารทฤษฎี และการทบทวนรายงานการวจิยัท่ี

เก่ียวขอ้ง แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไป บทสงัเคราะห์ โดยแต่ละคาํถามกาํหนดมาตราวดัแบบแบ่งช่วง (Interval 

Scale) มี 4 ระดบั โดยวดัเป็นระดบัการปฏิบติัตามคะแนน ดงัน้ี 

มากท่ีสุด = 5 คะแนน 

มาก = 4 คะแนน 

ปานกลาง  = 3 คะแนน 

นอ้ย = 2 คะแนน 

นอ้ยท่ีสุด = 1 คะแนน 
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การพฒันาเคร่ืองมือการดาํเนินการวจิยั มรีายละเอยีดขั้นตอนการดาํเนินการดงันี ้

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัวฒันธรรมการเมือง

ทอ้งถ่ินแบบปรึกษาหารือของเทศบาลนครแหลมฉบงั อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

ขั้นตอนท่ี 2 ร่างแบบสอบถามใหป้ระธานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความถูกตอ้งเน้ือหา

ตามกรอบแนวคิดวตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม 

ขั้นตอนท่ี 3 นาํร่างแบบสอบถามปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของประธานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

ขั้นตอนท่ี 4 ทาํการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากผูท้รงคุณวฒิุตรวจเคร่ืองมือเพ่ือหา 

ดชันีความสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคร์ายขอ้ (Item- Objective Congruence, IOC) และเลือกขอ้คาํถามท่ีมี

ค่าตั้งแต่ 0.50 เพ่ือนาํไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริง แลว้นาํผลมาวเิคราะห์หาค่าความ

เท่ียงตรง (Reliability) โดยมีค่าความเช่ือมัน่ .890 

ขั้นตอนท่ี 5 ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามโดยใชว้ธีิการคาํนวณและการวเิคราะห์

เน้ือหา ตลอดจนการวเิคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขั้นตอนท่ี 6 อภิปรายผลและสรุปผลประสิทธิผลเร่ืองวฒันธรรมการเมืองทอ้งถ่ินแบบปรึกษาหารือของทศ

บาลนครแหลมฉบงั อ.ศรีราชา จงัหวดั ชลบุรี ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาท่ีไดส้งัเคราะห์ข้ึน 

ขั้นตอนท่ี 7 นาํเสนอประสิทธิผลในเร่ืองวฒันธรรมการเมืองทอ้งถ่ินแบบปรึกษาหารือของเทศบาลนคร

แหลมฉบงั อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ท่ีสมบูรณ์ 

 

4. ผลการวจิยั 

การศึกษาเร่ืองวฒันธรรมทางการเมืองทอ้งถ่ินแบบปรึกษาหารือในเขตเทศบาลนครแหลมฉบงั อ.ศรีราชา จ.

ชลบุรี ทาํการเก็บแบบสอบถามกบัตวัอยา่ง จาํนวน 400 ราย โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมวลผล โดยใช้

สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานในการวเิคราะห์ ซ่ึงผลการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ พบวา่ ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 66.75 รองลงมาคือเพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ 33.25 

อายุ พบว่า ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.25 รองลงมาคืออายุ 

41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00 และนอ้ยท่ีสุดคืออาย ุ61 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 1.25 

อาชีพ พบว่า ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 

32.50 รองลงมาคือเจา้ของกิจการ/อิสระ คิดเป็นร้อยละ 29.75 และนอ้ยท่ีสุดคืออ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.25 

รายได้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้ 25,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.25 

รองลงมาคือ 9,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.00 และนอ้ยท่ีสุดคือ 40,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 0.50 

ข้อมูลสถานภาพสมรส พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 53.50 

รองลงมาคือ โสด คิดเป็นร้อยละ 41.0 และหยา่ คิดเป็นร้อยละ 5.50 

ข้อมูลเกีย่วกบัการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  

การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 3 ส่ือขอ้มูลข่าวสารรวม

ทั้งส้ิน 9 ขอ้คาํถาม ไดผ้ลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1136 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พบว่า การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร มีค่าเฉล่ีย 2.916 อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา

เป็นรายส่ือขอ้มูลพบวา่ส่ือบุคคล มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.297 อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมาคือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มี

ค่าเฉล่ีย 3.033 อยูใ่นระดบัปานกลาง และส่ือส่ิงพิมพ ์มีค่าเฉล่ีย 2.573 อยูใ่นระดบันอ้ย 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของส่ือบุคคล พบว่า ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของส่ือบุคคล มีค่าเฉล่ีย 

3.297 อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นขอ้คาํถามพบวา่พูดคุยสนทนาเร่ืองส่วนรวมกบัคนอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 

คือ 3.32 อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมาคือพดูคุยสนทนาเร่ืองส่วนรวมกบัเพ่ือน มีค่าเฉล่ีย 3.30 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

และพดูคุยสนทนาเร่ืองส่วนรวมกบัคนในครอบครัว มีค่าเฉล่ีย 3.30 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของส่ือส่ิงพมิพ์ พบว่า ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของส่ือส่ิงพิมพ ์มีค่าเฉล่ีย 

2.573 อยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นขอ้คาํถามพบวา่รับรู้ขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลนครแหลมฉบงัจากแผน่พบั มี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 2.62 อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมาคือรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลนครแหลมฉบงัจากหนงัสือ

อ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย 2.60 อยู่ในระดบัน้อย และค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลนครแหลมฉบงัจาก

หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน มีค่าเฉล่ีย 2.50 อยูใ่นระดบันอ้ย 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ มีค่าเฉล่ีย 3.033 อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นขอ้คาํถามพบวา่รับรู้ขอ้มูลข่าวสารของเทศบาล

นครแหลมฉบงัจากอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.11 อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมาคือรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของ

เทศบาลนครแหลมฉบงัจากวทิย ุมีค่าเฉล่ีย 2.96 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ข้อมูลเกีย่วกบัวฒันธรรมการเมืองท้องถิ่น พบว่า ขอ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรมการเมืองทอ้งถ่ิน มีค่าเฉล่ีย 3.202 

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

วัฒนธรรมการเมืองท้องถิ่นด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเรือน พบว่าขอ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรม

การเมืองทอ้งถ่ิน ดา้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเรือน มีค่าเฉล่ีย 3.027 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

วฒันธรรมการเมืองท้องถิ่น ด้านภาวะผู้นําทางการเมืองในท้องถิ่น พบว่า ขอ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรมการเมือง

ทอ้งถ่ิน ดา้นภาวะผูน้าํทางการเมืองในทอ้งถ่ิน มีค่าเฉล่ีย 3.098 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

วัฒนธรรมการเมืองท้องถิ่น ด้านการเลือกตั้ง การแข่งขันและความขัดแย้งทางการเมือง พบว่า ขอ้มูล

เก่ียวกบัวฒันธรรมการเมืองทอ้งถ่ิน ดา้นการเลือกตั้ง การแข่งขนัและความขดัแยง้ทางการเมือง มีค่าเฉล่ีย 3.279 อยูใ่น

ระดบัปานกลาง 

วัฒนธรรมการเมืองท้องถิ่น ด้านสภาท้องถิ่นและการตรวจสอบทางการเมือง พบว่า ข้อมูลเก่ียวกับ

วฒันธรรมการเมืองทอ้งถ่ิน ดา้นสภาทอ้งถ่ินและการตรวจสอบทางการเมือง มีค่าเฉล่ีย 3.085 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

ในศึกษาเร่ืองวฒันธรรมการเมืองทอ้งถ่ินแบบปรึกษาหารือของเทศบาลนครแหลมฉบงั อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

มีวตัถุประสงคป์ระการแรกคือ 

1) เพ่ือศึกษาวฒันธรรมการเมืองทอ้งถ่ินแบบปรึกษาหารือของเทศบาลนครแหลมฉบงั อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1137 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัวฒันธรรมทางการเมืองทอ้งถ่ินของประชาชนในเขต เทศบาลนคร

แหลมฉบงั อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ผูว้จิยันาํเสนอผลการวจิยั และ อภิปลายผลตามลาํดบัดงัน้ี 

5.1 สรุปอภิปลายผล 

5.2 อภิปลายผล 

5.3 ขอ้เสนอแนะ 

  

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 5 ขอ้คาํถาม สามารถสรุปขอ้มูลได้

ดงัต่อไปน้ี 

ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 66.75 รองลงมาคือเพศหญิง คิดเป็นร้อย

ละ 33.25 

ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.25 รองลงมาคืออาย ุ41-50 ปี คิด

เป็นร้อยละ 30.00 และนอ้ยท่ีสุดคืออาย ุ61 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 1.25 

ประชาชนผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 32.50 

รองลงมาคือเจา้ของกิจการ/อิสระ คิดเป็นร้อยละ 29.75 และนอ้ยท่ีสุดคืออ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.25 

ประชาชนผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ส่วนใหญ่มีรายได ้25,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.25 รองลงมา

คือ 9,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.00 และนอ้ยท่ีสุดคือ 40,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 0.50 

ประชาชนผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 53.50 รองลงมาคือ โสด 

คิดเป็นร้อยละ 41.0 และหยา่ คิดเป็นร้อยละ 5.50 

การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 3 ส่ือขอ้มูลข่าวสารรวม

ทั้งส้ิน 9 ขอ้คาํถาม ไดผ้ลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

ประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบงัมีกบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายส่ือขอ้มูลพบวา่ส่ือบุคคล)  มากท่ีสุด รองลงมาคือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์มี และส่ือส่ิงพิมพ ์ 

ประชาชนผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของส่ือบุคคลอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ

พิจารณาเป็นขอ้คาํถามพบวา่พดูคุยสนทนาเร่ืองส่วนรวมกบัคนอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมาคือพดูคุยสนทนา

เร่ืองส่วนรวมกบัเพ่ือน มี0.798 อยู่ในระดบัปานกลาง และพูดคุยสนทนาเร่ืองส่วนรวมกบัคนในครอบครัว อยู่ใน

ระดบัปานกลาง 

ประชาชนผูต้อบแบบสอบถาม การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของส่ือส่ิงพิมพ ์อยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นขอ้

คาํถามพบว่ารับรู้ขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลนครแหลมฉบงัจากแผ่นพบั มีอยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมาคือรับรู้

ขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลนครแหลมฉบงัจากหนังสืออ่ืนๆ อยู่ในระดับน้อย และค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารของเทศบาลนครแหลมฉบงัจากหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินอยูใ่นระดบันอ้ย 

ประชาชนผูต้อบแบบสอบถาม การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ

พิจารณาเป็นขอ้คาํถามพบว่ารับรู้ขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลนครแหลมฉบงัจากอินเตอร์เน็ต อยู่ในระดบัปานกลาง 

รองลงมาคือรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลนครแหลมฉบงัจากวทิย ุอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรมการเมืองทอ้งถ่ินแบบปรึกษาหารือของเทศบาลนครแหลมฉบงั อ.ศรี

ราชา จ.ชลบุรี ของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 5 ดา้นรวมทั้งส้ิน 30 ขอ้คาํถาม ไดผ้ลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

ประชาชนผูต้อบแบบสอบถาม วฒันธรรมการเมืองทอ้งถ่ินแบบปรึกษาหารือของเทศบาลนครแหลมฉบงั อ.

ศรีราชา จ.ชลบุรี อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่พลเมืองในทอ้งถ่ิน อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา

คือการเลือกตั้ง การแข่งขนัและความขดัแยง้ทาง  อยูใ่นระดบัปานกลาง และตํ่าท่ีสุดคือการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของพล อยูใ่นระดบัปานกลา 

ประชาชนผูต้อบแบบสอบถาม วฒันธรรมการเมืองทอ้งถ่ินแบบปรึกษาหารือของเทศบาลนครแหลมฉบงั อ.

ศรีราชา จ.ชลบุรี ดา้นพลเมืองในทอ้งถ่ิน   อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้คาํถามพบวา่มีจิตใจรักและผกูพนั

กบัชุมชนของตนเอง อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือมีการรวมกลุ่มต่างๆ เพ่ือทาํหนา้ท่ีจดักิจกรรมสาธารณประโยชน์

หลายกลุ่มในชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง  อยู่ในระดับมาก และตํ่าท่ีสุดคือเช่ือถือไวว้างใจกันและกัน

ค่อนขา้งสูงในเขตเทศบาลนครแหลมฉบงัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ประชาชนผูต้อบแบบสอบถาม วฒันธรรมการเมืองทอ้งถ่ินแบบปรึกษาหารือของเทศบาลนครแหลมฉบงั อ.

ศรีราชา จ.ชลบุรี ดา้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้คาํถามพบว่ามี

ความใกลชิ้ดและเช่ือมัน่ในเทศบาลนครแหลมฉบงันอ้ยกวา่กลุ่ม/องคก์รชุมชนของตนเองอยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ียสูงสุด 

อยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมาคือให้ความสาํคญักบัการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน

นอ้ยกวา่กิจกรรมของกลุ่ม/องคก์รชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบงั อยูใ่นระดบัปานกลาง และตํ่าท่ีสุดคือเขา้ไปมี

ส่วนร่วมทางการเมืองกบัเทศบาลนครแหลมฉบงัโดยผ่านการประชุม เวทีประชาคม ซ่ึงจดัโดยองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน เพ่ือรับฟังความคิดเห็นในโอกาสต่างๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ประชาชนผูต้อบแบบสอบถาม วฒันธรรมการเมืองทอ้งถ่ินแบบปรึกษาหารือของเทศบาลนครแหลมฉบงั อ.

ศรีราชา จ.ชลบุรี ดา้นภาวะผูน้าํทางการเมืองในทอ้งถ่ิน อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้คาํถามพบว่า

ผูบ้ริหารของเทศบาลนครแหลมฉบงัเป็น “นกัประสานงาน” มากกวา่เป็นผูน้าํท่ีเขม้แขง็เด็ดขาด อยูใ่นระดบัปานกลาง 

รองลงมาคือผูบ้ริหารของเทศบาลนครแหลมฉบงัมีนโยบายและแผนงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยริเร่ิมมา

จากความคิดและความตอ้งการของกลุ่ม/องคก์รชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบงัอยู่ในระดบัปานกลาง และตํ่า

ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามหรือกลุ่มการเมืองอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ประชาชนผูต้อบแบบสอบถาม วฒันธรรมการเมืองทอ้งถ่ินแบบปรึกษาหารือของเทศบาลนครแหลมฉบงั อ.

ศรีราชา จ.ชลบุรี ดา้นการเลือกตั้ง การแข่งขนัและความขดัแยง้ทางการเมือง อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้คาํถามพบว่าผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครแหลมฉบงัจะเป็นผูท่ี้กลุ่มองคก์รชุมชนส่วนใหญ่ให้การ

ยอมรับมากท่ีสุด อยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมาคือมีการแข่งขนัในการเลือกตั้งเทศบาลนครแหลมฉบงัท่ีเขม้ขน้

ระหวา่งกลุ่มต่างๆ ข้ึนไดเ้สมอ อยูใ่นระดบัปานกลาง และตํ่าท่ีสุดคือการเลือกตั้งในเทศบาลนครแหลมฉบงัมีผูส้มคัร

รับเลือกตั้งจากหลายกลุ่ม อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามประชาชนผูต้อบแบบสอบถามประชาชนผูต้อบแบบสอบถามวฒันธรรม

การเมืองทอ้งถ่ินแบบปรึกษาหารือของเทศบาลนครแหลมฉบงั อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ดา้นสภาทอ้งถ่ินและการตรวจสอบ

ทางการเมือง อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้คาํถามพบวา่สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบงัส่วนใหญ่

เป็นแกนนาํกลุ่ม/องคก์รชุมชน สภาทอ้งถ่ินในวฒันธรรมแบบน้ีส่วนใหญ่จะมีบทบาทชดัเจนเฉพาะดา้นนิติบญัญติั
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เท่านั้น และเห็นสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบังไปร่วมกับฝ่ายบริหารในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน และเวทีปรึกษาหารือกบักลุ่ม/องคก์รชุมชน ให้ขอ้คิดเห็นแก่ฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการดาํเนินนโยบายต่างๆ 

สาํหรับการทาํหนา้ท่ีตรวจสอบฝ่ายบริหารนั้น (อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมาคือพบการแบ่งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินเป็น

กลุ่มฝ่ายคา้น-ฝ่ายบริหารในเทศบาลนครแหลมฉบงั อยู่ในระดบัปานกลาง และเห็นบทบาทการเป็นฝ่ายคา้นหรือ

ตรวจสอบฝ่ายบริหารอยา่งเขม้แขง็จริงจงัมากนกัของสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบงัมีอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ในการวจิยัคร้ังน้ีกาํหนดตวัแปรอิสระไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้สถานะภาพ  ส่วนตวัแปรตามไดแ้ก่ วฒันธรรม

การเมืองทอ้งถ่ินแบบปรึกษาหารือของเทศบาลนครแหลมฉบงั อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี การทดสอบสมมติฐาน

นั้น ใชก้ารวเิคราะห์จาํแนกพหุ (Multiple Classification Analysis) ผลการทดสอบสมมติฐานมีดงัน้ี 

การวเิคราะห์การผนัแปรของความคิดเห็นวฒันธรรมการเมืองทอ้งถ่ินแบบปรึกษาหารือของเทศบาลนคร

แหลมฉบงั อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ในการวจิยัคร้ังน้ีกาํหนดตวัแปรอิสระไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้สถานะภาพ  ส่วนตวัแปรตามไดแ้ก่ วฒันธรรม

การเมืองทอ้งถ่ินแบบปรึกษาหารือของเทศบาลนครแหลมฉบงั อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี จากการศึกษา พบวา่ ตวั

แปรท่ีทดสอบทั้งหมด  4 ตวั ตวัแปรท่ีมีความคิดเห็นท่ีมีต่อวฒันธรรมการเมืองทอ้งถ่ินแบบปรึกษาหารือของเทศบาล

นครแหลมฉบงั อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้สถานะภาพ  โดยตวัแปรทั้งหมดดงักล่าวมี

นยัสาํคญัทางสถิติ  

ข้อเสนอแนะ 

1) ควรใหข้อ้มูลข่าวสารอยากใหด้า้นเทศบาลไดล้งพ้ืนท่ีใหม้ากกวา่น้ีส่วนมากประชาชนท่ีสูงอายอุาจจะ

รับรู้ข่าวสารผา่นทางอินเตอร์เน็ตไม่ทัว่ถึง 

2) ในดา้นการทาํงานอยากใหใ้นดา้นเทศบาลไดเ้ขา้มามีส่วนรวมกบัทุกเขตใหเ้ท่ากนัเพ่ือกระจายข่าวสาร

หรือการทาํงานในเทศบาลนครแหลมฉบงัดว้ยโดยท่ีลงพ้ืนท่ีพบวา่มีผูท่ี้สูงอายจุาํนวนมากไม่รับรู้ขอ้มูลทางส่ือ

ออนไลน์มากนกั 

3) ควรมีนโยบายให้ความรู้ความเขา้ใจผูน้าํชุมชน เพ่ือมาเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์แก่ประชาชนในชุมชน

เก่ียวกบัการพฒันาทอ้งถ่ินในดา้นต่าง ๆ เพ่ือวเิคราะห์สภาพของชุมชนทั้งภายในและภายนอกและนาํมาเสนอผูบ้ริหาร

เทศบาลและแกไ้ขปัญหา 

 

เอกสารอ้างองิ 

จรัส สุวรรณมาลา. ( 2547). นวตักรรมทอ้งถ่ินไทย. โครงการวถีิใหม่และองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศ

ไทย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (Unpublished Doctoral dissertation). 

มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์ , กรุงเทพมหานคร 

สมบติั ธาํรงธญัวงศ ์(2544 : 276). การเมืองแนวคิดการพฒันา พิมพค์ร้ังท่ี3 กรุงเทพมหานคร : โครงการเอกสารตาํรา. 

วฑูิรย ์ วรีศิลป์ (2556). วฒันธรรมทางการเมืองของหวัหนา้ส่วนราชการจงัหวดัเพรชบูรณ์ (Unpublished Doctoral  

dissertation) สถาบนัมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์, เพรชบูรณ์ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1140 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 

การขึน้สู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายบรรหาร ศิลปอาชา 

THE RISE TO PREMIERSHIP OF MR.BANHARN SILPA-ARCHA 

พชัรพงศ์ ศรีพุ่ม1 และธํารงศักดิ์ เพชรเลศิอนันต์
2 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต (constantinbunbun@hotmail.com) 

2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต (thamrongsakpetch@gmail.com) 

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

บทคัดย่อ 

งานวิจัยเ ร่ืองน้ีเป็นการศึกษาการข้ึนสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายบรรหาร ศิลปอาชา โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการและบทบาททางการเมืองของนายบรรหาร ศิลปอาชา ก่อนดํารงตําแหน่ง

นายกรัฐมนตรี โดยศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง จากหนงัสือเอกสาร หนงัสือพิมพ ์บทความ วทิยานิพนธ์ 

เอกสารวิจัย เอกสารทางวิชาการ บทความวิชาการ และการเก็บขอ้มูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์ เพ่ือใช้ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูลผลการวจิยั พบวา่ ในส่วนของปัจจยัดา้นพ้ืนฐาน นั้นพบวา่ ปัจจยัในเร่ืององคป์ระกอบพ้ืนฐาน ไม่วา่จะ

เป็นพ้ืนฐานทางครอบครัว บุคลิกภาพ ความสามารถ ความรู้ประสบการณ์ การเป็นบุคคลท่ีมาจากครอบครัวธรรมดาท่ี

ไม่มีฐานะร่ํารวยหรือเงินทองท่ีมากมาย, มีความสามารถในการพดู มีความเฉลียวฉลาด, มีคุณธรรม, มีความซ่ือตรง มี

ความเสียสละ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้ มีประสบการณ์ในการทาํงาน สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะ

หนา้ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้มีความสุขุมรอบคอบ ความคิดผูน้าํทางการเมือง พูดคาํไหนคาํนั้น ลว้นแลว้แต่มีส่วนท่ีทาํให้

นายบรรหาร ศิลปอาชา ข้ึนสู่ตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่เป็นเพียงปัจจยัยอ่ยเท่านั้น ส่วนปัจจยัในเร่ืองฐานอาํนาจทาง

การเมืองนั้น พบวา่ ฐานอาํนาจท่ีสาํคญัคือ ฐานอาํนาจจากพรรคชาติไทย ฐานอาํนาจจากผูด้าํรงตาํแหน่งสูงกว่าทาง

การเมือง ผูอ้าวุโสทางการเมือง ท่ีให้ความเมตตา นอกจากนั้นจะเป็นพลงัจากภายนอกรัฐสภา เช่น ประชาชนใน

จงัหวดัสุพรรณบุรี มีส่วนอยา่งมากในการช่วยใหน้ายบรรหาร ศิลปอาชา ข้ึนสู่ตาํแหน่งสาํคญั ๆ ต่าง ๆ ทางการเมือง 

ในส่วนของปัจจยัดา้นสถานการณ์ คือ เง่ือนไขหรือสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนั้น ๆ พบว่า สถานการณ์ทาง

การเมืองก็มีผลมากท่ีทาํใหน้ายบรรหาร ศิลปะอาชาข้ึนสู่ตาํแหน่งสาํคญั ๆ ต่าง ๆ ทางการเมือง 

คาํสําคญั: การข้ึนสู่ตาํแหน่ง, นายกรัฐมนตรี, บรรหาร ศิลปอาชา 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to study the development and political role of Mr. Banharn Silpa-archa 

before becoming a prime minister. This research was done by studying relevant documents: books, newspapers, 

articles, theses, research papers, academic papers and field data collection from interviews to be used for data analysis. 

The findings were as follows. In the aspect of basic personal factors, it was found that family foundation, personality, 

ability, knowledge and experience, being a person from an ordinary family without wealth, rhetoric, intelligence, 

virtue, honesty, sacrifice, attention to the common interest, knowledge, experience in work, ability to solve immediate 

problems, discretion, political leadership, valuing his own words had all contributed to Mr. Banharn Silpa-archa 
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becoming a Prime Minister. However, they were just sub-factors. In the aspect of political power base factor, it was 

found that his power base was Chart Thai Party with the power base being from higher political position holders and 

kind political seniors. Additionally, it was also outside the parliamentary power such as people in Suphanburi having 

greatly contributed to Mr. Banharn Silpa-archa rise to important political positions.In the aspect of situational factors 

i.e. the political situation at the time, it was found that the political situation was very fruitful for Mr. Banharn Silpa-

archa to rise to important political positions. 

Keywords: Rise to premiership, Prime Minister, Banharn Silpa-archa 

 

1. บทนํา 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยประเทศไทยนั้น อาํนาจสูงสุดจะอยู่ท่ีประชาชน แมว้่าจะไม่ไดเ้ขา้มี

บทบาทในการบริหารประเทศโดยตรง แต่ดา้นการเลือกตั้ง ประชาชนจะตดัสินใจว่าบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลใด จะ

ไดรั้บความไวว้างใจจากประชาชน ให้เป็นผูบ้ริหารประเทศ ในดา้นต่างๆ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลต่างๆ 

สามารถเสนอตวัเขา้รับใชส่้วนรวม โดยการเลือกตั้ง จึงเปิดโอกาสใหป้ระชาชน ใชสิ้ทธิในการเลือกบุคคลท่ีตอ้งการ

ใหเ้ป็นเป็นปากเสียงแทนตวัเองในสภา (สุขมุ นวลสกลุ และวศิิษฐ ์ทวเีศรษฐ,์ 2543)  การเลือกตั้งของประเทศไทยนั้น 

จะเห็นไดว้า่มีความไม่เป็นประชาธิปไตยมาตั้งแต่ตน้ เห็นไดจ้ากบรรดาผูส้มคัรท่ีส่วนใหญ่ ก็หวงัวา่จะไดรั้บตาํแหน่ง 

และ เขา้ไปกอบโกยผลกาํไรต่างๆจากตาํแหน่งของตน จึงเป็นท่ีมาของการซ้ือเสียง กลุ่มชนชั้นนาํท่ีไม่ไดมี้ฐานะท่ีดี 

หรือประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่สามารถรับภาระน้ีไหว จึงหันไปพ่ึงพากลุ่มนกัธุรกิจ หรือ บรรดาพ่อคา้ท่ีมีเงินทุน

และตอ้งการเขา้ไปปกป้องธุรกิจของตนในระบบการกาํหนดนโยบาย เพ่ือเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจของตน  กลุ่ม

พอ่คา้ธุรกิจจึงกลายเป็นกลุ่มชนชั้นนาํในพรรคการเมืองนัน่เอง เน่ืองจากมีกาํลงัทรัพย ์ การเมืองจึงกลายเป็นเร่ืองของ

ชนชั้นนาํทางธุรกิจดว้ย เช่น เกณฑใ์นการพิจารณากาํหนดตวัรัฐมนตรีของพรรคการเมืองจะตอ้งประกอบดว้ย    1.

ความรู้ความสามารถ คือ บุคคลท่ีจะไปเป็นรัฐมนตรี  จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์ ท่ีจะ

สามารถบริหารกระทรวงได ้2.ความอาวุโสทางการเมือง หมายถึง ระยะเวลาท่ีบุคคลหน่ึงเขา้มามีส่วนร่วมทางการ

เมืองโดยตรงในพรรค 3.ความช่วยเหลือต่อพรรค (กนก วงษต์ระหง่าน, 2528) หมายถึง ความช่วยเหลือท่ีบุคคลหน่ึง

ใหแ้ก่พรรคในดา้นต่างๆ เช่น ทรัพยสิ์น พบวา่ความช่วยเหลือโดยเฉพาะการช่วยใหพ้รรคไดส้มาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

เป็นเกณฑใ์นการต่อรองให้ไดจ้าํนวนตาํแหน่งรัฐมนตรีมา ในปัจจุบนัจะมีข่าวตามหนงัสือพิมพเ์ก่ียวกบัการทุ่มเงิน

เพ่ือซ้ือนกัการเมืองให้ยา้ยพรรคมาลงสมคัรในพรรคตนนัน่เอง  ถา้ไดบุ้คคลท่ีมีโอกาสชนะการเลือกตั้งมากก็จะเป็น

ประโยชน์ต่อพรรคของกลุ่มตนนัน่เอง และทาํให้พรรคมีความหวงัท่ีจะจดัตั้งรัฐบาล หัวหนา้พรรคมีโอกาสไดเ้ป็น

นายกรัฐมนตรี และ สมาชิกพรรคก็มีโอกาสไดเ้ป็นรัฐมนตรี  หรือตาํแหน่งสําคญัๆ ต่างๆ ในการเมือง หรือ คณะ

รัฐบาล เพ่ือท่ีจะไดมี้อาํนาจในการกาํหนดนโยบายท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มของตนให้ได้มากท่ีสุด 

อยา่งไรก็ตาม บุคคลท่ีเขา้มาเป็นนกัการเมือง และ ข้ึนสู่ตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีไดโ้ดยท่ีไม่มีอาํนาจ หรือ ช่ือเสียง หรือ

การเงินท่ีมัน่คง ก็ยงัมีอยู ่คือ นายบรรหาร ศิลปอาชา ท่ีมาจากบุคคลธรรมดา ท่ีไม่ไดร่ํ้ารวย ไม่ไดม้าจากตระกลูเก่าแก่

แต่อยา่งใด เป็นเพียงคนธรรมดาท่ีตอ้งการเขา้มาเล่นการเมือง และ ก็ยงัสามารถเป็นนกัการเมืองอาชีพท่ีดีได ้จนได้

ดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองต่างๆ  เช่น สมาชิกสภานิติบัญญติัแห่งชาติ สมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

เลขาธิการพรรค  หวัหนา้พรรคการเมือง  รัฐมนตรีประจาํกระทรวงต่างๆ  จนมาถึงไดข้ึ้นดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2516
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ดังนั้นการอยู่ในการเมืองเป็นเวลานาน  เขามีปัจจัยหรือหลกัการใดในการเป็นนักการเมืองมืออาชีพ  ท่ีประสบ

ความสาํเร็จ ไม่ร่ํารวยเงินทอง ไม่ไดม้าจากตระกลูเก่าแก่แต่อยา่งใด เป็นเพียงคนธรรมดาท่ีตอ้งการเขา้มาเล่นการเมือง 

ไม่มีฐานอาํนาจทางการเมืองมาก่อน แต่สามารถนาํหนา้บุคคลท่ีมีอาํนาจการเงิน มีช่ือเสียง ซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจวา่เขาใช้

หลกัเกณฑใ์ด ในการกา้วข้ึนมาสูงถึงระดบัน้ี จึงเป็นท่ีน่าสนใจ และน่าศึกษา เพ่ือเป็นตวัอยา่งความเป็นประชาธิปไตย

ในประเทศอยา่งแทจ้ริงในหลกัการท่ีวา่บุคคลใดท่ีมีคุณสมบติัหรือมีอุดมการณ์ สามารถเขา้มาทาํงานเพ่ือชาติได ้  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือศึกษาพฒันาการและบทบาททางการเมืองของนายบรรหาร  ศิลปอาชา ก่อนดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การศึกษาการข้ึนสู่ตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายบรรหาร ศิลปอาชา คร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) เพ่ือให้ทราบถึงพฒันาการและบทบาททางการเมืองของนายบรรหาร ศิลปอาชา ก่อนดาํรง

ตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี และนาํขอ้มูลคน้พบท่ีไดม้านาํเสนอใน เชิงพรรณนา (Descriptive Research) ขอ้มูลท่ีไดม้า

จากการวจิยัเอกสาร (Document Research) และจากอินเตอร์เน็ตเป็นหลกั ซ่ึงมีวธีิการศึกษาดงัน้ี 

3.1.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

การเก็บรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการวจิยัในคร้ังน้ี ไดท้าํการรวบรวมขอ้มูล และการคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร 

(Documentary Study) อนัได้แก่ เอกสารทางวิชาการ บทความเอกสารรายงานการประชุม หนังสือพิมพ์ วารสาร 

นิตยสาร หนงัสือท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งต่างๆ และจากอินเตอร์เน็ต เพ่ือนาํมาวเิคราะห์ สงัเคราะห์ 

เลือกสรร จัดประเภท หมวดหมู่ของข้อมูล และนําเสนอต่อไป การรวบรวม และค้นควา้ข้อมูลจากเอกสาร 

(Documentary Study) และจากอินเตอร์เน็ตไดมุ้่งเนน้รวบรวมขอ้มูลในประเด็นสาํคญัๆ ดงัน้ี คือ 

(1) ติดตามความเคล่ือนไหว ในดา้นต่างๆ ของกลุ่มพรรคการเมือง กลุ่มนักการเมืองอย่างต่อเน่ือง

ผ่านส่ือประเภทต่างๆ โดยรวบรวมจากหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ส่ิงพิมพต์่างๆ และจากอินเตอร์เน็ตท่ีนาํเสนอขอ้มูล

ข่าวสารท่ีเก่ียวกับสมาชิกพรรคการเมืองต่างๆ หรือกลุ่มนักการเมืองในช่วงเวลาต่างๆ ให้ได้มากท่ีสุดเพ่ือนํามา

วเิคราะห์ขอ้มูล 

(2) รวบรวมเอกสาร ทางวิชาการ ตาํรา บทความ ผลงานวิจยั เอกสารรายงานการประชุม และจาก

แหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพรรคการเมือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มอิทธิพล 

กลุ่มนกัการเมือง รวมทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทของนายบรรหาร ศิลปอาชาในการเมืองในประเทศและต่างประเทศ 

นโยบายสาธารณะต่างๆ โครงการต่างๆ มาใชป้ระกอบในการวจิยั 

(3) รวบรวมหลกัเกณฑต์่างๆ ท่ีใชใ้นการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูล 

(4) รวบรวมเอกสาร ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับแนวคิดทฤษฎี ท่ีนํามาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ ได้แก่ 

ทฤษฏีและแนวความคิดผูน้าํทางการเมือง และ ทฤษฎีสถานการณ์ทางการเมือง มาใชใ้นการประกอบการวจิยั 
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4. ผลการวจิยั 

จากการศึกษาเร่ืองการข้ึนสู่ตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายบรรหาร ศิลปอาชา โดยจะวเิคราะห์จากกรอบ

แนวคิด คือ ภาวะผูน้าํ และสถานการณ์ทางการเมืองท่ีทาํใหน้ายบรรหาร ศิลปอาชา ข้ึนสู่ตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีดงัน้ี 

4.1 ในด้านปัจจยัด้านผู้นํา นั้นจะแบ่งได ้9 ประการดงัน้ี 

(1) นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นผูค้วามสามารถในการเป็นผูน้าํ ซ่ึงมีอาํนาจตามตาํแหน่งหนา้ท่ีของ

ตน เป็นผูมี้ศรัทธาในการปฏิบติัหนา้ท่ีต่างๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นผูไ้ดรั้บความเกรงใจและ เป็นท่ียอมรับของบุคคล

ทุกฝ่าย หรือ มีบุคลิกในการเป็นผูน้าํท่ีมีวาทศิลป์ในการเจรจาจูงใจสังเกตไดจ้ากการท่ีนายบรรหารฯใชว้าจาในการ

เจรจาต่อรองต่างๆ เป็นผูท่ี้รู้จกัเลือกใช้คนท่ีมีความสามารถโดยท่ีมองออกว่าบุคคลใดมีความสามารถเหมาะกบั

ตาํแหน่งท่ีตนจะนาํมาใชใ้นงานต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม มีคนรอบขา้งคอยช่วยเหลือในยามคบัขนัต่างๆ อย่างดี มี

ระบบขอ้มูลท่ีดีเพ่ือใชข้อ้มูลในการตดัสินใจอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

(2) นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นคนท่ีเฉลียวฉลาด มีไหวพริบปฏิภาณท่ีดีในการกระทาํต่างๆ ก่อน

กระทาํการใดๆ ก็จะใชดุ้ลยพินิจอยา่งรอบคอบ สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดท้นัท่วงทีและมีเหตุมีผล มีความรู้รอบตวั

สูงในเร่ืองต่างๆ เช่น รู้เร่ืองเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจรอบตวัภายในประเทศ รอบรู้เร่ืองการเงิน การศึกษา วฒันธรรม 

ประเพณี ศิลปะ เพราะเป็นผูแ้สวงหาความรู้อยูต่ลอดเวลาจึงทราบสถานการณ์โลกรอบขา้งอยูเ่สมอ 

(3) นายบรรหาร ศิลปะอาชา เป็นผูท่ี้มีความกลา้หาญ กลา้คิด กลา้พูด กลา้ทาํ กลา้ตดัสินใจ กลา้

รับผิดชอบ กลา้ท่ีจะเปล่ียนแปลงโดยไม่เกรงกลวัต่ออิทธิพลหรืออาํนาจมืดใดๆ ไม่มีความเกรงใจพรรคพวกเดียวกนั 

กลา้ท่ีจะฝ่าฟันอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศโดยท่ีไม่กลวัเสียตาํแหน่ง และเม่ือจดัสินใจแลว้ก็กลา้ยอมรับผิดชอบ มี

ความเข็มแข็งและเด็ดขาด ไม่หวาดหวัน่ไหว ทาํด้วยความสุจริตใจ กลา้ได้ กลา้เส่ียงในทุกๆเร่ืองท่ีเป็นเร่ืองดีต่อ

ประเทศชาติและประชาชนในประเทศ 

(4) นายบรรหาร ศิลปอาชา มีความแน่วแน่ท่ีจะอุทิศตนมารับใช้ประเทศชาติ ยอมเสียสละ เพ่ือ

ประโยชน์ส่วนรวมของสงัคม มีความใจกวา้งท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายอยูเ่สมอเช่นปัญหาในพรรคชาติไทย

ต่างๆ หรือปัญหาระหวา่งนกัการเมือง รวมทั้งปัญหาระหวา่งพรรคก็ยอมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพ่ือท่ีจะไดห้า

ทางออกร่วมกนัอย่างสมานฉัน อีกทั้งนายบรรหาร ศิลปะอาชา ชอบลงมาคลุกคลีกบัประชาชนอย่างใกลชิ้ด รับฟัง

เร่ืองราว ความทุกขย์ากของประชาชนโดยตรงจึงแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกจุดและอยา่งรวดเร็วตามท่ีประชาชนเดือนร้อน

และตอ้งการให้แกไ้ข อีกทั้งมีความขยนัขนัแข็ง ไม่เห็นแก่ความเหน่ือยยากระหวา่งปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่งต่างๆท่ี

ตนไดรั้บมอบหมายอยา่งสุดกาํลงัในหนา้ท่ีนั้นๆ 

(5) นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีศีลธรรม มีความยุติธรรม ไม่คอรัปชัน่ 

พยายามหาคนดีคนเก่งเขา้มาร่วมงานอยูเ่สมอ ไม่เห็นแก่พรรคแก่พวกของตน ใชห้ลกัคุณธรรมในการบริหารเป็นหลกั

รวมทั้งวางตวัใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูร่้วมงาน หรือ บุคคลทัว่ไป 

(6) นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นผูท่ี้มีความสามารถและประสบการณ์สูงในการบริหารประเทศ ใน

การแกปั้ญหาต่างๆของประเทศโดยสัง่สมมาเร่ือยๆ ตั้งแต่การเป็นนกัการเมืองทอ้งถ่ิน สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

สมาชิกวฒิุสภา สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เลขาธิการพรรค รัฐมนตรีประจาํกระทรวงต่างๆ หัวหนา้พรรคชาติไทย ซ่ึง

ไม่วา่จะอยูใ่นตาํแหน่งใด นายบรรหาร ศิลปอาชา ก็ลว้นแลว้แต่เก็บเก่ียวประสบการณ์เพ่ิมมากข้ึนไปเร่ือยๆ จนนาํมา

สู่ตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีในท่ีสุด 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2516
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(7) นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นผูท่ี้แกปั้ญหาต่างๆ อยา่งรวดเร็วไม่ชกัชา้อืดอาดถูกจุดตรงตามสภาพ

ปัญหาต่างๆท่ีเกิด เป็นผูน้าํท่ีมีความกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นท่ีมีการแกปั้ญหาท่ีฉับไวต่อปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน

สามารถแกไ้ข สถานการณ์ต่างๆ ไดท้นัเหตุการณ์และรอบคอบ  

(8) นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นผูท่ี้มีการตั้งเป้าหมายในการทาํงานก่อนกระทาํการใดๆเสมอ มีความ

หนกัแน่นมัน่คงท่ีจะดาํเนินการไปตามแผนนั้นๆท่ีตั้งไว ้โดยท่ีไม่วา่จะเปล่ียนผูท่ี้มาปฏิบติังานอยา่งไร แผนท่ีตั้งเป้าไว้

นั้นจะตอ้งมีผูด้าํเนินการต่อจนแลว้เสร็จเสมอ มีความคิดท่ีจะพฒันาประเทศไม่ยอมใหใ้ครมาโนม้นา้วโครงการท่ีดีต่อ

ประเทศ โดยท่ีไม่วา่จะเป็นผูมี้อิทธิพลใดก็ตาม 

(9) นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นผูมี้ความคิดสร้างสรรคต์อ้งการเปล่ียนแปลงประเทศชาติใหไ้ปสู่ส่ิง

ท่ีดีใหม่ๆอยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดทันสมยั เป็นคนมองการณ์ไกลกว่าคนอ่ืน จนบางคร้ังก็สามารถคาด

คาดการณ์ทางการเมืองก่อนท่ีจะเกิดล่วงหนา้ไดเ้พ่ือท่ีจะไดห้าวธีิรับมือกบัสถานการณ์ล่วงหนา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที  

4.2 ปัจจยัด้านสถานการณ์  

ในส่วนปัจจยัดา้นสถานการณ์ท่ีสาํคญัทางการเมือง แบ่งตามเหตุการณ์สาํคญัท่ีเกิดข้ึน 2 เหตุการณ์ดงัน้ี  

(1) เส้นทางการเมืองของนายบรรหารเกิดข้ึนพร้อมๆ กับประวติัศาสตร์การเมือง คร้ังสําคญัของ

ประเทศ คือ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เหตุการณ์น้ีก็ส่งผลในทุกดา้นของชาติทาํใหก้ารเมือง เศรษฐกิจ ลงัคม เปล่ียนแปลง

อยา่งมาก ซ่ึงสภาพบา้นเมืองและสภาพลงัคม ณ ห้วงเวลานั้น ก็จะพบวา่ บา้นเมืองกาํลงัขยายตวัไปสู่ความเจริญอยา่ง

มากมาย เม่ือมีความเจริญมากข้ึน ผูค้นมีฐานะความเป็นอยู่ดีข้ึน ฐานจาํนวนชนชั้น กลางของประเทศไดข้ยายตวั

เพ่ิมข้ึน จาํนวนคนมีความรู้ และไดรั้บการศึกษามากข้ึน เสียงเรียกร้องถึงประชาธิปไตยจึงเพ่ิมข้ึน เพราะความเจริญ

กาํลงัขยายตวัออกมา แต่การเมืองการปกครองถูกกดทบัไว ้เหตุการณ์ 14 ตุลา จึงเกิดข้ึน เวลานั้นเองนายบรรหาร ก็ได้

ปรากฏข้ึนในทาํเนียบนามการเมือง ระดบัชาติเป็นคร้ังแรกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อยูไ่ด ้9  เดือนก็

ลาออก แลว้ก็มาเป็นสมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ไม่นานก็ลาออกไปสมคัรผูแ้ทนราษฎร 

(2) เหตุการณ์พฤษภาทมิฬในช่วงระหวา่งวนัท่ี 17-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535  เหตุการณ์ท่ีลุกลามไป

จนมีผูบ้าดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนนั้น ยติุลงไดด้ว้ยพระบารมีปกเกลา้ฯ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั มีรับสัง่

ให ้พลเอก เปรมฯ นาํ พลเอก สุจินดา และพลตรี จาํลองฯเขา้เฝ้าฯ หลงัจากนั้น 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ปรากฏช่ือ นาย 

อานนัท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลอานนัท์ ปันยารชุน ไดแ้กไ้ขรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรีมาจากการ

เลือกตั้ง แลว้ หลงัจากนั้นนายกรัฐมนตรีอานนทฯ์จึงประกาศยบุสภา จดัให้มีการเลือกตั้งอีกคร้ังในวนัท่ี 13 กนัยายน 

พ.ศ. 2535 ซ่ึงพลอากาศเอก สมบุญ ลาออกจากหัวหน้าพรรคชาติไทย พลเอก ชาติชายฯปฏิเสธท่ีจะกลบัมาเป็น

หวัหนา้พรรคชาติไทยโดยแตกตวัออกไปตั้ง แกนนาํพรรคหลายคนไดข้อใหเ้รียกประชุม กรรมการบริหารพรรค เพ่ือ

เลือกหวัหนา้พรรคและพลตาํรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร ข้ึนเป็นหวัหนา้พรรคหลงัจากการเลือกตั้งหนนั้น นาย ชวน 

หลีกภยั เป็นนายกรัฐมนตรี 2 ปีเศษ รัฐบาล ชวน หลีกภยั นั้นไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองหลายอย่างท่ีมี

ผลกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาล เช่น พรรคพลงัธรรมไดเ้ปล่ียนตวัรัฐมนตรีโดยเอาคนนอกพรรคเขา้มาร่วม 2 คนจาก 

11 คน ทาํให้ลูกพรรคท่ีเป็น ส.ส. 21 คนไม่ร่วมสังฆกรรมดว้ย พรรคความหวงัใหม่มีความเห็นแตกต่างจากพรรค

ประชาธิปไตย ในเร่ืองประเด็นการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ิน พรรคชาติพฒันาเปล่ียนจุดยืนเขา้ร่วมรัฐบาลแทนพรรค

ความหวงัใหม่ ขณะท่ีพรรคชาติไทยก็ไดป้รับทัพการเมืองใหม่ด้วยการเปล่ียนหัวหน้าพรรคจาก พลตาํรวจเอก

ประมาณ มาเป็นนายบรรหาร ศิลปะอาชา ผลเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ, 2538 
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พรรคชาติไทยไดเ้สียงมากท่ีสุดในสภาคือ 92 ท่ีนัง่ พรรคชาติไทยเป็นแกนนาํในการจดัตั้งรัฐบาลชุดท่ี 51 นายบรรหาร 

ศิลปอาชาจึงไดเ้ป็นนายก รัฐมนตรีคนท่ี 21 ของประเทศไทย 13 กรกฏาคม 2538  

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จะเห็นไดว้่าในดา้นพฒันาการและบทบาททางการเมืองของนายบรรหารนั้น มีการพฒันามาโดยตลอด 

โดยสงัเกตไดจ้ากการท่ีนายบรรหารฯ มีการพฒันาทางการเมืองอยา่งต่อเน่ือง ไม่วา่จะเป็นการเป็นนกัการเมืองทอ้งถ่ิน 

สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ สมาชิกวฒิุสภา สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เลขาธิการพรรค รัฐมนตรีประจาํกระทรวง

ต่างๆ หัวหน้าพรรคชาติไทย จนนํามาสู่การข้ึนดํารงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี  ซ่ึงสอดคล้องกับแบบการสํารวจ

ประชามติเพ่ือสอบถามความเห็นของบุคคลระดับสูงทั้ งในวงการบริหารและราชการ เพ่ือตอบคาํถามเก่ียวกับ 

นายกรัฐมนตรีในอุดมคติ ภาพพจน์ของนายชวน หลีกภยั คะแนนนิยมหรือเบ่ือหน่าย มติชน (2536) วา่ตอ้งมีคุณสมบติั

ใหญ่ๆ ท่ีนักบริหารอยากไดจ้ากผูน้าํประเทศของเขาจะแบ่งออกเป็น 9 ประการ คือ 1) ผูมี้ประมุขศิลป์ 2) ผูฉ้ลาด

เฉลียวรอบรู้ 3) ผูก้ล้าหาญและเข้มแข็ง 4) มีความพร้อมและอุทิศตน 5) ผูมี้คุณธรรม 6) ผูมี้ความสามารถและ

ประสบการณ์ 7) ผูน้าํเด็ดเด่ียวและฉบัไว 8) ผูห้นกัแน่นมัน่คง 9) ผูมี้ความคิดสร้างสรรค ์

ในส่วนปัจจัยด้านสถานการณ์ท่ีสําคญัและท่ีผลให้นายบรรหาร เปล่ียนแปลงจากตาํแหน่งหน่ึงไปสู่อีก

ตาํแหน่งหน่ึง ท่ีมีบทบาทสําคญัทางการเมือง ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ กนก วงษ์ตระหง่าน (2528) ในเร่ือง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยไทย ท่ีวา่สถานการณ์ทางการเมืองเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัมาก ในคุณสมบติัของผูน้าํ 

เพราะผูน้าํยอ่มข้ึนกบัสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆดว้ย โดยแบ่งตามเหตุการณ์สาํคญัท่ีเกิดข้ึน 2 เหตุการณ์ดงัน้ี 

(1) เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เหตุการณ์น้ีก็ส่งผลให้นายบรรหารไดป้รากฏข้ึนในการเมือง 

ระดบัชาติเป็นคร้ังแรกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อยูไ่ด ้9 เดือนก็ลาออก แลว้ก็มาเป็นสมาชิกสภานิติ

บญัญติัแห่งชาติ ไม่นานก็ลาออกไปสมคัรผูแ้ทนราษฎร 

(2) เหตุการณ์พฤษภาทมิฬในช่วงระหวา่งวนัท่ี 17-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535  เหตุการณ์น้ีมีผูบ้าดเจ็บ

และเสียชีวิตของประชาชนนั้น ยุติลงได้ด้วยพระบารมีปกเกลา้ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลงัจากนั้น 10 

มิถุนายน พ.ศ. 2535 นาย อานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ไดแ้กไ้ขรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรีมาจากการ

เลือกตั้ง หลงัจากนั้นจึงประกาศยบุสภา จดัให้มีการเลือกตั้งอีกคร้ังในวนัท่ี 13 กนัยายน พ.ศ. 2535 นาย ชวน หลีกภยั 

เป็นนายกรัฐมนตรี 2 ปีเศษ โดยท่ีพรรคชาติไทยก็ไดป้รับทพัการเมืองใหม่ดว้ยการเปล่ียนหัวหน้าพรรคเป็นนาย

บรรหาร ศิลปะอาชา และในวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 พรรคชาติไทยได้เสียงมากท่ีสุดในสภาคือ 92 ท่ีนั่ง 

พรรคชาติไทยเป็นแกนนาํในการจดัตั้งรัฐบาลชุดท่ี 51 นายบรรหาร ศิลปอาชา จึงไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรี 

 

ข้อเสนอแนะในการนํางานวจิยันีไ้ปใช้ประโยชน์ 

1) ประชาชนธรรมดา ท่ีมีพ้ืนฐานทางครอบครัวท่ีไม่ไดร่ํ้ารวย หรือไม่ได้มีฐานทางการเมืองมาก่อนก็

สามารถพฒันาการเขา้สู่เสน้ทาง ทางการเมืองจนประสบความสาํเร็จข้ึนดาํรงตาํแหน่งสาํคญัๆ ต่างๆ ทางการเมือง จน

นาํมาสู่การข้ึนสู่ตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี 

2) พฒันาการทางการเมืองของประเทศไทย หรือบทบาทพรรคชาติไทยในช่วงตั้งแต่นายบรรหาร ศิลป

อาชา เขา้สู่เสน้ทางทางการเมืองจนถึงข้ึนดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี แสดงใหเ้ห็นถึงการความเป็นประชาธิปไตยใน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2516
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ประเทศโดยท่ียคุก่อนๆผูน้าํจะเป็นมาจากการถูกแต่งตั้ง ส่วนตั้งแต่ยคุของนายบรรหาร ศิลปอาชา จะเป็นการเลือกตั้ง

อยา่งชดัเจน  

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 

จากการศึกษาเร่ืองการข้ึนสู่ตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายบรรหาร ศิลปอาชา โดยศึกษาในดา้นพฒันาการ

บทบาททางการเมือง และปัจจยัดา้นสถานการณ์ของนายบรรหาร  ศิลปอาชา นั้นจะเห็นไดว้่า นายบรรหารเป็นผูท่ี้มี

คุณสมบติัความเป็นผูน้าํอยู่ภายในตวัเอง จึงทาํให้ผ่านอุปสรรคและปัญหาต่างๆในระหว่างการปฏิบติัหน้าท่ี พฒันา

ความสามารถและเรียนรู้ในตาํแหน่งต่างๆท่ีตนไดรั้บจนไดรั้บความยอมรับจากบุคคลท่ีร่วมปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยกนัในทุก

คร้ัง ส่วนดา้นสถานการณ์ทางการเมือง หรือการสนับสนุนจากพรรคชาติไทย ผูด้าํรงตาํแหน่งสูงกว่าทางการเมือง ผู ้

อาวโุสทางการเมือง ท่ีใหค้วามเมตตา พลงัจากภายนอกรัฐสภา เช่น ประชาชนในจงัหวดัสุพรรณบุรี มีส่วนอยา่งมากใน

การช่วยใหน้ายบรรหาร ศิลปอาชา ข้ึนสู่ตาํแหน่งสาํคญัๆต่างๆทางการเมืองรวมถึงการข้ึนสู่ตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีดว้ย 

ข้อเสนอแนะสาหรับการวจิยัคร้ังต่อไป  

1) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการข้ึนสู่ตาํแหน่งสาํคญัทางการเมืองต่างๆ 

2) ศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพกบักลุ่มนกัการเมือง หรือพรรคการเมือง โดยการสมัภาษณ์ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก  

3) นาํการวจิยัน้ีไปศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรในพรรคจนข้ึนสู่ตาํแหน่งสาํคญัทางการเมือง 
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บทคัดย่อ 

การศึกษา อุดมการณ์ทางการเมืองในบทเพลงท่ีขบัร้องโดย คาํรณ  สมับุณณานนท ์มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา

เน้ือหาของบทเพลงในการสะทอ้นสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และเพ่ือศึกษารูปแบบของอุดมการณ์ทางการเมือง

จากเน้ือหาบทเพลงท่ี คาํรณ ขบัร้อง ในช่วง พ.ศ.2481-2506จาํนวน 171 บทเพลง รวบรวมขอ้มูลจากแผน่เสียง หนงัสือ

เพลง เอกสารอ่ืน ๆ การสัมภาษณ์ และวิเคราะห์เน้ือหาบทเพลงในการสะท้อนสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึง

รูปแบบอุดมการณ์ในบทเพลง  

ผลการศึกษา พบว่า บทเพลงไดส้ะทอ้นสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลา เช่น ปัญหา

ความยากจน ความยากลาํบากในการดาํรงชีพของผูค้นในสงัคม พฤติกรรมการทุจริตคอรัปชัน่ของนกัการเมือง การใช้

อาํนาจท่ีไม่เป็นธรรมของผูมี้อาํนาจในรัฐบาล และสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในยคุนั้น เป็นตน้ ในส่วนของ

อุดมการณ์ทางการเมือง ปรากฏอุดมการณ์สงัคมนิยมจาํนวนมากท่ีสุด เกิดข้ึนในช่วงท่ีสงัคมมีปัญหาการแบ่งชนชั้น  

มีเน้ือหากล่าวถึง การแบ่งชนชั้น การถูกกดข่ี ขูดรีด เอารัดเอาเปรียบของผูค้นในสังคม อุดมการณ์เสรีนิยม

เกิดข้ึนในช่วงท่ีรัฐบาลอนุญาตใหป้ระชาชนวพิากษว์จิารณ์การเมืองไดอ้ยา่งเสรีในปี 2498-2500 มีเน้ือหากล่าวถึง การ

ใชอ้าํนาจในทางมิชอบและไม่เป็นธรรมของนกัการเมือง รวมถึงการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ

ประชาชน และอุดมการณ์ชาตินิยม ส่วนใหญ่เกิดข้ึนในช่วงท่ีมีกรณีพิพาทปราสาทเขาพระวิหาร มีเน้ือหาปลุกใจให้

คนไทยมีความรักสามคัคี ร่วมกันปกป้องประเทศชาติจากผูรุ้กราน โดยปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่ออุดมการณ์ทาง

การเมืองในบทเพลงไดแ้ก่ สภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม นโยบายและการใชอ้าํนาจของรัฐบาล นกัประพนัธ์และ

ศิลปินผูข้บัร้อง ซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจวา่บทเพลงส่วนใหญ่กล่าวถึง “ศาสนา” สอดแทรกอยูใ่นทุกกลุ่มบทเพลง แสดงให้

เห็นอิทธิพลของศาสนาท่ีมีต่อผูค้นและสังคมในยคุนั้น และบทเพลงยงัเป็น “บนัทึกประวติัศาสตร์” จากมุมมองของ

นักประพนัธ์เพลง หรือมุมมองจากชาวบ้านในยุคนั้ น ซ่ึงเป็นมุมมองท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ใน

การศึกษาประวติัศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือการศึกษาอ่ืน ๆ 

คาํสําคญั: อุดมการณ์ทางการเมือง, บทเพลง, คาํรณ สมับุณณานนท ์
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ABSTRACT 

The objectives of this study were (1) to study the political, economic, as well as social expressions in 

Kamron’s song lyrics; and (2) to research the political ideology patterns from the 171 songs he sang in 2481-2506 B.E. 

(1938-1963 A.D.) period collected from music discs, songbooks, other related documents, including the interviews, 

then analyzed and interpreted the social, economic, political reflections, along with ideology styles from the songs. 

The results of research findings showed that Kamron Samboonnanon’s songs expressed the social, 

economic, and political events happened in each period, for example, poverty, living difficulties, political corruption, 

power abused by politicians; as well as economic problems. In the part of political ideology, the socialist ideology 

was mostly taken place when social stratification happened. The lyrics at that period were written by informing about 

stratification, oppression, extortion; including exploitation. Additionally, there was liberalism ideology occurred in 

2498 - 2500 B.E. (1955 - 1957 A.D.). The songs at that time informed about abuse of power and freedom of speech 

prohibition. Besides, the Preah Vihear case was the nationalism ideology creation which expressed the harmony and 

national defense through the song lyrics. The factors that affected the political ideology in his songs were politics, 

economic, society, government policies and power; together with the songwriter and artist themselves. In addition, it 

was interesting that “the religion” were inserted in every Kamron’s song. This point reflected that the religion had an 

influence on Thai people and Thai society. Most importantly, these songs were able to be “the historical records” by 

using the songwriter along with people points of view. All of them were interesting as well as useful for history 

studies, political sciences studies; and any further studies. 

Keywords:  Political Ideology, Song, Kamron Samboonnanon    

 

1. บทนํา 

หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง 2475 คณะราษฎรหรือรัฐบาล มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งสร้างความเขา้ใจกบั

ประชาชนเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยได้ทาํการปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมืองเก่ียวกับการปกครอง

รูปแบบใหม่ใหก้บัประชาชน ซ่ึงบทเพลงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีรัฐบาลใชถ่้ายทอดอุดมการณ์ทางการเมืองสู่ประชาชน  

เรียกว่า บทเพลงของทางราชการ ในขณะเดียวกนัฝ่ังประชาชนก็ไดใ้ช ้บทเพลงชีวิต ในการส่งต่ออุดมการณ์ทาง

การเมืองสู่ประชาชนเองเช่นกนั คาํรณ  สัมบุณณานนท์ ถือไดว้่าเป็น ราชาเพลงชีวิตคนสําคญั ท่ีร้องเพลงสะทอ้น

สภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจในยุคสมัยนั้ น และบทเพลงของเขายงัมีอุดมการณ์ทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ 

สอดแทรกอยูใ่นบทเพลง อีกทั้งศิลปินในยคุหลงัใหค้วามเคารพ เทิดทูน ศรัทธา เขาเป็นอยา่งมาก การวิจยัคร้ังน้ีจึงมุ่ง

ศึกษาอุดมการณ์ทางการเมือง และการสะทอ้นสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบอุดมการณ์ 

ทางการเมืองท่ีปรากฏในบทเพลง และทราบถึงสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในยคุสมยันั้น เพ่ือประโยชน์ในการ

อธิบายประวติัศาสตร์การเมือง และเป็นมุมมองใหม่ ๆ ทางรัฐศาสตร์ต่อไป   
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2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

2.1 เพ่ือทาํการศึกษาเน้ือหาของบทเพลงท่ีขบัร้องโดย คาํรณ  สมับุณณานนท ์ในการสะทอ้นสภาพการเมือง 

เศรษฐกิจ และสงัคมไทย ในช่วงปี พ.ศ.2481-2506  

2.2 เพ่ือทาํการศึกษาถึงรูปแบบของอุดมการณ์ทางการเมือง จากเน้ือหาบทเพลงท่ีขบัร้องโดย คาํรณ 

สมับุณณานนท ์

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การศึกษาเร่ืองอุดมการณ์ทางการเมืองในบทเพลงท่ีขบัร้องโดย คาํรณ  สัมบุณณานนท์ เป็นการวิจยัเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้าํการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์

เน้ือหา (Content Analysis) ของบทเพลง เพ่ือทราบถึงรูปแบบอุดมการณ์ทางการเมืองและการสะทอ้นสภาพการเมือง 

เศรษฐกิจ สงัคม ในช่วงเวลานั้น 

 

4. ผลการวจิยั 

ผลการศึกษาบทเพลงท่ีขบัร้องโดย คาํรณ  สมับุณณานนท ์ท่ีสืบคน้ไดจ้าํนวน 171 บทเพลง ตั้งแต่ พ.ศ.2481-

2506 โดยแบ่งช่วงของการศึกษาบทเพลงออกเป็น 4 ยคุ ดงัน้ี 

ยคุแรก (พ.ศ.2481-2490) ยคุลทัธิชาตินิยมของจอมพล ป.เป็นการกา้วเขา้สู่อาํนาจทางการเมืองของจอมพล ป. 

ซ่ึงไดเ้ปล่ียนแปลงประเทศตามลทัธิชาตินิยม มีการออกนโยบายรัฐนิยม เพ่ือเปล่ียนแปลงประเทศให้กา้วสู่ความเป็น

อารยะ และยคุน้ีเป็นยคุเร่ิมตน้การเป็นศิลปินของคาํรณ (จาํนวน 6 บทเพลง) 

ยุคท่ีสอง (พ.ศ.2490-2494) ยุคการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของจอมพล ป.เกิดการปราบปรามศตัรู

ทางการเมืองฝ่ังตรงขา้มอยา่งหนกัหน่วงและในช่วงน้ีมีเหตุการณ์กบฏถึง 4 คร้ัง โดยคร้ังสุดทา้ยคือ กบฏแมนฮตัตนั  

ท่ีนาํโดยกลุ่มนายทหารเรือ ซ่ึงหลงัจากเหตุการณ์น้ี กลุ่มอาํนาจฝ่ังนายปรีดี  พนมยงค์ กลุ่มเสรีไทย และทหารเรือ  

หมดอาํนาจทางการเมืองลงโดยส้ินเชิง อาํนาจจึงอยูก่บัฝ่ังของจอมพล ป.โดยสมบูรณ์ และยคุน้ีเป็นยคุแห่งการกา้วสู่

ความรุ่งโรจน์ของ คาํรณ  สมับุณณานนท ์เขาเร่ิมมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของประชาชนโดยทัว่ไป (จาํนวน 7 บทเพลง) 

ยคุท่ีสาม (พ.ศ.2494-2500) ยคุแห่งรัฐตาํรวจ โดยยคุน้ีเป็นยคุท่ีรัฐบาล จอมพล ป.มีเสถียรภาพทางการเมือง 

ศตัรูทางการเมืองฝ่ังนายปรีดี กลุ่มเสรีไทย และกลุ่มนายทหารเรือ หมดอาํนาจทางการเมืองลงอยา่งส้ินเชิง แต่ปรากฏ

การแยง่ชิงอาํนาจกนัเองในรัฐบาล เป็นการประลองอาํนาจของ จอมพลสฤษด์ิ (ทหารบก) และ พล.ต.อ.เผ่า (ตาํรวจ) 

ซ่ึงจอมพล ป.เป็นผูไ้กล่เกล่ียปัญหารักษาดุลอาํนาจของทั้งสองฝ่ายตลอดมา ซ่ึงในยุคน้ีบทบาททางการเมืองของ 

พล.ต.อ.เผ่า โดดเด่นมาก เขายกระดบัองค์กรตาํรวจให้เทียบเท่าหน่วยทหาร โดยไดรั้บการสนับสนุนจากอเมริกา  

ซ่ึงยุคน้ีถือไดว้่าเป็นยุคแห่ง “รัฐตาํรวจ” และยุคน้ีเป็นยุคแห่งความรุ่งโรจน์และการเป็นราชาเพลงชีวิตของ คาํรณ  

ซ่ึงเขาไดร้้องเพลงชีวติ สะทอ้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสงัคมผา่นบทเพลงออกมามากมาย (จาํนวน 97 บทเพลง) 

ยุคสุดทา้ย (พ.ศ.2500-2506) ยุคพ่อขุนอุปถมัภ์ของจอมพลสฤษด์ิ  เป็นยุคการหมดอาํนาจของจอมพล ป.

พิบูลสงคราม และ พล.ต.อ.เผา่  ศรียานนท ์โดยอาํนาจมาอยูใ่นมือของ จอมพลสฤษด์ิ ดว้ยแรงสนบัสนุนจากประชาชน 

ซ่ึงจอมพลสฤษด์ิ ไดป้กครองในรูปแบบพอ่ขนุอุปถมัภ ์โดยในยคุน้ีเป็นยคุแห่งการเปล่ียนแปลงคร้ังยิง่ใหญ่อีกยคุหน่ึง 

ระบบเศรษฐกิจเร่ิมดีข้ึนในยคุน้ี เร่ิมมีการแกปั้ญหาเศรษฐกิจอยา่งจริงจงั (แผนพฒันาเศรษฐกิจ) มีการปราบอนัธพาล 
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ยาเสพติด เสริมสร้างสวสัดิการสังคม เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ทัว่ถึง และเป็นยคุสุดทา้ยแห่งบทเพลงของคาํรณ ซ่ึง  

คาํรณมีปัญหาเร่ืองสุขภาพจนตอ้งเลิกร้องเพลงไปในท่ีสุด (จาํนวน 62 เพลง) 

จากการศึกษาผลงานเพลงในสองยคุแรกพบบทเพลงเพียง 13 บทเพลงเท่านั้น และไม่ปรากฏอุดมการณ์ทาง

การเมืองสงัคมนิยม เสรีนิยม และชาตินิยม เน่ืองมาจากเป็นช่วงเร่ิมตน้การเขา้สู่การเป็นศิลปินของคาํรณ ประกอบกบั

กิจการแผ่นเสียงในขณะนั้นตอ้งหยุดการผลิตจากภาวะสงครามโลก ผลงานเพลงของคาํรณ จึงมีจาํนวนน้อย โดย

ผลงานเพลงสะทอ้นสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และปรากฏอุดมการณ์ทางการเมืองสงัคมนิยม ชาตินิยม เสรีนิยม 

เกิดข้ึนจาํนวนมากในสองยคุสุดทา้ย ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.1 การสะทอ้นสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และ อุดมการณ์ทางการเมืองในบทเพลง 

การสะทอ้นสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม  อุดมการณ์ทางการเมือง 

 ยคุท่ีสาม ยคุสุดทา้ย รวม  ยคุท่ีสาม ยคุสุดทา้ย รวม 

  สงัคม 54 20 74 สงัคมนิยม 22 - 22 

การเมือง 6 10 16 เสรีนิยม 6 2 8 

เศรษฐกิจ 4 - 4 ชาตินิยม 2 7 9 

รวม 64 30 94 รวม 30 9 39 

 

 บทเพลงสะทอ้นสภาพสังคมมีความโดดเด่นท่ีสุด มีจาํนวนมากถึง 54 เพลงในยคุท่ีสาม เน้ือหาส่วนใหญ่กล่าวถึง 

สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสงัคม และลดลงในยคุสุดทา้ยเหลือ 20 เพลง เน้ือหากล่าวถึงสภาพสงัคมทัว่ไป (ไม่ปรากฏบทเพลง

ท่ีกล่าวถึงปัญหาสังคม) สะทอ้นสภาพการเมือง 6 เพลงในยุคท่ีสาม กล่าวถึงการทุจริต คอรัปชัน่ของนักการเมือง  

การใชอ้าํนาจท่ีไม่เป็นธรรมของผูมี้อาํนาจในรัฐบาล และมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนเป็น 10 เพลงในยคุสุดทา้ยซ่ึงเน้ือหาส่วนใหญ่

กล่าวถึงเหตุการณ์การเมืองระหวา่งประเทศกรณีพิพาทเขาพระวิหาร สะทอ้นเศรษฐกิจจาํนวน 4 เพลงในยคุท่ีสาม กล่าวถึง

สภาพเงินเฟ้อ ค่าเงินบาทตกตํ่า สภาพปัญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน และไม่ปรากฏบทเพลงสะทอ้นเศรษฐกิจในยคุสุดทา้ย 

 อุดมการณ์สังคมนิยมมีจาํนวนมากท่ีสุด 22 เพลงในยุคท่ีสาม เน้ือหากล่าวถึงการแบ่งชนชั้นของสังคมเมือง

หลวง การถูกกดข่ี ขดูรีด เอารัดเอาเปรียบ รวมถึงการเอ้ือเฟ้ือ เก้ือกลูกนั ในสงัคมชนบทซ่ึงอยูก่บัแบบครอบครัวหรือสหาย 

และไม่ปรากฏสังคมนิยมในยคุสุดทา้ย เสรีนิยมจาํนวน 6 เพลง กล่าวถึงการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นของประชาชน ความไม่เท่าเทียม ไม่เสมอภาคในการบงัคบัใชก้ฎหมาย และลดลงเหลือ 2 เพลงในยคุสุดทา้ย 

มีเน้ือหาใกลเ้คียงกบัยคุแรก ชาตินิยมจาํนวน 2 เพลงในยคุท่ีสาม มีเน้ือหาใหค้นไทยรัก สามคัคีกนัเพ่ือพฒันาชาติไทย  

ไม่แบ่งแยกวา่อยูภ่าคไหนเพราะทุกคนลว้นเป็นคนไทย และเพ่ิมข้ึนในยคุสุดทา้ย จาํนวน 7 เพลง เน้ือหาเก่ียวกบักรณี

พิพาทเขาพระวิหาร เน้ือหาอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน กล่าวถึงประวติัศาสตร์ชาติไทยท่ีบรรพบุรุษทาํสงครามชนะ

กมัพชูาตลอดมา รวมถึงกระตุน้เตือนใหค้นไทยร่วมแรงร่วมใจ ต่อสูก้บัผูท่ี้มารุกราน ปกป้องประเทศไทยดว้ยชีวติ 
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5. การอภิปรายผล 

5.1  อุดมการณ์ทางการเมืองในบทเพลงทีข่ับร้องโดยคาํรณ  สัมบุณณานนท์ กบัแนวคดิและทฤษฎ ี

บทเพลงท่ีมีอุดมการณ์สังคมนิยมมีจาํนวนมากท่ีสุดถึง 22 บทเพลง เกิดข้ึนในยคุท่ีสาม มีเน้ือหากล่าวถึง การ

แบ่งชนชั้นในสงัคมเมืองหลวง การถูกกดข่ี ขดูรีด เอารัดเอาเปรียบ ปัญหาความยากจน ดาํรงชีพดว้ยความยากลาํบาก ไม่มี

แมก้ระทัง่ปัจจยัการดาํรงชีพพ้ืนฐาน กล่าวถึงสังคมชนบทท่ีมีการช่วยเหลือเก้ือกูล เอ้ือเฟ้ือต่อกนั เปรียบเหมือนญาติพ่ี

นอ้ง (สหาย) และไม่มีการแบ่งชนชั้นเช่นดงัในเมืองหลวง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอุดมการณ์ทางการเมืองสังคมนิยมสรุปไดว้า่ 

“ชนช้ันทางสังคม...ลทัธิสงัคมนิยมยนือยูข่า้งชนชั้นผูถู้กกดข่ีขดูรีด และมีเป้าหมายสูงสุดคือ ยติุการขดูรีดดงักล่าวหรือทาํ

ให้การแบ่งสันปันส่วนความมัง่คัง่ในสังคมดีข้ึน ความจําเป็น เป็นส่ิงท่ีสังคมพร้อมจดัให้แก่สมาชิกของสังคมทุกคน 

เพราะความจาํเป็นพ้ืนฐานเป็นเคร่ืองประกนัขั้นรากฐานของความเป็นมนุษย ์ภราดรภาพ ... เนน้เร่ืองความเป็น “สหาย” 

ของมนุษยม์ากกวา่ท่ีจะใหม้นุษยต์ั้งป้อมสู้กนัหรือแข่งขนักนัในฐานะท่ีต่างเป็นปัจเจกบุคคล” (Heywood, 1997 อา้งถึงใน 

สมเกียรติ  วนัทะนะ, 2551, น. 78-85). 

 บทเพลงท่ีมีอุดมการณ์เสรีนิยม จาํนวน 8 บทเพลงเกิดข้ึนแค่เพียงช่วงสั้น ๆ ในช่วง พ.ศ.2498-2500 (ปลายยคุท่ี

สาม) ซ่ึงตรงกบัช่วงการเปิดไฮดป์าร์คใหป้ระชาชนวพิากษว์จิารณ์การเมืองไดต้ามแนวทางเสรีประชาธิปไตยของ จอมพล 

ป.และตน้ยุคสุดทา้ยหลงัจากการรัฐประหารของจอมพลสฤษด์ิ (ปลายปี 2500) มีเน้ือหากล่าวถึงการใชอ้าํนาจท่ีไม่เป็น

ธรรมของผูมี้อาํนาจในรัฐบาล (พล.ต.อ.เผ่า) การละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงพฤติกรรมของ

นักการเมืองในการทุจริต คอรัปชั่น โกงกินภาษีของประชาชน โดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย ทั้ งท่ีจริงแล้วหน้าท่ีของ

นกัการเมือง ผูแ้ทน หรือรัฐบาล คือการ ดาํเนินการใหค้วามสมบูรณ์พนูสุขแก่ประชาชน แต่พฤติกรรมดงักล่าวถือเป็นการ

อาํนาจโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอุดมการณ์ทางการเมืองเสรีนิยมสรุปไดว้่า “อุดมการณ์เสรีนิยม เช่ือใน

สิทธิเสรีภาพท่ีจะแสดงความคิดเห็น เช่ือวา่มนุษยทุ์กคนมีความสามารถเท่าเทียมกนั ซ่ึงไม่ไดห้มายความถึงความเท่าเทียม

กนัทางสติปัญญาหรือทางกายภาพ แต่เป็นความเสมอภาคตามกฎหมายและทางการเมือง คนทุกคนควรไดรั้บการปฏิบติั

จากเจา้หนา้ท่ีรัฐและกฎหมายโดยเท่าเทียมกนั” (ชยัอนนัต ์ สมุทวนิช, 2523, น. 53-62). 

 บทเพลงท่ีมีอุดมการณ์ชาตินิยม จาํนวน 9 บทเพลง เกิดข้ึนในยคุสามจาํนวน 2 บทเพลง มีเน้ือหากระตุน้เตือน

ให้คนไทยมีความรัก ความสามคัคี ไม่แบ่งแยกว่ามาจากภาคใด เพราะทุกคนคือเผ่าพนัธ์ุเดียวกนัทั้งส้ิน และให้ร่วมกนั

ปกป้อง พฒันาชาติไทยใหมี้ความเจริญรุ่งเรือง ส่วนในยคุสุดทา้ย จาํนวน 7 เพลง ซ่ึงเกิดข้ึนจากสาเหตุกรณีพิพาทปราสาท

เขาพระวิหารระหวา่ง ไทย-กมัพูชา โดยเน้ือหาของบทเพลงไดอ้ธิบายกรณีเขาพระวิหารรวมถึงประวติัศาสตร์ชาติไทยท่ี

เคยรุ่งเรือง ไดรั้บชยัชนะเหนือกมัพูชาตลอดมา เน้ือหาของบทเพลงไดป้ลุกสํานึกรักชาติ กระตุน้เตือนให้คนไทย รัก

สามคัคี ร่วมแรงร่วมใจปกป้องแผน่ดินเกิด และพร้อมท่ีจะลุกข้ึนมาต่อสูก้บัศตัรูผูรุ้กรานผืนแผน่ดินไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

อุดมการณ์ทางการเมืองชาตินิยมสรุปไดว้่า “ลทัธิชาตินิยมเป็นความรักในบา้นเกิดเมืองนอนของตน ตลอดจนเช้ือชาติ 

ภาษาและประวติัความเป็นมาท่ีเหมือนกนั รวมทั้งความปรารถนาความเป็นอิสระทางการเมืองความมัน่คงปลอดภยัและ

เกียรติภูมิของชาติ” (Romulo, 1964 อา้งถึงใน จุมพฏ  เลขะพนัธ์ุ, 2543, น. 12) 

5.2 ปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่ออุดมการณ์ทางการเมืองในบทเพลง 

สภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มีผลอยา่งมากต่ออุดมการณ์ทางการเมืองในบทเพลง ซ่ึงในแต่ละช่วงเวลา

เม่ือสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม เปล่ียนแปลงไป อุดมการณ์ทางการเมืองในบทเพลงก็เปล่ียนแปลงตามไปด้วย 

เช่น กรณีบทเพลงท่ีมีอุดมการณ์ชาตินิยมท่ีเกิดข้ึนจาํนวนมากในยุคสุดท้าย ก็สืบเน่ืองมาจากสภาพการเมืองระหว่าง
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ประเทศไทย-กมัพูชา ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม สังเกตไดว้่าเม่ือเกิดกรณีพิพาทข้ึน ก็ปรากฏบทเพลงท่ีมีอุดมการณ์ทาง

การเมืองชาตินิยมข้ึนตามมาเช่นกนั  

นโยบายและการใช้อํานาจรัฐบาล แมอุ้ดมการณ์ทางการเมืองในบทเพลงจะเปล่ียนแปลงไปตามสภาพการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม ดงัไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ก็ตาม แต่ก็เป็นการเปล่ียนแปลงทางดา้นความรู้สึกนึกคิดหรืออุดมการณ์ของ

นกัประพนัธ์ ผูข้บัร้อง และประชาชนเท่านั้น โดยความรู้สึกหรืออุดมการณ์น้ีไม่สามารถจะถ่ายทอด ส่ือสาร ออกมาเป็น

บทเพลงสู่สาธารณะอยา่งเปิดเผยได ้ถา้ขาดแรงสนบัสนุนจากนโยบายและการใชอ้าํนาจของรัฐบาลในแต่ละยคุแต่ละสมยั 

โดยสงัเกตไดจ้าก บทเพลงวพิากษว์จิารณ์การเมือง เกิดข้ึนเฉพาะในช่วง 2498-2500 (เปิดไฮดป์าร์ค) ซ่ึงเป็นช่วงท่ีรัฐบาลมี

นโยบายเปิดโอกาสให้สามารถวิจารณ์การเมืองได ้โดยก่อน 2498 ไม่ปรากฏบทเพลงท่ีมีเน้ือหาวิพากษว์ิจารณ์การเมือง 

เน่ืองดว้ยนโยบายรัฐบาลในขณะนั้นไม่เปิดโอกาส หรือปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของประชาชน 

นักประพนัธ์และผู้ขับร้อง นกัประพนัธ์คือผูถ่้ายทอดความรู้สึกนึกคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมือง เรียงร้อยเป็น

บทเพลง ส่งต่อใหศิ้ลปินนกัร้องเป็นผูถ่้ายทอดบทเพลงท่ีมีอุดมการณ์ทางการเมืองนั้นสู่ประชาชน ซ่ึงทั้งนกัประพนัธ์และ

ผูข้บัร้องจะตอ้งมีอุดมการณ์ไปในทิศทางเดียวกนั บทเพลงนั้นถึงจะถูกถ่ายทอดอุดมการณ์สู่ประชาชนได ้เช่น กรณีขอ้

พิพาทปราสาทเขาพระวิหารถา้ผูป้ระพนัธ์เป็นคนไทย แต่งเพลงสนับสนุนไทย ส่งต่อให้ คาํรณร้อง บทเพลงน้ีจะถูก

ถ่ายทอดสู่ประชาชนได ้แต่ถา้ผูป้ระพนัธ์เป็นคนกมัพูชา แต่งเพลงสนบัสนุนกมัพูชา ส่งต่อให้คาํรณขบัร้อง ก็คงไม่ร้อง

เพลงน้ีเพราะการร้องเพลงสนบัสนุนกมัพชูา ต่อตา้นไทย ขดักบัแนวคิดหรืออุดมการณ์ของคาํรณ ซ่ึงเป็นคนไทย เป็นตน้ 

5.3 เปรียบเทยีบการศึกษากบังานวจิยัอ่ืนในบทเพลงของ คาํรณ  สัมบุณณานนท์ 

 การศึกษาอุดมการณ์ทางการเมืองในบทเพลงท่ีขบัร้องโดย คาํรณ  สมับุณณานนท ์ในคร้ังน้ีผลการศึกษาพบวา่มี

ความสอดคลอ้งกบัผลงานการวิจยั เร่ือง คาํรณ  สัมบุณณานนท์ : ชีวิตและผลงานการขบัร้องเพลงชีวิต โดย พจี  บาํรุงสุข 

(2543) และ ผลงานการวจิยัเร่ือง แนวคิดทางการเมืองท่ีแฝงในบทเพลงลูกทุ่งของ คาํรณ  สมับุณณานนท ์โดย จงกล  โยธา

ศิริ (2551) กล่าวคือเน้ือหาของบทเพลงท่ีขบัร้องโดยคาํรณ  สัมบุณณานนท์ สะทอ้นสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองได้

อย่างชัดเจน สะท้อนสภาพสังคมท่ีกล่าวถึงปัญหาความยากจน ความทุกข์ยาก ความลาํบากในการดาํเนินชีวิต ความ

แตกต่างระหว่างชนชั้น ความเหล่ือมลํ้ าทางสังคม รวมถึงสะท้อนการเมืองในพฤติกรรมการทุจริต คอรัปชั่นของ

นักการเมือง สอดแทรกแนวความคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมืองไวใ้นบทเพลง อีกทั้งเน้ือหาของบทเพลงยงัเป็นการ

บนัทึกเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ เป็นตน้ ผลการวิจยัส่วนใหญ่มีความสอดคลอ้งและไปในทิศทางเดียวกนั แต่มีบาง

ประเด็น 

ท่ีมีขอ้มูลไม่สอดคลอ้งกันกับงานวิจัยดังกล่าวรวมทั้ งขอ้มูลจากหนังสือ และเอกสารท่ีกล่าวถึงคาํรณ ใน

ประเด็นท่ีว่าคาํรณ ร้องเพลงต่อตา้นอาํนาจเผด็จการทหารของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม และ จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์ 

อยา่งไม่เกรงกลวัอาํนาจหรืออิทธิพลของรัฐบาลในขณะนั้น และคาํรณคือผูร้้องเพลงยืนหยดัทา้ทายอาํนาจรัฐบาล ทา้ทาย

อาํนาจของ พล.ต.อ.เผ่า  ศรียานนท์ ร้องเพลงต่อตา้นอาํนาจรัฐอยา่งไม่เกรงกลวัอนัตรายจากอาํนาจมืดท่ีพร้อมจะทาํร้าย

เขาไดทุ้กเม่ือ  

จากการศึกษาพบวา่เน้ือหาของบทเพลงมิไดมี้ลกัษณะในการต่อตา้นอาํนาจรัฐบาลในขณะนั้น แต่บทเพลงยงัคง

รักษาความสัมพนัธ์กบัรัฐบาล โดยจะเห็นว่าบทเพลงท่ีวิพากษ์วิจารณ์การเมืองมีจาํนวนน้อยมาก เม่ือเทียบกบับทเพลง

สะทอ้นสภาพสงัคม และเกิดข้ึนเฉพาะในช่วงท่ีรัฐบาลขณะนั้น อนุญาตใหป้ระชาชนวิพากษว์จิารณ์การเมืองไดอ้ยา่งเสรี

ในช่วง 2498-2500 (การเปิดไฮด์ปาร์ค) ซ่ึงเม่ือไดศึ้กษาแลว้พบวา่ ไม่ปรากฏบทเพลงท่ีโจมตีและต่อตา้นอาํนาจของ จอม
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พล ป.และ จอมพลสฤษด์ิ แต่กลบัพบวา่เน้ือหาบทเพลงมีลกัษณะช่ืนชมและสนบัสนุน โดยบทเพลงท่ีกล่าวถึง จอมพล ป.

มีบทเพลง “ชีวิตนกัโทษการเมือง” เพียงบทเพลงเดียวซ่ึงตอนทา้ยของบทเพลงไดก้ล่าวช่ืนชม จอมพล.ป ในการหยิบยื่น

เสรีประชาธิปไตยให้กบัประชาชน และเป็นท่ีน่าสนใจวา่บทเพลงท่ีกล่าวถึง จอมพลสฤษด์ิ ในทุกบทเพลง ทั้ง “อสูรกิน

เมือง” “ผูแ้ทนทรยศ” “คนสูบฝ่ิน” และ “คงคาอาละวาด” มีเน้ือหาสนบัสนุน ยกยอ่ง และช่ืนชมการทาํงานในทุกบทบาท

ของจอมพลสฤษด์ิ ส่วนในกรณีบทเพลงท่ีกล่าวถึง พล.ต.อ.เผ่า ในบทเพลง “ใครคา้นท่านฆ่า”“ศาลเต้ีย” และ “อสูรกิน

เ มื อ ง ”  มี ลั ก ษ ณ ะ ต่ อ ต้ า น  เ สี ย ด สี  วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ อ ย่ า ง รุ น แ ร ง  แ ล ะ มี ก า ร ร ะ บุ ช่ื อ  พ ล . ต . อ . เ ผ่ า  

ในบทเพลงไวอ้ยา่งชดัเจน (อสูรกินเมือง) แต่บทเพลงน้ีเกิดข้ึนในช่วงรัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ ซ่ึงขณะนั้น พล.ต.อ.เผ่า หมด

อาํนาจทางการเมืองและล้ีภยัไปต่างประเทศแลว้ 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาสรุปไดว้า่ สภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม มีผลต่อเน้ือหาและอุดมการณ์ทางการเมืองในบท

เพลง ซ่ึงเม่ือสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เปล่ียนแปลงไป เน้ือหาและอุดมการณ์ทางการเมืองในบทเพลงก็

เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย โดยผูป้ระพนัธ์เป็นผูถ่้ายทอดความรู้สึกนึกคิดหรืออุดมการณ์การสู่บทเพลง ส่งต่อไปยงัผูข้บั

ร้องเพ่ือถ่ายทอดความรู้สึกหรืออุดมการณ์นั้นสู่ผูฟั้งหรือประชาชน ซ่ึงบทเพลงท่ีจะเผยแพร่สู่สาธารณะได ้จะตอ้งไม่ขดั

กับนโยบายของรัฐบาลในช่วงเวลานั้ น ๆ ด้วยโดยบทเพลงมิได้มีลักษณะการต่อต้านอํานาจรัฐ แต่ยงัคงรักษา

ความสมัพนัธ์กบัรัฐบาลในช่วงเวลานั้น จะเห็นวา่บทเพลงวจิารณ์การเมืองจะเกิดได ้ก็ต่อเม่ือรัฐเปิดโอกาสให้สามารถทาํ

ไดเ้ท่านั้น 

โดยบทเพลงไดส้ะทอ้นสภาพสงัคมมากท่ีสุด เช่น ปัญหาความยากจน ความยากลาํบากในการดาํรงชีพของผูค้น

ในสงัคม สะทอ้นการเมือง เช่น พฤติกรรมการทุจริตคอรัปชัน่ของนกัการเมือง การใชอ้าํนาจท่ีไม่เป็นธรรมของ ผูมี้อาํนาจ

ในรัฐบาล และสะทอ้นสภาพปัญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในยุคนั้น เป็นตน้ ในส่วนของอุดมการณ์ทางการเมือง ปรากฏ

อุดมการณ์สงัคมนิยมจาํนวนมากท่ีสุด เกิดข้ึนในช่วงท่ีสงัคมมีปัญหาการแบ่งชนชั้น มีเน้ือหากล่าวถึง การแบ่งชนชั้น การ

ถูกกดข่ี ขูดรีด เอารัดเอาเปรียบของผูค้นในสังคม อุดมการณ์เสรีนิยม เกิดข้ึนในช่วงท่ีรัฐบาลอนุญาตให้ประชาชน

วิพากษ์วิจารณ์การเมืองไดอ้ยา่งเสรีในปี 2498-2500 มีเน้ือหากล่าวถึง การใชอ้าํนาจในทางมิชอบและไม่เป็นธรรมของ

นกัการเมือง รวมถึงการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน และอุดมการณ์ชาตินิยม ส่วนใหญ่

เกิดข้ึนในช่วงท่ีมีกรณีพิพาทปราสาทเขาพระวิหาร มีเน้ือหาปลุกใจให้คนไทยมีความรักสามัคคี ร่วมกันปกป้อง

ประเทศชาติจากผูรุ้กราน  

นอกจากน้ีเป็นท่ีน่าสงัเกตวา่บทเพลงจาํนวนมากท่ีสุดจากการศึกษาคร้ังน้ีมีเน้ือหากล่าวถึง “ศาสนา” สอดแทรก

อยูใ่นทุกกลุ่มบทเพลง ไม่วา่จะเป็นบทเพลงสะทอ้นการเมือง เศรษฐกิจสงัคม หรือบทเพลงท่ีมีอุดมการณ์ทางการเมืองต่าง 

ๆ แสดงให้เห็นค่านิยมของผูค้นในยคุนั้นท่ีมีความศรัทธาในหลกัศาสนาเป็นอย่างมาก ซ่ึงศาสนามีอิทธิพลต่อผูค้นใน

สังคม เป็นส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจผูค้น และเป็นส่ิงยึดโยงสังคมให้มีความแนบแน่น อีกทั้งหลกัศาสนายงัเป็นทางออกในการ

แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม กลายเป็นวฒันธรรมความเช่ือ ท่ีผสมผสานกลมกลืนกบัวิถีชีวิตของผูค้นในยคุสมยันั้นมา

จนถึงปัจจุบนั และท่ีสาํคญับทเพลงของ คาํรณ  สัมบุณณานนท์ ยงัเป็น “บนัทึกประวติัศาสตร์” ทางการเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคม ท่ีน่าสนใจ ซ่ึงผูบ้นัทึกประวติัศาสตร์ (นักประพนัธ์เพลง) ไม่ไดเ้ป็นนักวิชาการ นักประวติัศาสตร์ หรือนัก

รัฐศาสตร์ แต่เป็นบนัทึกขอ้มูลประวติัศาสตร์ไดจ้ากมุมมองของ นกัประพนัธ์เพลง หรือมุมมองจากชาวบา้นในยคุนั้น ซ่ึง

เป็นมุมมองท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ ในการศึกษาประวติัศาสตร์ การศึกษาทางรัฐศาสตร์ หรือการศึกษาอ่ืน ๆ  
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จากการศึกษาอุดมการณ์ทางการเมืองในบทเพลงท่ีขบัร้องโดย คาํรณ  สัมบุณณานนท์ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะแก่

ผูส้นใจในการศึกษาในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1) การศึกษาผลงานเพลงของศิลปินท่านอ่ืนท่ีขบัร้องบทเพลงในยคุเดียวกบั คาํรณ  สัมบุณณานนท์ เช่น   แสง

นภา  บุญราศรี, เสน่ห์  โกมารชุน เป็นตน้  

2) การศึกษาผลงานเพลงของนักประพนัธ์เพลงให้กบั คาํรณ หรือ ศิลปินท่านอ่ืน ในช่วงเวลานั้น เช่น ไพบูลย ์ 

บุตรขนั, สุเทพ  โชคสกลุ, สาํเนียง  ม่วงทอง และ ป.ช่ืนประโยชน์ เป็นตน้  

 3) การศึกษาอุดมการณ์ทางการเมืองในบทเพลงท่ีขบัร้องจากศิลปินรุ่นใหม่ แนวเพลงรูปแบบปัจจุบนัท่ีไดรั้บ

การยอมรับจากสงัคมวยัรุ่น เช่น บอด้ีแสลม เป็นตน้ 
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บทบาททางการเมืองของกาํนันและผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัปทุมธานี 

THE POLITICAL ROLE OF THE SUBDISTRICT HEADMAN AND VILLAGE HEADMAN:  

MUEANG PATHUMTANI DISTRICT, PATHUMTANI PROVINCE 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาบทบาททางการเมืองของกาํนนัและผูใ้หญ่บา้นในเขตอาํเภอ

เมืองจงัหวดัปทุมธานี และเพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนกบัความคิดเห็นต่อบทบาททางการเมือง

ของกาํนนัและผูใ้หญ่บา้น ในเขตอาํเภอ จงัหวดัปทุมธานี โดยกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวจิยัคือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่น

เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 400 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 

คือ แบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดย

กาํหนดค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ ในภาพรวมประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี มีความคิดเห็นต่อ

บทบาททางการเมืองของกาํนนัและผูใ้หญ่บา้น ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี อยูใ่นระดบัมาก ในดา้น การรักษา

ความสงบเรียบร้อย ด้านการพฒันาส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ด้านการ

ทะเบียนต่าง ๆ ดา้นการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน และดา้น นโยบายเร่งด่วนอ่ืน ๆ พบวา่ ประชาชน ท่ีมีอาชีพ และรายได้

ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาททางการเมืองของกาํนนัผูใ้หญ่บา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

คาํสําคญั: บทบาท, กาํนนั, ผูใ้หญ่บา้น 

Abstract 

The purposes of this Thesis were to examine the political role of The Subdistrict Headman and village 

headman: Mueang Pathumtani District Pathumtani Province and comparison between the demographic factors and 

the opinions of people toward the political role of Subdistrict Headman and the village headman. The data were 

collected from 400 people by using a closed and open-ends questionnaire. The data were analyzed using by frequency,  

percentage,  mean,  standard  deviation,  and  independent  samples  t-test. 

The overall opinions of people toward the political role of The Subdistrict Headman and village headman: 

Mueang Pathumtani District Pathumtani Province were at The rulling and keeping the peace, Development and 

support career, Conservation of natural resources and the environment, Registration, Disaster Protection and Urgent 

Policy at a high level. The analysis results of the village headman by occupations and salary were significantly 

different  

Keywords:  The Role, Subdistrict Headman, Village Headman   
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1. บทนํา 

กระทรวงมหาดไทย มีหนา้ท่ีสาํคญัในการบาํบดัทุกข ์บาํรุงสุขให้กบัประชาชน ซ่ึงเป็นหนา้ท่ี ท่ีมีขอบเขต

ของภารกิจกวา้งขวาง ดงันั้นกาํนนัและผูใ้หญ่บา้นในฐานะพนกังานฝ่ายปกครองในระดบัทอ้งท่ี จึงมีบทบาทหนา้ท่ี

ตอ้งรับผิดชอบต่องานของกระทรวงมหาดไทย และยงัตอ้งรับผิดชอบงานของทุกกระทรวง ทบวง กรม ท่ีนาํมาใช้

ปฏิบติัในเขตตาํบล หมู่บา้นของแต่ละทอ้งท่ี จึงถือไดว้า่เป็นกลไกลสาํคญัท่ีจะทาํใหง้านทางราชการสาํเร็จบรรลุตาม

เป้าหมายท่ีไดว้างไว ้อยา่งไรก็ตามถึงแมว้า่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จะเขา้มามีบทบาทมากข้ึนในตาํบลหมู่บา้นก็

ตาม แต่กฎหมายก็ไม่ไดแ้กไ้ขหรือปรับลดบทบาทอาํนาจหนา้ท่ีของกาํนนัผูใ้หญ่บา้นลงในพ้ืนท่ีการปกครอง ยงัคงไว้

และมิไดย้กเลิกอาํนาจตามกฎหมายของกาํนนัผูใ้หญ่บา้นลงแต่อยา่งใด โดยเฉพาะอยา่งยิง่บทบาทภารกิจตามกฎหมาย

ลักษณะปกครองท้องท่ี  พุทธศักราช 2457  และกฎหมายอ่ืนๆ รวมถึงงานตามนโยบายของรัฐบาลและ

กระทรวงมหาดไทยเป็นงานระดับประเทศท่ีตอ้งอาศัยกาํนัน ผูใ้หญ่บ้านเป็นผูป้ฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการ

ปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย การอาํนวยความยุติธรรม การส่งเสริมการปฏิบติังานร่วมกบัหน่วยงาน

ต่างๆของรัฐในพ้ืนท่ี กํานันและผูใ้หญ่บ้าน ยงัมีส่วนสําคัญต่อการพฒันาทางการเมือง ทําหน้าท่ีปกครองและ

บริหารงานและเป็นตวัแทนของประชาชนตามบทบาทหน้าท่ี ท่ีกาํหนดไวก้ลุ่มผูน้ําท้องถ่ินดังกล่าวเป็นกลุ่มท่ีมี

ความสาํคญัต่อการช้ีนาํความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี เช่น การแนะนาํส่งเสริม ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ

เมืองโดยการโนม้นา้วชกัจูงโดยสร้างความสมัพนัธ์เชิงลึก ซ่ึงมีอิทธิพลต่อประชาชนในพ้ืนท่ี บทบาทการปฏิบติัหนา้ท่ี 

ปัญหาอุปสรรคท่ีมีผลกระทบต่อสถานภาพการดาํรงตาํแหน่งต่างๆ มีปัจจยัองคป์ระกอบใดบา้งจึงไดท้าํการศึกษาวิจยั

บทบาททางการเมืองของผูน้ําท้องถ่ินกับการพฒันาการเมืองในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัปทุมธานี ท่ีแบ่งเขตการ

ปกครองเป็น 14 ตาํบล 81 หมู่บา้น มีหน่วยบริหารราชการทอ้งถ่ิน ระดบัเทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตาํบล 8 แห่ง 

และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 5 แห่ง มีผูน้าํทอ้งถ่ินหลากหลายอาชีพ ความแตกต่างทางการศึกษา ฐานะ รายได ้ความ

สนใจทางการเมืองและความเป็นอยูใ่นสงัคมเมืองและสงัคมชนบท    
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1) เพ่ือศึกษาบทบาททางการเมืองของกาํนนัและผูใ้หญ่บา้นในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 

2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนกับความคิดเห็นต่อบทบาททางการเมืองของกาํนัน

ผูใ้หญ่บา้นในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัปทุมธานี 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) สอบถามผูน้าํทอ้งถ่ิน

และประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ทั้งหมด 14 ตาํบล 81 หมู่บา้น ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 

ราย โดยนํา แบบสอบถามท่ีเก็บมาได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูล วิเคราะห์โดยใช้ 

โปรแกรมสาํเร็จรูป ดงัน้ี  

1) ค่าสถิติร้อยละ (percentage)และฐานนิยม (Mode)ใชส้าํหรับอธิบายคุณสมบติัประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง  

2) ค่าสถิติร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ใชอ้ธิบายบทบาททางการเมืองของกาํนนัและผูใ้หญ่บา้น ใน

เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 
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กลุ่มตวัอยา่ง 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยทําการ

สัมภาษณ์ประชาชนท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี โดยใชข้อ้มูลจาํนวนประชากร

ยอ้นหลงั 3 ปี โดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากประชาชน ตามวิธีของ Yamane’s (บุญธรรม,2535 : 9) ซ่ึง

กาํหนดให้มีความคลาดเคล่ือนได ้0.05 ดงันั้นจาํนวนประชากรท่ีไดคื้อ 400 คน ในระหวา่งเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 

ถึง เดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2560 

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงผูว้จิยั

ไดส้ร้างข้ึนตามแนวความคิด ทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงครอบคลุมวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา โดย

แบ่งเน้ือหาของแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณสมบติัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองบทบาททางการเมืองของ

กาํนนัและผูใ้หญ่บา้น ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ยคาํถามในเร่ือง เพศ อาย ุ

การศึกษา อาชีพหลกั รายได ้

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบับทบาททางการเมืองของกาํนนัและผูใ้หญ่บา้น ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั

ปทุมธานี ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยแยกเป็น 6 ดา้น คือ ดา้นการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ดา้นการพฒันา

และส่งเสริมอาชีพ ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการทะเบียนต่างๆ ดา้นการป้องกนัฝ่าย

พลเรือน และดา้นนโยบายเร่งด่วนอ่ืนๆ ผูว้ิจยัไดใ้ชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบ

เลือกตอบแบ่งเป็น 5 ระดบั 

 

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

1) การหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนาํแบบทดสอบท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนไปเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือ

ทาํการตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเท่ียงตรงในเน้ือหาของคาํถามในแต่ละขอ้ใหต้รงตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา

หรือไม่ และนาํขอ้เสนอมาปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึนเพ่ือดาํเนินการต่อไป 

2) การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทําการทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่ม

ประชากรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนักบักลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา 
 

4. ผลการวจิยั 

สาํหรับผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบับทบาททางการเมืองของกาํนนัและผูใ้หญ่บา้นต่อดา้นต่างๆ ของการ 

โดยศึกษาประชาชนในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�𝑥= 4.04, S.D. =.683) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นนโยบายเร่งด่วนอ่ืนๆ (�̅�𝑥= 4.37, S.D. =.817) สูงท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการ

ทะเบียนต่างๆ (�̅�𝑥= 4.03, S.D. =.639) ดา้นการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (�̅�𝑥= 3.88, S.D. =.722) ดา้นการปกครองและ

รักษาความสงบเรียบร้อย (�̅�𝑥= 3.86, S.D. =.695) ดา้นการพฒันาและส่งเสริมอาชีพ (�̅�𝑥= 3.86, S.D. =.739) และสุดทา้ย 

ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (�̅�𝑥= 3.49, S.D. =1.059)สรุปตามรายดา้นพบวา่ 
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ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีคิดเห็นต่อบทบาทของ

กาํนนัผูใ้หญ่บา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.88 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ 1 การรักษาความ

สงบและป้องกนัความทุกขร์าษฎร  มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 4.12  รองลงมาคือขอ้2 ควบคุมดูแลลูกบา้นให้ปฏิบติัตาม

กฎระเบียบ มีค่าเฉล่ีย 3.93 และขอ้ 6 แจง้ความเม่ือทราบวา่มีการกระทาํผิดกฎหมายเกิดข้ึนหรือสงสัยวา่ไดเ้กิดข้ึนใน

พ้ืนท่ี ซ่ึงมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ 3.70 

ดา้นการพฒันาและส่งเสริมอาชีพ พบวา่ ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อบทบาทกาํนนัผูใ้หญ่บา้น 

ดา้นการพฒันาและส่งเสริมอาชีพอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.86  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ 1 

บาํรุงและส่งเสริมอาชีพของราษฎรในทางเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 3.98  

รองลงมาคือขอ้ 3.3 ช่วยเหลือในการตรวจและนาํเก็บภาษีอากรในทอ้งท่ีตาํบล หมู่บา้นมีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.96  และขอ้ 4 

สาํรวจเร่งจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งท่ี ซ่ึงมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ 3.69 

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อ

บทบาทกาํนันผูใ้หญ่บา้นในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย

รวมอยูท่ี่ 3.49 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ 1  ป้องกนัปราบปรามการลกัลอบตดัไมท้าํลายป่าและการกระทาํ

ผิดในเขตรับผิดชอบมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 3.67 รองลงมาคือขอ้ 2 ดูแลพ้ืนท่ีป่าไมใ้นความรับผิดชอบเม่ือมีการบุกรุก

และแจง้ให้นายอาํเภอทราบมีค่าเฉล่ีย  3.42 และขอ้ 3 ช่วยเหลือในการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม

และรักษามีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ 3.39 

ดา้นการทะเบียนต่างๆ พบวา่ ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อบทบาทกาํนนัผูใ้หญ่บา้นในดา้นการ

ทะเบียนต่างๆ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.03  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ 1  เป็นนายทะเบียน

ผูรั้บแจง้การเกิดการตายและการยา้ยท่ีอยู่มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 4.16  รองลงมาคือขอ้ 2 เป็นพนักงานตรวจรับบตัร

ประจาํตวัประชาชนมีค่าเฉล่ีย 4.07  และขอ้ 4 เป็นผูรั้บรอง ผูข้ออนุญาตมีและใชอ้าวธุปืนท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ 3.90 

ดา้นการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน พบวา่ ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อบทบาทกาํนนัผูใ้หญ่บา้น

ในดา้นการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.88  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ 

2  รวบรวมกลุ่มประชาชนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 4.06  รองลงมาคือขอ้ 1 แจง้ เตือน

ภยัและให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัการป้องกนัสาธารณภยัมีค่าเฉล่ีย 4.01  และขอ้ 4 เป็นเจา้พนกังานดบัเพลิงใน

พ้ืนท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ 3.61 

ดา้นนโยบายเร่งด่วนอ่ืนๆ พบวา่ ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อบทบาทกาํนนัผูใ้หญ่บา้นในดา้น

นโยบายเร่งด่วนอ่ืนๆ อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.11  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ 1แนะนาํ

ช่วยเหลือประชาชนในการจดทะเบียนคนจนมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 4.28  รองลงมาคือขอ้ 2 แนะนาํช่วยเหลือประชาชน

ในการจดทะเบียนคนจนมีค่าเฉล่ีย 4.06  และขอ้ 3 ป้องกนัและให้ความรู้แก่ประชาชนในเร่ืองโรคติดต่อต่างๆ มี

ค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ 4.01 
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ตารางท่ี 1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างตวัแปรอิสระกบัความคิดเห็นต่อบทบาททางการเมืองของกาํนนั

ผูใ้หญ่บา้นในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัปทุมธานี โดยรวม 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ความคิดเห็น 

เป็นไปตามสมมติฐาน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ระดบันยัสาํคญั 

1. เพศ   .075 

2.อาย ุ   .863 

3.ระดบัการศึกษา   .679 

4.อาชีพ   .006* 

5.รายได ้   .006* 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจยัเร่ืองบทบาททางการเมืองของกาํนนัผูใ้หญ่บา้นในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี อยูใ่น

ระดบัมาก เน่ืองจากปัจจุบนัการดาํเนินงานของกาํนนัผูใ้หญ่บา้น มุ่งเนน้การใหบ้ริการ การรักษาผลประโยชน์และการ

เป็นตวักลางระหวา่งหน่วยงานรัฐกบัประชาชนเป็นหลกั โดยใชว้ธีิการท่ีรวดเร็ว เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ดงันั้น 

ผลการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาวจิยัขอเสนอแนะแนวทางดงัน้ี 

 

ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ผลการศึกษาวิจยัพบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของกาํนนัผูใ้หญ่บา้นอยูใ่นระดบั

มาก ผลการศึกษาวิจยัขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่ากาํนันผูใ้หญ่บา้นคาํแนะนาํช่วยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ดา้นการ

รักษาความสงบเรียบร้อย มีการรักษาความสงบและป้องกนัความทุกขร์าษฎรรวมทั้งสามารถควบคุมดูแลลูกบา้นให้

ปฏิบติัตามกฎระเบียบ และรวมถึง จดัการป้องกนัโรคติดต่อหรือโรคระบาดท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี และเป็นตวัแทนภาครัฐ

ในการจดัทาํบญัชีสาํมะโนครัวในหมู่บา้นทาํใหป้ระชาชนอาศยัอยูใ่นอาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี  อยา่งไรก็ดี ผลการ

ศึกษาวจิยัดา้นน้ี มีขอ้ท่ีประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทกาํนนัผูใ้หญ่บา้นนอ้ยท่ีสุด คือแจง้ความเม่ือทราบวา่มีการ

กระทาํผิดกฎหมายเกิดข้ึนหรือสงสยัวา่ไดเ้กิดข้ึนในพ้ืนท่ี อาจเน่ืองมาจากกาํนนัและผูใ้หญ่บา้นก็เป็นประชากรท่ีอาศยั

อยูใ่นพ้ืนท่ีนั้นๆ ทาํให้เกิดความสนิทหรือคุน้เคยกบัชาวบา้นเป็นอยา่งดี กาํนนัผูใ้หญ่บา้นอาจจะรู้สึกอึดอดัใจถา้ตอ้ง

แจง้ความหรือดาํเนินคดีกบัลูกบา้นตนเองสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ฉลวย พว่งพลบั (2548) ท่ีศึกษาบทบาทกาํนนั

ผูใ้หญ่บา้น โดยทั้งกาํนนัและผูใ้หญ่บา้นเป็นผูท่ี้ปกครองใหชุ้มชนมีความสงบสุขเรียบร้อย และกาํนนัผูใ้หญ่บา้นเป็น

ตวัแทนของประชาชานในการติดต่อกบัทางราชการทาํหนา้ท่ีควบคุมดูแลความมัน่คงปลอดภยัของประเทศตามทอ้งท่ี

ต่างๆ และสมบูรณ์ สุขสําราญ (2540) ท่ีพบว่ากาํนันผูใ้หญ่บา้นเป็นผูท้าํหน้าท่ีดูแลชาวบา้นให้ไดรั้บความสุขและ

ความสบายมากท่ีสุด เป็นตวักลางท่ีสาํคญัของทางราชการ และเป็นผูน้าํในการพฒันาชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

ดา้นการพฒันาและส่งเสริมอาชีพ 

ผลการศึกษาวิจยัพบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทกาํนนัผูใ้หญ่บา้น ดา้นการพฒันา

และส่งเสริมอาชีพอยู่ในระดบัมาก ผลการศึกษาวิจยัขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่าประชาชนกลุ่มตวัอย่างนั้น ไดรั้บการ
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ช่วยเหลือและคาํแนะนาํ จากกาํนนัผูใ้หญ่บา้น บาํรุงและส่งเสริมอาชีพของราษฎรในทางเกษตรกรรม พาณิชยกรรม 

และอุตสาหกรรม ช่วยเหลือในการตรวจและนาํเก็บภาษีอากรในทอ้งท่ีตาํบล หมู่บา้น รวมถึงตรวจตราและรักษา

ผลประโยชน์ในการอาชีพและราษฎร อยู่ในระดบัมาก อย่างไรก็ดีผลการศึกษาในดา้นน้ี มีขอ้ท่ีประชาชนมีความ

คิดเห็นนอ้ยท่ีสุดคือ สาํรวจเร่งจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งท่ี อาจเป็นผลมาจากประชาชนบางส่วนเป็นประชากรท่ีอาศยัอยูใ่น

พ้ืนท่ีหมู่บา้นจดัสรร ซ่ึงจะมีหน่วยงานส่วนกลางของหมู่บา้นเป็นผูดู้แลในเร่ืองน้ีอยู ่สอดคลอ้งกบัผลงานวขิยัของของ

มารินทร์ ชา้งแกว้มณี (2547) ไดศึ้กษาบทบาทของกาํนนัผูใ้หญ่บา้นตามสภาพจริงในทอ้งถ่ิน พบวา่บทบาทดา้นการ

พฒันาส่งเสริมอาชีพลูกบา้นอยู่ในระดบัท่ีตํ่าเน่ืองจากกาํนนัผูใ้หญ่บา้นเห็นว่าลูกบา้นมีอาชีพเป็นหลกัแหล่งและมี

รายไดพ้อเล้ียงครอบครัว จึงขาดการส่งเสริมอาชีพเพ่ือใหร้าษฎรมีรายไดท่ี้เพ่ิมพนูข้ึน 

ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ผลการศึกษาวจิยัพบวา่ ในภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทกาํนนัผูใ้หญ่บา้นในดา้นการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัมาก ผลการศึกษาวจิยัขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่กาํนนัผูใ้หญ่บา้น มีการ

ป้องกนัปราบปรามการลกัลอบตดัไมท้าํลายป่าและการกระทาํผิดในเขตรับผิดชอบ รวมทั้งดูแลพ้ืนท่ีป่าไมใ้นความ

รับผิดชอบเม่ือมีการบุกรุกและแจง้ให้นายอาํเภอทราบ อยา่งไรก็ดี ผลการศึกษาในดา้นน้ีมีขอ้ท่ีประชาชนเกิดความ

คิดเห็นนอ้ยท่ีสุดคือ เร่ืองช่วยเหลือในการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา อาจเป็นเพราะพ้ืนท่ี

ของจงัหวดัปทุมธานีโดยส่วนมากนั้นไม่ไดเ้ป็นเขตพ้ืนท่ีป่าไม ้ทาํให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อกาํนนัผูใ้หญ่บา้นวา่

ไม่ไดมี้การช่วยเหลือดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาเท่าท่ีควร สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

บงกชมาศ เอกเอ่ียม (2557) ท่ีกล่าวถึงการดาํเนินการดูแลรักษา อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไมใ้นตาํบล 

หมู่บา้นใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีมีความสมบูรณ์ โดยประชาชนเสนอวา่กาํนนัผูใ้หญ่บา้นจะตอ้งเขา้มามีบทบาทในการป้องกนั

และปราบปรามการกระทาํผิดเก่ียวกบัการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติอยา่งจริงจงั 

ดา้นการทะเบียนต่างๆ 

ผลการศึกษาวจิยัพบวา่ ในภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทกาํนนัผูใ้หญ่บา้นในดา้นการทะเบียน

ต่างๆ อยูใ่นระดบัมาก ผลการศึกษาวิจยัขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่กาํนนัผูใ้หญ่บา้นทาํหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนผูรั้บแจง้

การเกิดการตายและการยา้ยท่ีอยู ่และเป็นพนกังานตรวจรับบตัรประจาํตวัประชาชนให้แก่ลูกบา้น รวมทั้งจดัการให้

ความสะดวกและรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งต่างๆ อยา่งไรก็ดี ผลการศึกษาในดา้นน้ีมีขอ้ท่ีประชาชนเกิด

ความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุดคือ เร่ืองเป็นผูรั้บรอง ผูข้ออนุญาตมีและใชอ้าวธุปืนท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ อาจ

เป็นเพราะวา่ประชาชนในพ้ืนท่ีส่วนมากเป็นชาวบา้นและกลุ่มท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นจดัสรร ไม่จาํเป็นตอ้งมีอาวธุปืน

ไวใ้นการครอบครองของมารินทร์ ชา้งแกว้มณี (2547) ไดศึ้กษาบทบาทของกาํนนัผูใ้หญ่บา้นตามสภาพจริงในทอ้งถ่ิน 

พบวา่ ผูใ้หญ่บา้นมีบทบาทในดา้นต่างๆ เช่นการบาํบดัทุกขบ์าํรุงสุข การส่งเสริมอาชีพ การดูแลดา้นการทะเบียนและ

บตัร กาํนนัผูใ้หญ่บา้นนั้นมีการปฏิบติัต่าลูกบา้นทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนัไม่วา่ลูกบา้นจะอยูใ่นสถานะใดก็ตาม เพราะ

กาํนนัผูใ้หญ่บา้นมีคุณสมบติัความเป็นผูน้าํท่ีดี 

ดา้นการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

ผลการศึกษาวจิยัพบวา่ ในภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทกาํนนัผูใ้หญ่บา้นในดา้นการป้องกนั

ภยัฝ่ายพลเรือน อยูใ่นระดบัมาก ผลการศึกษาวิจยัขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่กาํนนัผูใ้หญ่บา้นมีบทบาทในดา้นการเป็น

ตวัแทนในการรวบรวมกลุ่มประชาชนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน แจง้เตือนภยัและใหค้วามรู้แก่ประชาชน
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เก่ียวกับการป้องกันสาธารณภยั รวมถึงการสํารวจความเสียหายจากภยัธรรมชาติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการของ

กระทรวงมหาดไทยอย่างไรก็ดี ผลการศึกษาในดา้นน้ีมีขอ้ท่ีประชาชนเกิดความคิดเห็นน้อยท่ีสุดคือ การเป็นเจา้

พนกังานดบัเพลิงในพ้ืนท่ี อาจเป็นเพราะว่าทางอาํเภอเมืองจงัหวดัปทุมธานีนั้นมีหน่วยงานป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยัประจาํในทุกๆเขตตาํบล ทาํให้เวลาเกิดเหตุจะมีเจา้หน้าท่ีชาํนาญการในเร่ืองการดบัเพลิงโดยเฉพาะมาทาํ

หนา้ท่ีในส่วนน้ี ทาํให้ประชาชนไม่ไดเ้ห็นมุมการปฏิบติังานในดา้นน้ีของกาํนนัผูใ้หญ่บา้นเท่าท่ีควร สอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัของ ฉลวย พ่วงพลบั (2548) ท่ีศึกษาบทบาทกาํนนัผูใ้หญ่บา้น พบว่าบทบาทดา้นการป้องกนัภยัฝ่ายพล

เรือนเป็นบทบาทท่ีสําคญัของกาํนนัผูใ้หญ่บา้น และกาํนันผูใ้หญ่บา้นยงัทาํหนา้ท่ีควบคุมดูแลความมัน่คงปลอดภยั

ตามทอ้งท่ีต่างๆ 

ดา้นนโยบายเร่งด่วนอ่ืนๆ 

ผลการศึกษาวิจยัพบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทกาํนันผูใ้หญ่บา้นในดา้นนโยบาย

เร่งด่วนอ่ืนๆ อยู่ในระดบัมาก ผลการศึกษาวิจยัขา้งตน้แสดงให้เห็นว่ากาํนันผูใ้หญ่บ้านมีบทบาทในดา้น แนะนาํ

ช่วยเหลือประชาชนในการจดทะเบียนคนจน และดาํเนินการป้องกนัปราบปรามยาเสพติด อยา่งไรก็ดี ผลการศึกษาใน

ดา้นน้ีมีขอ้ท่ีประชาชนเกิดความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุดคือเร่ืองการป้องกนัและให้ความรู้แก่ประชาชนในเร่ืองโรคติดต่อ

ต่างๆ อาจเป็นเพราะว่าในปัจจุบันน้ีทางภาครัฐมีหน่วยงานสาธารณสุขประจาํจังหวดัลงพ้ืนท่ีเพ่ือให้ความรู้แก่

ประชาชนในเร่ืองโรคติดต่อต่าง และยงัมีส่ือโทรทศัน์ ซ่ึงเป็นส่ือท่ีเขา้ถึงไดทุ้กครอบครัว ประชาชนจึงไดรั้บความรู้

ในเร่ืองการป้องกนัและรับมือจากโรคติดต่อต่างๆ มากกวา่การใหค้วามรู้ของกาํนนัผูใ้หญ่บา้น ฉลวย พว่งพลบั (2548) 

ท่ีศึกษาบทบาทกาํนนัผูใ้หญ่บา้น พบวา่กาํนนัผูใ้หญ่บา้นนั้นเป็นผูน้าํนโยบายต่างๆไปแจง้ใหแ้ก่ประชาชนทราบและ

ยงัเป็นตวัแทนของประชาชนในการติดต่อกบัทางราชการ ซ่ึงนบัวา่เป็นบทบาทดา้นท่ีสาํคญัของกาํนนัผูใ้หญ่บา้น 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป 

1.การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาบทบาทของกาํนนัผูใ้หญ่บา้นในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานีเท่านั้น ใน

คร้ังหนา้ควรจะขยายขอบเขตการศึกษาวิจยับทบาทกาํนนัของกาํนนัผูใ้หญ่บา้นในระดบัมหาภาค เช่น ระดบัจงัหวดั 

ระดบัภาค และระดบัประเทศ  

2.การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทกาํนันผูใ้หญ่บา้นในคร้ังหน้าควรศึกษาเปรียบเทียบ

ระหวา่งภาค ระหวา่งสงัคมเมืองและสงัคมชนบท  

 

กติตกิรรมประกาศ   

การศึกษาคน้ควา้เร่ือง บทบาททางการเมืองของกาํนนัและผูใ้หญ่บา้น ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 

นั้นสาํเร็จลงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์และใหค้วามช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่าน ทั้งทางดา้นเอกสาร การใหค้าํปรึกษา

ทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย  จิตรเหล่าอาพร อาจารย์ท่ีปรึกษา และผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล ท่ีกรุณาให้คาํแนะนํา ตรวจสอบ แก้ไข และให้ขอ้เสนอแนะแนวทางในการ

ทาํการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี  และรวมถึงประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ครบถว้น ทาํให้ไดเ้อกสารการศึกษาท่ีสมบูรณ์ ครบถว้น อนัจะเป็น

ประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกาํนนัผูใ้หญ่บา้นในอนาคตต่อไป 
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บทคัดย่อ 

งานวจิยัเร่ือง สิทธิมนุษยชนสากลและสิทธิมนุษยชนตามหลกัศาสนาอิสลาม มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษา การ

เปรียบเทียบหลกัสิทธิมนุษยชนสากล และหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัศาสนาอิสลาม งานวิจยัน้ี เป็นงานวิจยัเชิง

คุณภาพ ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ผลการศึกษาพบว่า สิทธิมนุษยชน (Human Right)  

หมายถึง สิทธิท่ีมนุษยทุ์กคนมีความเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะมีความแตกต่างดา้นเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความ

เช่ือ สถานภาพทางการเกิดหรือสถานภาพอ่ืน ๆ รวมถึงการมีศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ ทั้งความคิดและการกระทาํ

ท่ีไม่มีการล่วงละเมิด และความเสมอภาคของบุคคลท่ีควรไดรั้บการรับรอง ส่วนสิทธิมนุษยชนตามหลกัศาสนา

อิสลามนั้น ถึงแมศ้าสนาอิสลามไม่ไดร่้างปฏิญญาว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะ แต่ศาสนาอิสลามไดก้า้วลํ้า

ประชาคมโลกแลว้ยงัใหค้วามสาํคญักบัสิทธิมนุษยชนเพ่ือซึมซบัเขา้ไปในจิตสาํนึก การศรัทธาพร้อมการประยกุตใ์ช้

ในภาคปฏิบติั ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการเคารพภกัดีต่อพระผูเ้ป็นเจา้ รวมไปถึงการเป็นการคนดีในศาสนา

อิสลาม สิทธิมนุษยชนในศาสนาอิสลามจึงไม่ใช่การเรียกร้องเพ่ือตอบสนองต่อกระแสสังคม แต่ศาสนาอิสลามอาจ

เป็นเสียงสะทอ้นของผูท่ี้เสียเปรียบ หรือผูท่ี้ไดเ้ปรียบจากความขดัแยง้ในสังคม และสิทธิมนุษยชนในศาสนาอิสลาม

ยงัมีขอบเขตครอบคลุมมนุษยชาติทั้งโลก โดยไม่แบ่งแยกสัญชาติ เช่ือชาติ เผ่าพนัธ์ุหรือประเทศ และยงัมีเน้ือหา

ขอบเขตกวา้งขวาง ตั้งแต่การศรัทธาในระดบัจิตสาํนึกไปถึงโครงสร้างทางสงัคม 

คาํสําคญั:  สิทธิมนุษยชนสากล, สิทธิมนุษยชนตามหลกัศาสนาอิสลาม  

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to make the comparison between the principles of International human rights 

and Islamic human rights. This research was a qualitative research with the use of documentary research. It was found 

that “Human Rights” are the rights that every human being has in equal regardless of race, color, sex, language, 

religion, belief, birth status, or other status; including the dignity of humanity that both thoughts and actions are not 

harassment, and the equality of individuals should be guaranteed. On the other hand, as for Islamic human rights, 

although Islam has not specifically drafted the declaration on human Rights, Islam has stepped beyond the 

international community and has also focused on human rights to permeate the consciousness and faith with practical 

application as a part of worshiping God as well as being a good person in Islam. Therefore, human rights in Islam are 

not considered as a social response; however, Islam may be the echo of those who are unfavorable or those who take 
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advantage of social conflict. Moreover, human rights in Islam are also extant to all humanity without discrimination 

of nationality, national origin, race, or country. It also has extensive content which covered from the level of 

consciousness to the social structure. 

Keywords: International human rights,  Islamic human rights   

 

1.บทนํา 

ในปัจจุบนัประชาชนทุกคนใหค้วามสาํคญัและใหค้วามสนใจเก่ียวกบัสิทธิมนุษยช์น เพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจาก

สิทธิมนุษย ์คือ สิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีทุกคนควรจะไดรั้บอยา่งเสนอภาค เพ่ือทาํใหส้ามารถดาํรงชีวติไดอ้ยา่งสนัติสุข โดย

ไม่คาํนึงถึงความแตกต่างของในเร่ืองเช่ือชาติ สีผิว เพศ อาย ุภาษา ศาสนา และสภาพทางกายหรือสุขภาพยงัหมายถึง 

ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีความเสมอภาค นอกจากน้ียงัไดรั้บสิทธิท่ีทุกคนควรจะไดรั้บความคุม้ครองโดยหลกับงัคบั

ของกฎหมาย ท่ีทุกคนควรจะตอ้งไดรั้บสิทธิมนุษยชนตามหลกักฎหมาย หลกัสิทธิมนุษยชนในศาสนาอิสลาม หรือ

หลกัพฤติกรรมท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีซึมซบัอยูใ่นจิตสาํนึก และพร้อมแสดงออกมาในภาคปฏิบติัซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของ

การน้อมรับคาํบญัชาของพระเจา้ผูเ้ป็นเจา้ (อลัลอฮ์) โดยไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัอาํนาจของกฎหมาย หรือขอ้ตกลงทาง

สังคมบงัคบัใช ้สิทธิมนุษยชนในอิสลามเป็นส่วนหน่ึงของหลกัความเช่ือในอิสลาม มีความเช่ือและมีความเก่ียวขอ้ง

กบัความสัมพนัธ์ของมนุษย ์ท่ีพึงมีต่อพระเจา้ของตนเอง เพ่ือนร่วมโลก และส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่การศรัทธาในระดบั

จิตสาํนึกไปถึงโครงสร้างทางสังคม  จากเหตุผลขา้งตน้ทาํให้ตอ้งการศึกษาหลกัหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัศาสนา

อิสลามและศึกษาการปฏิบติัภายให้หลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัศาสนาอิสลาม ไดรั้บเป็นไปตามหลกัสิทธิท่ีควรจะ

ไดรั้บ และเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาในหวัขอ้สิทธิมนุษยชนตามหลกัศาสนาอิสลามและสิทธิมนุษยชน  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบหลกัสิทธิมนุษยชนสาลก และหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัศาสนาอิสลาม 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

ในการศึกษาวิจยัเร่ืองสิทธิมนุษยชนสากลและสิทธิมนุษยชนตามหลกัศาสนาอิสลาม ใชก้ระบวนวิธีการ

วจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยโดยการวจิยัเอกสาร (Documentary Research) 

 

4. ผลการวจิยั 

หลกัสิทธิมนุษยชนสากลและสิทธิมนุษยชนตามหลกัศาสนาอสิลาม  

แนวคดิเบ้ืองต้นหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 

สิทธิมนุษยชนสากลคือ มนุษยทุ์กคนมีความเท่าเทียมกนั มีศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และ

ความเสมอภาคของบุคคลท่ีได้รับการรับรอง ทั้ งความคิดและการกระทาํท่ีไม่มีการล่วงละเมิดได้ โดยได้รับการ 

คุม้ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร และสนธิสญัญาระหวา่งประเทศ สิทธิมนุษยชนยงัไดร้ะบุไวใ้นปฏิญญา

สากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนคือ สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซ่ึงรวมถึงสิทธิในชีวติ เสรีภาพและความมัน่คง

ของบุคคล อิสรภาพจากความเป็นทาสและการถูกทรมาน ความเสมอภาคในทางกฎหมาย 
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แนวคดิเบ้ืองต้นหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัศาสนาอสิลาม 

สิทธิมนุษยชนในอิสลาม คือ พฤติกรรมท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีซึมซบัอยูใ่นจิตสาํนึกและพร้อมแสดงออกมาใน

ภาคปฏิบติัซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของการนอ้มรับคาํบญัชาของพระผูเ้ป็นเจา้  (อลัลอฮ)์ โดยไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัอาํนาจ

กฎหมายหรือขอ้ตกลงทางสงัคมบงัคบัใช ้

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ืองสิทธิมนุษยชนสากลและสิทธิมนุษยชนตามหลกัศาสนาอิสลาม จุดเด่นของแนวคิดสิทธิ

มนุษยชนในอิสลามก็คือการมองคนเช้ือชาติภาษาศาสนาใดคนทุกคนพระผูเ้ป็นเจา้บนหนา้แผน่ดินเป็นส่ิงท่ีถูกสร้างท่ี

สวยท่ีสุดของพระองคเ์ป็นลูกหลานของพอ่แม่คนเดียวกนัอยา่งเสมอเท่าเทียมกนัซ่ึงทาํใหค้นทุกคน ในอิสลามมีเกียรติ

และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยม์ากกวา่แนวคิดอ่ืนๆและมากกวา่ส่ิงท่ีถูกสร้างอ่ืนๆดว้ยอยา่งไรก็ตามความแตกต่าง

ระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนัไม่ไดอ้ยูท่ี่เช้ือชาติภาษา สีผิวและศาสนาแต่อยูท่ี่ระดบัความศรัทธาของพระผูเ้ป็นเจา้และควบคู่

กับระดับการปฎิบัติตามคําบัญชาของพระผู ้เป็นเจ้าและจุดเด่นอีกประการหน่ึงก็คือเร่ืองสิทธิมนุษยชนเป็น

ปรากฏการณ์สากลของมนุษยช์าติทั้งมวลไม่วา่ชาติใดภาษาใดต่างพยายามคิดคน้ เพ่ือแสวงหาหลกัสิทธิมนุษยเ์สียชน

ดว้ยกนัทั้งส้ินซ่ึงหลกัสิทธิมนุษยชนในอิสลามก็เคยไดรั้บการปฏิบติัตลอดมาในหน้าประวติัศาสตร์โลกโดยไดถู้ก

นาํไปศึกษาและนาํไปปฏิบติัอยา่งเอาจริงเอาจงัและเคร่งครัดเป็นเวลายาวนานนบัพนัปี ซ่ึงหลกัและบทบญัญติัของ

สิทธิมนุษยชนในอิสลามไม่เคยถูกยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงใดใดทั้งส้ินเพราะมนัมีรากฐานมาจากอนักุรอาน ซ่ึงมนั

ไม่ใช่กฎหมายท่ีมนุษยก์าํหนดข้ึนมาเองท่ีสามารถยกเลิกไดห้รือเปล่ียนแปลงเม่ือไหร่ก็ไดเ้ม่ือใดท่ีผูบ้รรดาผูป้กครอง

หรือประชาชนส่วนใหญ่ เห็นวา่ควรจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกแต่ทวา่คาํสั่งของอิสลามไม่ไดอ้นุญาตใหมุ้สลิมคนใด

บ่ายเบ่ียงหรือไม่ยอมปฏิบติัตามหรือคดัคา้นหรือปฏิบติัสวนทางกบัคาํสั่งดงักล่าว ส่วนสิทธิมนุษยชนต่างๆท่ีมีระบุ 

ในสนธิสัญญาระหวา่งประเทศในปัจจุบนัเป็นเพียงกฎหมายท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนซ่ึงสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก

หรือไม่ปฏิบติัเม่ือไหร่ก็ได ้
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 

1) พรรคเพ่ือไทยควรท่ีจะตอ้งพฒันา หรือสรรหาตวัผูน้าํของพรรคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็น

ปัจจยัสาํคญัในการพฒันาพรรคการเมืองไปสู่ความเป็นสถาบนัทางการเมือง 

2) พรรคเพ่ือไทยมีกลุ่มยอ่ยของพรรคมากจนเกินไป ก่อใหเ้กิดความขดัแยง่ระหวา่งกลุ่มภายในพรรค ซ่ึงทาํ

ใหท้าํลายความเป็นเอกภาพภายในพรรค 

3) ควรท่ีจะพฒันาพระราชบญัญติักฎหมายพรรคการเมือง ใหส้อดคลอ้งกบัระบบพรรคการเมืองในประเทศ

ไทยในปัจจุบนั 
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ABSTRACT 

Evidentially, the Nigerian Transnational Drug Syndicate in Thailand that emerged in 1980s is fueled by the 

vulnerability of the Nigerian child to factors that are unfortunately beyond his/her control, chiefly due to and not only 

limited to the ill-legacy of colonialism, the 1980s economic hard landing from the collapse of oil boom and the 

decade’s era of military interventions and meddling in politics. Besides, the advances in technologies that eliminated 

the physical barriers to access to information also exposed many young Nigerians to the two worlds of “ the have” 

and  “the have not” outside their hemispheres thereby creating an emerging culture of repugnant cravings for quick 

and easy accumulation of wealth often through the illegitimate means due to the lack of sufficient legitimate 

opportunities and the enabling environment. 

For decades, the lack of scholarly in-depth exploration combined with the states unwillingness to chronicle 

the root cause and effect of their activities  to better understand how the above factors influence their choices become 

very consequential to the adoption of the inept policing and monitoring practices cum institutional measures 

employed and accounts for why substantial progress has not been made in the fight against the group in Thailand, 

which is relevant to this study that will serves as a panacea for the mayhem.  

Keywords: Drugs Syndicates, Transnational Organized Crime, Push and Pull Factors, Illicit Narcotics, Drugs Trafficking 

 

1. Introduction 

Historically, the use and moderate abuse of substance and stimulants existed in every society before the 

discovery of the modern day drugs. Like in every other society in the world, Nigeria is not insulated from crime and 

criminal activities or proceeds from crime irrespective of the obvious notion that crime is evil and that no society is 

immune to the menace of its impact on people and democratic institutions. This study is not in any way an attempt to 

appraise the activities of these criminals neither does it intend to audit the lives of these criminals for life itself is not 

always fair but remains a valuable asset and beautiful. So to say, while I believe strongly in the imperfect nature of 

human (including myself), I also believe that the pursuit of happiness at the expense of others’ happiness via illicit 

activities like drug trafficking does not justify that imperfection per se but a display of the weakness of our benign 

nature and true potentials as a great people who are super-endowed with so much abilities, material and human 

resource to effect the kind of change needed for us to live in a safe and better society without necessarily being 

engaged in illicit acts like drugs trafficking.  Rather, it explores and the evolution, trends, and impacts of the activities 
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of the Nigerian transnational drug syndicates and their networks in Thailand on Nigeria and Thailand and to ascertain 

to why the fight against these groups has been futile. It also aims to open a door for serious public open debate about 

their activities and serve as a stepping stone for further scholarly researches and a policy recommendation tool for 

both states policy makers. 

The United Nations Office on drugs and crime (UNODC), Klantschnig, and Okafor admitted that the 

NTDSN - Nigerian Transnational Drug Syndicates and their Networks such as the one in Thailand have over the past 

few decades become undoubtedly a major West African drug cartel that has gained significant global attention. 

Perceived as a threat to international security and regional stability, it becomes a considerable concern that has 

provoked global debate and discourse among national, regional, and international decision makers, domestic and 

international law enforcement agencies as well as  states and non-states democratic institutions due to the huge social, 

economic, political, and national and international security impact of its activities on Nigeria and Thailand (in this 

context), the sub-Sahara region, as well as the global community (UNODC, 20012, Okafor, 2014, and Klantschnig, 

2015).   For instance, UNDOC held that 

“… Today, Nigerian drug trafficking groups have been detected in almost every country in East Asia, and 

are particularly active in Japan, the Republic of Korea, Indonesia, Malaysia 

and Thailand: At airports in Japan, 59 “African” couriers were detected between 2007 and 2011, most of 

which were identified as Nigerian.25 Throughout the country, 24 “Africans” were arrested for tracking amphetamine 

type stimulants in 2010. The number of West African air couriers arrested in Malaysia nearly doubled between 2009 

and 2010, from 35 to 65, with Nigerian nationals accounting for 79%of the total.26 In Thailand, 22 Africans were 

arrested between 2010 and February 2011 carrying some 38 kg of crystal methamphetamine between them 27 Igbo 

street dealers can be found in the red light district of Nana (Bangkok).28 In China, from 2004 through October 2010, 

a total of 418 West Africans were arrested for drugs, and two thirds were identified as Nigerians.29 Many of these 

were dealing on heroin imported from Karachi, but others were involved in methamphetamine-related activity.30” 

(CITE) As a very trendy organized criminal group,  it has evolved from domestic drug cartel to a well - organized 

transnational organized criminal drug syndicate that has successfully developed an integrated-non-violence and 

dynamic duped-network-model with a complex and an intricate web of interaction with likeminded folks (actors, 

victims, and other TOC groups) from various regions of the world by infiltrating  both countries’ legitimate 

commercial sectors and state and non-states institutions: Nigerian and Thai immigration service, Thai and Nigerian 

Police Force, Nigerian NDLEA and Thai Narcotics Control Division, Thai and Nigerian Prisons Authorities, 

churches, diplomatic missions; Thai universities, high schools, language schools, including the institution of 

marriage) to create blurry lines between legitimate and illicit Africans’ (and predominantly Nigerians) commercial 

engagements in Thailand thereby subjecting all Nigerians to crime related stereotypes in Thailand and globally.  

 The dynamism of its modal operandi has helped it to traffic illegal narcotics from their point of origin (either 

locally manufactured at home or re-exported from south America or Asia) where the illicit narcotics are produced or 

obtained via containerized consignments and sea shipping in addition to their traditional methods of air couriering 

and postal shipments (UNODC, 2005) to their transit point (in Thailand) where the drugs are further concealed before 

being dispatched via the mules by similar aforementioned means including  new model such as swallowing or 
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insertion of drugs pallets through mules’ rectum as seen the case of Godwin Chinedu Agbarakwe in Thailand 

(nollygrio, 2014).  

To circumvent security officials, the mules usually fly by air (and take little or no food or drink during the 

flight) onward to either their sub-targets to re-strategies before hitting the prime markets or fly directly to their prime 

destinations especially, the EU, US, Japan, and China where the agents are induced to defecate the substance from 

their bowel. For example, UNODC study on transnational Organized crime on West Africa concluded that of all the 

air couriers arrested for trafficking of methamphetamine in their primary destination in Asia - Indonesia, Japan, 

Malaysia, Republic of Korea and Thailand in 2010, approximately 10% of the culprits were West Africans, and 

predominantly Nigerians.35  (UNODC, 2013).   
 

2. Their Emergence and trend 

Historically, like in almost every other traditional societies, the local consumption of addictive substance 

such as the locally brewed Ogogoro, Brukutu, Shisha, and even special trees skins as well as social unease about their 

uses existed long in Nigerian societies even before the illicit smuggling and the consumption of the local cannabis 

and other  hard drugs emerged in the 1940s following the returned of  the Nigerians veterans of the WWII back home 

during which some of them smuggled home the opium they were being fed with in the remote jungles to keep them 

agile and high in spirits, old soldier alleged (in a private conversation, 2001).     

The trend then quickly spreads into fake pharmaceutical products. For example, according to Erhun, W.O.  

Babalola, O.O. and Erhun, M.O. (2001) , In 1947, Aluko, (1994) posits that 14  children were reported dead after 

being administered chloroquine phosphate injections. Similarly, 1 0 9  kids felt victim of the same problem and died 

after being administered fake paracetamol in 1990, they offered.     

However, the declarations of drug war in the 1 9 8 0s and 1 9 9 0 s when the military regime made it a top 

priority to rebrand Nigeria image as pressure mounts on them from the international community (Klantschnig, 2015) 

led the global spread of these traffickers’ activities across its frontiers.  These decades also witnessed an increase in 

illicit transnational narcotics trafficking and other TOC related crimes (such as advance fee fraud - 419) that caught 

both regional and international authorities’ attention in the 1980s and 1990s.  According to a study, it was reported 

that not less than 328 cocaine seizures were carried out between the period of 1986 and 1989, with a surged in the 

the number of hard drug convictions from 8 in 1986 to 149 in 1989, with women accounting for 27 percent of the 

275 total convictions during this period. In 1988 for example, drug-induced psychoses accounted for about 15 percent 

of admissions to four psychiatric hospitals which prompted the government promulgate the counterfeit and fake drugs 

(miscellaneous provisions) decree No. 21 of 1988 (Erhun, W.O.  Babalola, O.O. and Erhun, M.O. (2001). A year 

later, in 1 9 8 9 , the Federal Ministry of Health reported that about one-half of the drugs available in Nigeria were 

imitations due to the Shortcomings in the 1 9 8 8  decree which led to its repealed by decree No. 2 1  of 1 9 8 9  and 

subsequent amendments, the study concludes.     

Amid the surge in the global transnational illicit drug trafficking within these  decades and the decade earlier 

(in 1 9 7 0s) in parts of Asia, there also emerged a great deal of global interest by the international community in 

partnering with each other to fight transnational drug trafficking and other TOC activities as it becomes obvious that 

transnational nature of these illicit activities has no respect for states’ sovereignty and does not insulate any 

constituted and democratic institutions from the menace of its threats. Consequently, Nigeria threw its heavy weight 
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around illicit drug trafficking and other TOC related activities by enacting series of decrees (during the military 

regimes) that imposed serious penalties on fake and counterfeit drugs which actually curtailed the menace to a great 

extent (Klantschnig, 2015). However, the zero tolerance strategy gave birth to the substantial exodus of these groups 

and their activities across its national frontiers.        

As these groups gained global reputation for trafficking of heroin and cocaine within the aforementioned 

decades, Nigeria became an important transit point for these illegal activities and accounted for about 6 5  percent of 

the heroin seizures with about 5 0  grams or more intercepted in British airports said to have arrived from Nigeria, 

which served as the transit point for 20 percent of all heroin from Southwest Asia, a study revealed.  

According to Bonner (1993), Poland customs officers discovered four containers of fish  that arrived from 

Nigeria at the airport loaded with half a ton of marijuana worth about $2  million on the street (Bonner, 1 9 9 3 ) .  In 

another study, it was noted that Nigerian National Shipping Line was implicated in about 20 percent of the hard drug 

cases in Britain.The scale of their activities became a serious concern to Washington DC. For example, Bonner, 1993 

reported that Stephen Greene, acting administrator of the Drug Enforcement Administration, said in a telephone 

interview from Washington that 

“… Washington is particularly concerned by the activity of the Nigerians in Eastern Europe, he said. "They 

are some of the most experienced heroin traffickers in the world," he said. (Bonner, 1993).  

 As a consequent, Nigeria witnessed unprecedented scale of arrests and incarceration of its subjects for illicit 

narcotics trafficking and other TOC related crimes (such as economic and financial crimes – advance fee fraud) on 

almost daily basis across the globe where hundreds languished in foreign jails. 

2.1 Their Decline in Heroin and Cocaine Trafficking and Spread into Thailand  

Their notoriety for heroin and cocaine trafficking in the 1980s and 1990s declined since 2008 when the first 

evidence of facility used for methamphetamine manufacturing was identified in Guinea and subsequently in Liberia 

in 2010, and 2011 in Lagos etc. due to increased regional security efforts (“UNODC TOC threat assessment on west 

Africa,” 2013, p. 19). This is partly due to the increase in demand and supply from Asia as a result of the loosely 

control pharmaceutical manufacturing cohorts in the region including Thailand.   

According to experts and scholars such as Okafor a UNOCD study on TOC threat Assessment on West 

Africa, their link and spread into Thailand is traced back to a span of three decades - the period between 1970s (“TOC 

threat Assessment on West Africa, 2013, p.19) to 1980s which coincides with the global spread of Transnational drug 

syndicates and the collapse of the  oil boom in Nigeria and 1990s when South East Asia became one of the major 

opium and heroin-producing and trafficking regions in the world (“the Mekong MUO on drug control,” 2015). The 

opening of the Nigerian Embassy in Bangkok on February 2000 (Thai embassy .com) further enhanced the interaction 

between Thai and Nigerian traders and tourists alike with a lucrative trade relationship established between Thai rice, 

clothes, and gemstones exporters and their Nigerian counterparts in the preceding decades that made Nigeria the 

world’s largest importer of Thai rice in 2010 (Okafor, 2012). As a result of the globalization of commerce and the 

enhanced interaction, a two-way trade between both states was valued at US$1.5 billion in 2012 with Thailand export 

making up $900 million (Nigerian Embassy, Bangkok, 2015).   

Latest evidence suggests that over 2,000 Nigerians were documented to resident in the Kingdom excluding 

those who are in transit in 2015 (although Thai immigration puts the number at about 120,000 Nigerians while others 
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alleged there is an estimated number of 10,000 are here to do drugs), according the embassy of Nigeria in Bangkok. 

The increase interaction in commercial activities also came with the infiltration of the market and other sectors with 

illicit commercial activities alongside legitimate business activities thus, the spread of transnational organized 

criminal syndicates such as the Nigerian drug syndicates and their network in Thailand. 

 

3. Impact on Nigeria and Thailand. 

Since the discovery of Thailand by these drug kingpins, their activities have posed calamitous social, 

economic, and security threat to both partners which has particularly dealt a serious damage to Nigeria image and its 

good citizens in Thailand. Evidence suggests that most of these Nigerians only got into drug trafficking as a result of 

their exposure to Thailand, most community leaders alleged (in a private conversation). They asserted that the caused 

is largely related to the fact that the policies used in fighting the crime eventual constitute part of the problems as a 

result of its lack of cognizance of the major forces that lure them into the drug trafficking business in the first place 

– the push and pull factors - and lack of political will to review the zero tolerance strategies that have proven to either 

failed or are futile in the fight against drug trafficking globally especially here in Thailand where the number of 

incarcerated inmates for drug is relatively high.  

According Nigerian Ambassador to Thailand, Mr. Chudi Okafor, over 500 Nigerians are languishing in 

Thai prisons for drug related offence (ChanelTv.com). Besides, more Thai women are being sent to jail from across 

the world due to their illicit activities of Nigerians in Thailand in Thailand. They have given the Sukhumvit Areas 

(where most of their illicit activities are centered) a negative reputation that scare some tourist away from the 

attractions there. 

Their activities and the zero tolerance policies against Nigerians have discouraged most legitimate 

Nigerians from coming to Thailand thereby creating a haven for these criminal to continue to perpetrate their evils at 

the mercies of innocent Nigerians who are easily targeted and Thais who are constantly victimized by their activities  

Irrespective of the negative impact of the activities of the few unscrupulous Nigerians and the impression created by 

the narrow narratives of Thai Medias and security agencies that surrounds the discourse, Nigeria and Thailand have 

recorded recommended achievements diplomatically and otherwise. For example, Nigerian embassy in Bangkok 

holds that a Nigerian health expert, Dr.Uche Amazigo was named the winner of the prestigious Prince Mahidol Aword 

for 2012 in the field of public health for her outstanding contribution in controlling and eliminating onchocerciasis 

or river blindness as a disease of public health importance in Africa using a community based strategy (Our 

Stewardship, 2013. P.61). For instance, Okafor posits that, “We are aware that many Thais are very comfortable 

going to Nigeria for business investments”. He further stressed that many Nigerians are also doing legitimate 

business; some are teachers, missionaries, and expatriates in Thailand and that there are over 200 Nigerians studying 

in Thailand while some are in Thailand for sports and and they are doing very well (Okoafor 2013).  

Likewise, Thai investors and companies such as Bangkok Metropolitan electric authority, CAT telecom, 

and group of investors known as “friends of Nigeria” are pouring in to Nigerian with most of them already engaged 

in business activities in Nigeria in different sectors (Nigeria Embassy in Bangkok, 2016). Despite the progress made 

between the two states, the activities of these groups continue to pose serious threat to both states’ national security 

and the global community as all unilateral, bilateral, and multilateral efforts to contain them have proven to be very 
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futile due to the zero tolerance approaches that has failed to gain Thai and Nigerian public support in the war against 

drug trafficking. Their members have been alleged to infiltrated every key institutions such as Secondary and 

tertiary institutions of learning – Language schools, primary and secondary schools, and universities (see 

https://www.youtube.com/watch?v=n9KOdbuPIkc, 2016); religious institutions–churches (; security apparatus -

police forces, immigration, narcotics control agencies–NDLEA, and prisons service; government parastatals– 

diplomatic missions members (see https://www.youtube.com/watch?v=B0s6KCpEV-4, 2011); community leadership – 

Nigerian community inn Thailand; and the business and sports world (see https://www.youtube .com/watch?v= 

dASnWhwzL-Y, 2016) etc. Consequently, weak state security, high incarceration of Nigerians drug offenders (see 

https://www.youtube.com/watchv=kaLJHUWYDrs, 2014) and attraction of more victims especially Thai women via 

love scam and fake marriages (see https://www.youtube.com/watch?v=LhuWciNl4OE, 2016), corruption, 

interruption with the embassy official functionality via their covert actions to influenced its operations to their 

advantage (see https://www.youtube.com/watch?v =wsV9FyMvrac, 2011). It has been alleged they are planning to 

mount pressure on Nigerian embassy in Bangkok again under the pretense that the mission is not doing enough to 

protect Nigerians in Thailand, the immigration attaché hinted (in a private conversation, 2016).  

 Against the old architecture of the policies the gradual widespread of global acknowledgement of the need 

to deviate from what winn (2016) term to be “policing that have largely mimicked the zealous drug war mindset 

propagated by the United States” (referring to Thailand) to embrace alternative measures from Portugal, to Paraguay, 

Mexico to Cambodia, US to Jamaica, and recently in Thailand thus, we cannot fix these problems with the very 

mentality  we have used to create them domestically, regionally and Internationally.   

 According to Winn (2016) senior officials including Thailand’s Justice Minister Paiboon Khumchaya have 

eventually come to acknowledge that “The world has lost the war on drugs,” he concluded. A move that he alleged 

is describes as “unprecedented” by experts such as Pascal Tanguay, a Bangkok-based associate with the International 

Drug Policy Consortium who alleged that “They’ve actually been talking about different models from 

decriminalization to full-fledged legalization.” (referring to Thai authorities), Winn offered.  Whether the move to 

legalized drug such as Yaba (methamophine) would be achieve in Thailand remains a mystery on how that will 

change the institutional discrimination, negative public perception, and stereotype that has inflicted so much damage 

and difficulties on innocent Nigerians in Thailand and the Thais caught in the crossfire which will probably take time 

to come to fruition. But until then, more and more people will continue to be plague by the impacts of these criminals 

in the strategies in the drug war remain the same. 

 

4. Bilateral Initiatives between Thailand and Nigeria to fight the crime. 

4.1. Prisoners transfer treaty 

4.2. NDLEA Clearance Initiative.   

4.3. People to people diplomacy Initiative 

The establishment of Thai-Nigeria Chambers of commerce in Thailand under the watch of Ambassador 

Chudi Okafor is hailed as the establishment of joint commissions where Nigerian and Thai business communities can 

interact on a level playing field. “Nigeria and Thailand to establish bilateral commission” contends that Aina (2015) 

reported that the ambassador in his word maintained that “despite the successful economic cooperation between 
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Nigeria and Thailand, it is necessary to fine tune confidence building frameworks and encourage people to people 

interactions between both sides” (see https://www.youtube.com/watch?v=O1Ke62H56nw, 2015) it offered. 

 

5. The Embassy of Federal Republic of Nigeria in Thailand Unilateral initiatives. 

5.1 The Image Laundry Initiative. 

Although many Nigerians blamed the lack of diplomatic tenet by the previous mission members of the 

embassy for partly contributing to their difficulties in Thailand, however, the tenure of Ambassador Chukwudi 

Newington Okafor, the Nigerian Ambassador to the Royal Kingdom of Thailand has instilled a sense of discipline, 

national pride, co-operation, brotherhood and trust on the embassy amongst Nigerian residents in Thailand in an 

image laundry initiative geared towards rebranding Nigeria’s image in Thailand. Under the scheme, the following are 

among other numerous remarkable achievements recorded. They are: 

1) Inauguration of Nigerians in Diaspora Organization (NIDOTH).  

2) Inauguration of Nigerian Student Association in Thailand (NSAT) 

3) Revival and Inauguration of Nigerian Community Association Thailand (NCAT) 

4) Advising state associations – Enugwu, Anambara, and Imo state etc. in Thailand 

5) Collaborating with NUTT to organized annual English camps for Nigerians Kids and their foreign friends 

in Thailand to empower them. 

6) Census of Nigerians and collection of data of Nigerian professionals in Thailand. 

7) The creation of a welcoming atmosphere at the embassy as a second home to all it citizens. 

8)  Inauguration of Nigerian Union of Teachers in Thailand (NUTT).  

9) Inauguration of Nigerian Pastors Association.  

10) Inauguration of Ohaneze Ndi Igbo Mekong Association etc. 

 

5. Objectives           

This study aims to achieve the followings: 

1) To explore the evolution and trend of the groups and their network in Thailand. 

2) To examine the push and pull factors that exposes them to drug trafficking in Thailand. 

3) To analyze the existing measures and their implications and effectiveness in the fight. 

4) To bring into context the impact of their activities on both sovereign states. 

    

6. Data and Methodology          

As an exploratory research, it encompasses both secondary and primary research elements using qualitative 

analysis method combined with ideological and analytical approaches. It has two units of analysis, namely, the push 

factors (Nigerian Factors) and Pull factors (Thailand and beyond factors); and analysis of the effectiveness and 

implications of the measures against them. The rationale for this is to find out in much details the push (internal or 

domestic) and pull (external or International) factors and to what extent the measures employed in the fight may have 

contributed to the combating the Nigerian TOC drug syndicates activities to ascertain to why efforts to contain them 

is fruitless and how more Nigerians are lured into the business in Thailand base on relevant analysis, scholarly studies, 
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respondents’ opinions, and personal firsthand experiences as a community leader with over ten years’ experience in 

Thailand.    

The  primary data were collected from various in-depth interviews with relevant government officials using 

key informants from state agencies such as the Nigerian and other African diplomatic mission members in Bangkok, 

NDLEA officials in Nigeria, Thai Police, Thai immigration, Thai Prisons etc.;  direct communication with Non-state 

actors such as the  leaders of Nigerian Community in Thailand (NCAT) and other associations under its umbrella; 

focused group such as Nigerians in Thai prisons; consultation with UNDOC in Thailand and other NGOs;  

observation of the street guys and other relevant Nigerians; including survey from Thais and foreign nationals from 

all walks of life who are au fait with the subject matter in Thailand where the impact of the Nigerian Transnational 

drug syndicates on the socio-economic life of the people is mostly felt. 

The secondary data are sourced from reference books, articles in academic journals, electronic resource 

from official reports, publications and reviews from the UNDOC and The US department of State website etc., 

newspapers articles from Bangkok post, The Guardian, and The Nation etc., internet/websites, and other available 

official government documents and communiqués (where accessible) in form of hard copies and soft copy via the 

internet that are relevant to the subject to create a better understanding based on in-depth analysis. 

 

7. Literature Review  

As a child from a family of nine, constant conflict between us during the toddler’s years was practically 

inevitable among the six girls and three boys. And I remember my father always tells us that  

“… in trying to fix any problem, we should always ensure that the root cause of the problem is given a 

prime attention so that the choices we make and the measures taken in the process of trying to fix it do not 

end up becoming part of the problem both in the interim and in the long run whether we successfully fixed 

the problem or not”. When asked why, he said “If you cannot fix a problem, don’t become part of the 

problem in any capacity as that will only compound the existing problem” (Elder.Sammuel Unor Onete) 

  Such aforementioned conventional wisdom by a man who has no Harvard University education perhaps 

slipped the group of western and Chinese think tanks who brokered the first transnational treaty (the Treaty of 

Wangxia, 1839–1844) that brought the first opium war to an end in 1842 in the 1840s which dissatisfaction with its 

terms led to the second Opium war in 1850s that also led to the Treaty of Tianjin, 1857–1859 that also brought the 

second Opium war to a rest;  The same may have also been the case with the diplomats and scholars who tirelessly 

worked to finalized the UN convention treaty against Transnational organized crime: Single Convention on Narcotic 

Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol,  the Convention on Psychotropic Substances of 1971, and United 

Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988 which, its zero 

tolerance based architecture was and remains a prototype and model imposed on or mimic by all states until date 

irrespective of the acknowledgement by the same very UN that it has failed in the fight; Perhaps, it did not also occur 

to the Demand Reduction Working Group that represents the first institutionalized mechanism for bilateral 

collaboration on drug demand reduction, focusing on all aspects of demand including, prevention, research, data 

collection, treatment and public education and awareness e in 1996 ( US Department on state) that rather led to a 

boom in the illegal trade within the Americas and its spread globally where drug gangs now operate as multinationals.  
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For instance, “Not only Thailand.”, “The world has lost the war on drugs,” were the words of Thailand’s 

Justice Minister, Paiboon Khumchaya, (winn, 2016). The truth remains that the war against drug is a dismal failure 

globally especially in its dealings with the small traffickers and the same is applicable to Thai authorities whose 

choice of Zero tolerance against drug trafficking became the moral grounds for the then Taksin administration to 

declare the war on drugs against its people in 2003 that claimed an estimated 2,500-plus lives (winn, 2016) while 

Thailand still housed over  3444 of its citizens languishing in various prisons across the country even though it  has 

been successful in only reducing the cultivation of Opium within the Golden Triangle. For example, Human Rights 

Watch (2008) claimed that on 20 February, Interior Minister, Chalerm Yubamrung, told parliament that   

"For drug dealers if they do not want to die, they had better quit staying on that road... drugs suppression in my time 

as Interior Minister will follow the approach of [former Prime Minister] Thaksin. If that will lead to 3,000-4,000 

deaths of those who break the law, then so be it. That has to be done ... For those of you from the opposition party, I 

will say you care more about human rights than drug problems in Thailand."   

 Africa is also not free from the implementation of the brutal policies and strategies use globally in the war 

against drug. It has been acknowledged that the very architecture of the UN Declaration implemented in West Africa, 

and motivated by work of UN experts and scholars as contained in the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 

as amended by the 1972 Protocol,  the Convention on Psychotropic Substances of 1971, United Nations Convention 

against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988 contributed to the spread of the groups 

across the region.(UNODC 2015).  In Nigeria for instance, the Osun State Commander of the National Drug Law 

Enforcement Agency (NDLEA), Mrs Sylvia Ekaete-Egwunwoke who spoke on the commemoration of the United 

Nations 'Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking’ noted that Nigerian some communities within the state have 

become notorious for attacking NDLEA officers, inflicting serious bodily harm on them and vandalizing official 

vehicles of the agency used in their operations (Oyegbade, 2016). She further warned that "I want to sound a note of 

warning to these communities that henceforth, officers of the command would no longer show restraint in the light 

of such attacks and would apply whatever is necessary, in conformity with the laid down rules of engagement, whilst 

carrying out their duties.", Oyegbade alleged. In fact, investigations and studies confirmed that efforts to eradicate 

drug trafficking lacks public support and has failed at all levels globally due to the harsh measures that fails to address 

or take into a serious consideration the very forces that continue to compel people into such TOC activities such as 

drug and human trafficking and  smuggling - the push and pull factors - which of course, constitute the key forces 

that induce Nigerians to move to Thailand followed by the attraction from the  incentives in Thailand where some of 

them unfortunately join the bad wagon due to the greed factor that emerged as a result of their unmet needs via 

legitimate means because of lack of legitimate opportunities because of  the socially constructed institutional 

protectionism and discrimination against Nigerians as a result of the activities these few Nigerians.  

 Besides, even when there is an enabling environment out there, most of them are not usually qualified to fit 

into the workforce that could help transform their lives as anticipated since the odd jobs that they could do are not 

well paid and have been occupied by Thai neighbors (Laos, Cambodia, and Myanmar) whose citizens are constantly 

scrambling for them irrespective of the harsh conditions and abuses recorded in those sectors in Thailand. While the 

pull factors such as lack of enough jobs in Nigeria; few opportunities, lack of entrepreneurial enabling environment, 

depleting and poor infrastructures, poor living and health conditions; civil war; famine/drought ; political fear and 
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persecution ; poor medical care; loss of wealth; social unrest, economic instability, corruption, ethnic politics and 

conflicts, and natural disasters are economically, politically, culturally, and environmentally based, the Push factors 

are on the other hand are conditions or incentives that serve as a magnet to the Nigerians who migrate to Thailand for 

greener pasture and TOC activities.  Pull factors are exactly the opposite of push factors; they are factors that attract 

people to a certain location. Examples of these push factors are job opportunities; better living conditions; political 

and/or religious freedom; enjoyment; education; better medical care; and security, job opportunities etc. 

          The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)  World Drug Report 2005 on organized crime in 

West Africa attributed the emergence of the group in Nigeria and its global spread to partly push factors such as weak 

institutions, conflict, porous borders, and corruption that infested the sub-Sahara region with high unemployment that 

expose many people to sustained poverty, it also recognized that the early spread of the group from Nigeria into most 

of the west African countries was also partly due to the progress made in the securitization of trafficking of illegal 

narcotics both at national and regional level  followed by advances in technology, transportation, and commerce etc. 

(UNODC, 2005) 

Okafor holds that the spread of Nigeria organized drug syndicate from Nigeria into Thailand specifically caught 

international attention in the 1980s and the decades that follows as a result of trade boom that opens the doors to increased 

interactions between Thai rice traders, clothes, and gemstone exporters and importers and tourists alike when a huge 

number of Nigerians presence was felt in The Royal Kingdom of Thailand (Okafor, 2012). The interaction was further 

enhanced by the cordial diplomatic courtship between Nigeria and Thailand in 1962. 

          Aside the home factors, the National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA) argues that the increase flow 

of drugs to and fro South America and Thailand into Nigeria and other countries within the region is caused by the 

high demands for methamphetamine from poorly regulated pharmaceutical manufacturing industries in South East 

Asia of which Thailand is also not in exception (NDLEA, 2013).  

          For example, An Australian who is familiar with illicit pharmaceutical availability in Thailand contends that 

“Thailand is a great destination for anyone using steroids or who wants to buy steroids and that many people come 

over for months on holidays to bulk up on these hormones and go back home feeling great”,  “I see it all the time”, 

he acclaimed. He went on to asset that, for example, “Valium and Zanax are not legal for sale in pharmacies in 

Thailand, however seeing there is a strong demand for these drugs and profit to be made they can be found” 

(Anonymous, 2012) 

          A careful analysis of the evolution of the group in Thailand and their modal operandi reveals that there is a 

strong link between Thai law enforcement officials. According to an interviewer whose identity is not revealed for 

security reasons, the traffickers sometimes contribute money to settle the police officers especially around the 

Sukhumvit areas in Bangkok who leak information to them about any police raids in advance. Some even connive 

with them to plant drugs on their fellow innocent Nigerians in order to get money from them.  

          Besides, the police sometimes allow Nigerians who have finished serving their jail terms back on the streets on 

a kickback then pretend the culprit has been deported back to Nigeria (Anonymous, 2016). This of course constitute 

to huge disparity between the embassy figure (2000 Nigerians and the Thai immigration figure of 120,000 Nigerians 

in Thailand).  Most Nigerian drug traffickers like most others were pushed to migrate from Nigeria by the push factors 

when they become victims to the agents (traffickers) who usually extort them due to the difficulties in securing a Thai 
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visa or landing into a job (within a foreseeable time frame) because of the social stigma from the negative public 

perception and institutional discrimination against Nigerians in Thailand. 

          To add salt to the fresh wounds, the harsh immigration policies against Nigerians that is  motivated by 

institutional discrimination made it hard for most Nigerians to compete freely like other foreign nationals in Thailand 

in the job market or commercial sectors which eventually put their faith to survive into the hands of the traffickers, 

smugglers, and Thai and Nigerian corrupt officials making them more prone to trafficking of drugs, cyber-crimes and 

other financial criminal activities than ever as the only alternatives to survey. Unfortunately, while the obvious 

aforementioned push factors with huge direct impact on the vulnerable people become agreeably noted by researchers, 

scholars, and UN to constitute the key factors that lure people into drug related crimes, it is however sad that they 

have formed the basis for the architecture of the traditional measures against drug traffickers - zero-tolerance policies 

in Thailand that are counterproductive. 

 Unfortunately, the ineffectiveness of the measures against these groups have led to the existence of 

privileged law, negative media coverage about Nigerians activities in Thailand, and corrupt  law enforcement officials 

(Thai police, prison warders, and immigration officials etc.). As if that was not enough, the inability of the previous 

Nigerian Missions  regimes in Thailand (though substantial progress was made during ambassador Chudi Okoar’s 

tenure)  to  care for its subjects and protect its citizens within the bounds of international law and in accordance with 

the Vienna conventions on consular relations etc. (Ndigwee, 2011).  

 Thus, a clears indication that the crops of the matter were either partially addressed or do they reflect in the 

policies used in the fight against the Nigerian drug syndicates in Thailand. The use of traditional punishment measures 

against these drug peddlers and their accomplice that targets all Nigerians rather than rethinking alternative 

sustainable and friendly preventive initiatives that involve direct collaboration and partnership with multiple state 

and non-state actors such as the Nigerian community in Thailand and their Thais wives to discourage more new 

people from jumping unto the bad wagon  has compounded the whole problem  to create other factors I termed “the 

survival forces”  which emerged as a result of states failed efforts to address both the push and pull factors adequately 

due to the zero tolerance approach thereby pushing more vulnerable, gullible and wretched minded Nigerians to 

choses to crossover from the conventional world they perceived as is being socially constructed against them into the 

other world (the world of illegality or crime world) that is  full of risks and high rewards but with little or no direct 

competition against them in bit to survive.  

 The survival factors or forces otherwise called “the greed factors” are the obviously acknowledged forces 

that are usually not given the desired weighting by authorities in the policy making process for some obvious reasons 

including bureaucratic bottleneck and red tape due to lack of political will to accept more responsibility (Fedotov, 

2026). There are: the sub-culture that encourages value for social status especially among the Igbos and respect for 

and peer pressure, quick craving for material wealth due to pressure from home, direct or indirect accomplice of 

religious leaders with the criminals and misinterpretation of religious teachings by some (if not almost all) African 

churches to please these groups for financial gains, personal appeal to some popular religious and few powerful 

community leaders with links to the traffickers for spiritual guidance and protection ( see papa Philip case at www...),  

and especially overreliance on the role of the middlemen – the smugglers, corrupt police and immigration officers 
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and gods fathers in Thailand (see.. case… ) caused by the vacuum created by the harsh policies against Nigerians in 

Thailand.   

In fact, Thai security officials’ involvement in the drug business and other TOC activities across the country 

is not the first of its kind. For example, Williams attested that “ it has been well documented that the CIA, DEA, State 

Department and several other government agencies have been implicated in various drug trafficking enterprises since 

World War II, which were used to fund illegal covert activities in several countries. At the same time the government 

led the public discourse on the evils of drugs”.  Politically, TOC and illicit drug money creates powerful drug lords 

with serious links to influential politicians and law enforcement officials who are domestically or internationally very 

keen to influence the political landscape in order to protect their illicit activities and make them flourish more which 

is usually felt directly or indirectly in most developing countries with Thailand and Nigeria not in exception. Though 

there has not been any evidence of direct Nigerian drug syndicates meddling in such capacity in Thailand, however, it 

transnational links and global outreach due to the globalization of demand for drug implies that it is near impossible to 

rule out financial links between them and other drug and TOC money globally.  

 As Fedotove noted in his speech during the recently concluded 8th session of the Conference of the Parties 

to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime held on 17 October 2016, "For justice to 

be truly for all, we need to make better use of the tools provided by the Convention and protocols, work together, 

share responsibility and acknowledge that we can and must do more," said Mr. Fedotov.  Referring to UN Convention 

and its three protocols on human trafficking, migrant smuggling and firearms. 

 In terms of human cost, it’s very hard to list exactly the number of Nigerians who have died as a result of 

drug related activities due to lack of records. However there has been couple of death that the community has 

suspected to be linked to drug including a Nigerian who was alleged to have been pushed down from a skyscraper by 

Thai police in the process of trying the arrest him (Nigeria Embassy, 2015) plus over 500 Nigerians incarcerated with 

most of them repeated offender linked to drug related cases in Thailand. Also, there is a staggering number of about 

13 young Thai women were condemned to death in China on drug charges With about 68 women condemned to death 

on drug charges in Thai jails all between 20 - 40 years of age with most of them linked to Africans drug syndicates 

which is notable dominated by the Nigerians drug traffickers. Fedie, and else convict who serve 8 years in Thai 

prisons and is back on the street again claims “The harsh condition in Thai prisons have also help to destroy most 

Nigerians by making even first offenders to become more determined to go back to the very business again as soon 

as they complete their terms in prison and are freed”, Fedie (in a private conversation, 2010). According anonymous 

(2014) while analysing the fate of the 13 Thai ladies concluded that “ But when one compares it with the appalling 

conditions of imprisonment in the Thai corrections system, the arbitrariness of judgment, the death penalties imposed 

on the word of police witnesses, and what can only be called, the vindictiveness of the treatment of drug related 

convicted prisoners, the condition of the 13 Thai women in Guangzhou is not the worst fate of all.” an anonymous 

(“13 Young Thai Women Condemned to Death in China”, 2014)  

                  

8. Trends 

 One of the major difficulties in understanding the trends and dealing with the Nigerian drug syndicates in Thailand 

is the complexity and blurry lines that exist between the migration, smuggling and trafficking as well as legality and illegality 
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nature of their activities in Thailand. Therefore, distinguishing the terms often interchangeably used without distinction 

becomes crucial to put it into a perspective in order to overcome the confusion and misunderstanding about their trends in 

Thailand and the hurdles in crafting a proactive approach to fight their activities. 

Besides, the lack of concise universally accepted definition of what constitute transnational organized crime by 

all states (due to states sovereignty and the difference in states laws and international law) made it even more harder to 

manage the group activities without either occasional gross violation of human rights or adoption of approaches that will 

rather become part of the problem in the long run such as in the case in Thailand and Nigeria partly because there has been 

either little or no reflection of attention paid to the push and pull factors that remains a powerful force that continue to lure 

more Nigerians into these criminal activities in the measures used in fighting the crime.  

According to the embassy of Nigeria in Bangkok, there are over 2000 documented Nigerians who are residing in 

the Kingdom while the Thai immigration puts the number of Nigerians in Thailand at about 120,000. (Embassy of Nigeria 

in Bangkok, 2015). What is not clear here is whether the rest of the number not known by the embassy are illegal migrant 

who entered the country clandestinely by avoiding or beating the border controls. But the growing number of Nigerians 

constantly arrested in Nigerian churches and on the streets of Thailand without valid visa also conformed to the fact that 

Nigerians migrants arrive the kingdom with genuine documents and then overstay their visa due to the very policies that 

made it hard for them to extend their visa here which rather than fixing the problem becomes the beginning of their illegality 

in Thailand. 

Unlike in Europe and other parts of the world where illegal immigrant could still work and get paid under the 

table, the illegal status adds to the problems of lack of opportunities for Nigerians in Thailand and constitute a force designed 

by such policies that pushed them into the hands of the middlemen – smugglers- and traffickers – the drug lords - who have 

used it as  a strength to exploit them and recruit the new comers into the dirty business by providing them with other 

alternatives means of survival.  In its 2005 annual report on Transnational Organized Crime Threat Assessment: 

Transnational Organized Crime Threat on West Africa, the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)  

acknowledged  that  the West Africa region (dominated by the Nigerian drug syndicates) has gained popularity as a major 

transit point for illegal narcotics trafficking such as heroin to Europe, and the United States; and methamphetamine destined 

for the South East Asia as well as a transit route for illicit proceeds flowing back to source countries with serious global 

implications (UNODC, 2005).  

Their success in the use of networks is likely due to their abilities to maintain ties with established crime networks 

and share  convergence points with Nigerian businesses, or and citizens with ethnic affiliations to launder or convert their 

illicit profits into legitimate funds and repatriate the funds to Nigerian via similar means and people across from the world. 

For example, according to Hamilton (2016), Mazzitelli posit that “They are everywhere” referring to the Sinaloa 

Cartel global presence. He asserted that " They have the capacity to negotiate with Nigerian criminal groups, European 

criminal groups — they provide to everybody. They are businessmen." Comparing the cartel to a "multinational" 

corporation, and cited the "entrepreneurial spirit" of Mexican traffickers and the "technical edge" the Sinaloans have over 

their competitors as reasons for the group's global expansion. He went further to say that "In these last 15 years, they have 

transformed the illicit drug business into a worldwide business," he said.” (Hamilton, 2016).                    

Socially, the drug syndicates have infiltrated key secondary and tertiary institutions such as secondary schools 

(with a Nigerian Teacher arrested for drug peddling) and Universities with more and more students from Siam University 
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and  Ramkhamheang University etc. apprehended for drug related crime consistently such as the case of Fidilis (see 

https://www.youtube.com/watch?v=jXoqsj9MJFY, 2014). In fact, with the increasing incarceration of numerous Thai 

women and other nationals (both at home and a broad) who are constantly duped into the business via clever tricks like fake 

marriages and similar love scams ( the uncountable arrest of Nigerians linked to TOC will blow anyone’s mind by just 

typing the search term “ Nigerians in Thailand) and drug related crimes in Nigerian or African churches in Thailand (Okafor, 

2012) , it appears there is no limit and respect for even key and revered institutions like the marriage and religious institutions 

in Thailand which has created a social stigma and stereotype on all Nigerians in Thailand.   

Unfortunately, while the social circles and medias are often inundated with negative information about Nigerians, 

one thing any of these medias have either hardly or never done is rethinking about how such role combined with the lopsided 

policies against Nigerians have actually contributed to the creation of these criminals as the study revealed that most of these 

victims were only expose to drugs while in Thailand due to the very harsh policies that have exposed them to more difficult 

conditions they were trying to run away from home.   

In effort to salvage the situation, both states have to rally their organs against them unfortunately, using the 

traditional confrontational strategy that emphasizes the use of deterrence approach (favored by the realists) primarily focused 

on punishment of offenders, frustration of almost all Nigerians residing and entering the Kingdom to deter the criminals via 

harsh immigration policy, indiscriminate crackdown, negative media reports by state institutions and their loyalists with 

little or no commitment made to directly or indirectly embrace or partner with the Nigerian community (the good Samaritans 

on the ground who are often the victims of the harsh measures) in Thailand in the fight against these groups etc. 

For years, the adoption and dwelling in such ineffective approach suggests to many Nigerians that the menace of 

these groups activities that has no respect for Thai and Nigerian sovereignty has unfortunately been politicalized to become 

moral grounds to justify the already existing negative public perception, institutional discrimination, stereotype, and racial 

profiling of  other minorities and Africans in Thailand especially the Nigerians (Obianuju, 2015) without exceptions instead 

of making  keen commitment to specifically study this group in-depth to better understand its trends so as to orchestrate 

better strategies and inclusive measures to better manage the situation in order to probably stamp it out, ameliorate or curb 

it to its barest minimum.  

As a result, coordinated states efforts, policies and action plans to dislodge their activities unilaterally by Thai 

government via its state institutions, multilaterally by the United Nations’ (UN) responsible organs such as the UNODC; 

regionally via ASEAN collaboration; bilaterally via the use of state institutions initiatives between  Thai and Nigerian 

Ministry of foreign Affairs through diplomatic effort in conjunction with  Royal Thai Police Narcotics Suppression Bureau 

(RTPNSB) and Office of Narcotics Control Board (ONCB), Thai prisons Authority and Nigerian Drug Law Enforcement 

Agency (NDLEA) facilitated by the Embassy of Nigeria in Bangkok, Thailand and theirs in Abuja, Nigeria have all proven 

to either fail or yield minimal results.      

UNDOC study on methamphetamine from West Africa to East Asia maintained that the amounts of drugs seized 

at the international airport in Lagos from those that tested positive for amphetamines in 2010 alone stood at (75 kg) and (45 

kg) in 2011, acknowledging that while their notoriety for cocaine and heroin has fallen since 2008, their involvement in 

methamphetamine has however increased since 2010. It blamed part of the problems to the responsible authorities’ 

inaccurate report of illicit drugs as “psychotropic substances” when unsure due to the lack the technology to distinguish 

between certain banned substances.  
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Consequently, the Nigerian drug syndicate and other related TOC activities such as the internet scam, trafficking 

in person etc. in Thailand continuous to resist any signs of suppression and have degenerated into a grave concern with 

catastrophic impact that has undermined the diplomatic progress and good dividends derived from this cordial friendship. 

Although there has been conflicting evidence of how many Nigerians are in Thai prisons exactly. However, recent data 

shows that Nigeria remains the only country with the highest number of foreign prisoners in Thailand from 7th position 

with 94 prisoners in 2009 (www.thaiprisonlife.com, 2012) to 1st position with over 500 incarcerated inmates in 2014/2015 

according to Nigeria’s ambassador to Thailand, Excellency Mr. Chudi Okafor (Akanfe, 2014) despite the fact that about 

395  to 492 inmates ( Thai department of correction, 2014), with about 237 of them convicted for drug related crimes were 

reported to have been released on prisoner’s transfer treaty  between 2003 through 2012 when the program was halted for 

alleged irregularities by Nigerian prisons authority after prisoners who benefited from the treaty and were supposed to have 

been serving their remainder prison terms in Nigeria were spotted and some arrested in the same drug related crimes again 

in Thailand by Thai authorities (ambassador Okafor, 2015)  

The frustration and lack of recommended progress made in fighting these groups have in fact stigmatized 

Nigerians (especially those residing in Thailand) as weirdoes and savory by Thai authorities and in its public eyes due to 

the dire security, social, political, and economic threat cum unprecedented human cost of its TOC activities on both states 

with mostly good Nigerian citizens caught in the crossfire and with occasional hurdles on the smooth flow of diplomatic 

progress of Nigeria Embassy in Thailand that has often resulted into some sort of diplomatic hiccups or disdain (if you like) 

between Nigerian Embassy in Bangkok and Thai Ministry of Foreign Affairs and Thai embassy in Abuja by occasionally 

refusing to give official request (letters) from the Nigerian embassy in Bangkok the full weight of recognition it deserves 

and vice versa which I am a living witness.   

 

9. Conclusion and Recommendation  

Data collected and analyzed in this study conclude that the implementation and enforcement of the zero 

tolerance measures and approaches against these groups are deficient and unpopular in the public eyes and contributes 

to why even the agencies vested with the responsibility to fight drugs trafficking usually compromised the system 

which is why they have been partially effective in the fight despite their inadequate staffing strength, funding, and 

lack  of necessary equipment and expertise needed to deal with these criminals effectively. 

As a result of the challenges and negative perception from the increase incarceration of Nigerians, and the 

growing strength of their operations and networks in Thailand, innocent Nigerians are constantly targeted and expose 

to harsh conditions that rather encourages illegality to survive, so to say, with huge social-economic and security 

impacts on Thailand while ignoring the root cause of the problem and the need for rethinking about new and proactive 

strategies in the drug war. 

In light of the findings the following recommendations could be useful at various level:Urgent extensive 

international, domestic, and regional co-operation among state and non-state actors in the fight against the Nigerian 

transnational drug syndicates and their networks in Thailand is a necessity and calls for a rethinking about the present 

confrontational or zero tolerance drug policies embraced by Thai and Nigerian authorities that have become futile 

and part of the problem itself. To achieve that, Thailand need to urgently embark on drug policing and judicial systems 

structural reforms that emphasizes full observance and respect of human rights, more active civil society participation, 
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and constant review of the measures in place to ascertain to their effectiveness including the engagement of the 

Nigerian community in Thailand in the fight.  

Thus, the need  to not over emphasis further initiatives and measures that support the militarization and 

excessive policing that focuses on violence crackdown as it builds a culture of impunity, corruption, extortion, abuse 

of human rights, and  sometimes direct accomplice of  Thai security officials (who are rather entrusted to fight the 

evil) in the illicit activities which only protect the traffickers while innocent Nigerians on Thai street walk around 

with the negative stigma that has  subjected Nigerians in Thailand to constant fear, negative public perception, and 

institutional discrimination etc.   Thailand should rather adopt co-operation mechanisms that strengthen both 

countries’ efforts to increase the accountability, transparency, and professionalism of their law enforcement and other 

relevant institutions especially the Thai Police, Immigration, Ministry of Foreign Affairs  and Embassy in Abuja in their 

dealings with Nigerians and Africans as a whole,  combat corruption especially among government officials and assist 

in the implementation of reforms to their correction system and judicial institutions. 

Above all, Thailand should always consider the fact that most traffickers become victims of the push and 

pull factors by simply being born naturally into these societies with little or nothing they could do to change such 

destiny designed by nature. As such, structural economic, security cum immigration policy changes that help 

legitimized legitimate Nigerians’ efforts to maintain their livelihoods through licit activities is a necessity to curb the 

violence crackdown and institutional discriminatory policies (which welcome and strengthened the traffickers but 

prevent legitimate Nigerians from visiting Thailand while those residing in Thailand are constantly exposed to the 

very factors  that lure the criminals into the illicit activities) against Nigerians which could help to restore hope and 

trust between the community and state institutions in this struggle to avoid the occasional provocation of social unrest 

that demands unduly use of forces and policing as usual.  

On the part of Nigeria, as a great nation, it must realized that the era of unethical-state-irresponsibility 

(failure to fully care for its citizens both at home and abroad as enshrined in the constitution that unite all the different 

kingdoms into one union as a nation) when its citizens are treated like a rented car that nobody cares to watch should 

be gone. As such, it should sensitized its subjects and assume more responsibility for its citizens by prioritizing efforts 

to address those prevalent push and pull factors that are making its citizens prone to these illicit activities in their 

large numbers in Thailand and globally by recognizing some of the notable deficiencies in managing drug problems 

among its institutions and citizens to enhance Nigerian law enforcement efforts to fight illicit drug trafficking. 

To the embassy of Nigerian in Thailand, although the era of Ambassador Chudi Okafor that expires in 2015 

has made good progress via the use of the image laundry campaign, more need to be done to sensitize its subjects at 

home and in Thailand at all levels. Most importantly, as Nigeria and Thailand continue to strive to maintain their 

friendship based on mutual respect and benefit irrespective of the constant distraction by the Nigerian drug and other 

TOC syndicates activities in Thailand, Nigerians and Thais alike are very weary of the existing measures and are 

looking forward to seeing Thai-Nigeria future anti-drug co-operation shift in the right direction to embrace helping 

measures rather than the status quo – the zero tolerance approach pioneered and favoured by UN -.that are 

discriminatory,  not co-operative, excludes observance of human rights, lacks any consultation with the Nigerian civil 

society (the Nigerian community in Thailand), leads to further incarceration of Nigerians, and disproportionate use 
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of force and policing that will continue to cost both countries hugely to enforced without actually fixing the problem 

itself.  

Finally, unless urgent action is taken to change the status quo, the fight against these groups in Thailand 

will continue to be futile as it benefits only the drug syndicates and their global networks who constantly explore new 

options to circumvent law enforcement, corrupt state officials, infiltrate key institutions to weaken them without 

respect for state sovereignty and territorial frontiers while they remain in business  at the detriment of  both states and 

their good citizens who unfortunately become constant victims of the ineffective zero tolerance initiatives and 

confrontational government policies in the war against drug. 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินคดีเด็ก ตลอดจนเก่ียวกบัการใชม้าตรการ

พิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 มุ่งเนน้ศึกษาเฉพาะเด็กโดยไม่รวมถึงเยาวชนจากการศึกษาพบวา่ การสอบปากคาํเด็กในปัจจุบนั

ยงัไม่ไดมี้การกาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการสอบปากคาํเด็กท่ีสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของกฎหายท่ีมุ่งคุม้ครองสิทธิ

ของเด็กไวเ้ป็นการเฉพาะ กล่าวคือการสอบปากคาํเด็กในบางคร้ังสภาพความพร้อมของเด็กอาจไม่อาํนวยต่อการ

สอบปากคาํดงักล่าวทาํใหใ้นการสอบปากคาํจะตอ้งใชร้ะยะเวลามากข้ึนเกินจาํเป็น ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการปล่อยตวั

ชัว่คราวเด็กท่ีล่าชา้ออกไปประเด็นท่ีสองพบวา่ ระยะเวลาในการควบคุมตวัผูก้ระทาํความผิดซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีอายเุกิน

กว่า 20 ปี กับเด็กท่ีมีอายุไม่เกิน 15 ปี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่สอดคล้องกัน กฎหมาย

กาํหนดให้มีการควบคุมตวัผูก้ระทาํความผิดซ่ึงเป็นเด็กท่ีมีอายุไม่เกิน 15 ปี และประเด็นสุดทา้ยพบว่า บทบญัญติั 

มาตรา 86 ของพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ยงัเปิด

ช่องให้เด็กซ่ึงกระทาํความผิดซํ้ าสามารถไดรั้บการพิจารณาตามเง่ือนไขมาตราดงักล่าวได ้ซ่ึงอาจส่งผลทาํให้เด็กไม่

สํานึกผิดต่อความผิดท่ีไดก้ระทาํ เพราะกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถท่ีจะข่มขู่ ยบัย ั้ง ป้องกนัการกระทาํความผิดซํ้ า

ของเด็กได ้

จากการศึกษาผูว้ิจยัไดเ้สนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้  ประการแรกควร

กาํหนดหลกัเกณฑป์ฏิบติัในการสอบปากคาํผูต้อ้งหาซ่ึงเป็นเด็กท่ีมีอายไุม่เกิน 15 ปีไวเ้ป็นการเฉพาะโดยใหอ้ยูภ่ายใต้

ความคิดเห็นของสหวิชาชีพในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพจิตใจ ความพร้อมของเด็กระหว่างการให้

ปากคาํ ประการท่ีสอง ควรกาํหนดระยะเวลาการควบคุมตวัของผูก้ระทาํความผิดซํ้ าให้สอดคลอ้งกนั และประการ

สุดทา้ยจากสถิติการกระทาํความผิดซํ้ าของเด็กท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ในช่วงปี 2552 – 2556 จึงควรแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติั 

มาตรา 86 ของพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ใน

วรรคทา้ย ความตามมาตราน้ีไม่รวมถึงกรณีท่ีเด็กซ่ึงเคยไดรั้บสิทธิในวรรคขา้งตน้มาก่อนแลว้ และไดก้ระทาํความผิด

ซํ้ าข้ึนอีกในภายหลงั 

คาํสําคญั: การคุม้ครองสิทธิของเด็กชั้นก่อนฟ้อง, เด็กท่ีกระทาํความผิด 
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ABSTRACT 

This thesis aimed to study problems caused by proceeding of child case and related to using of special 

measures instead of criminal proceeding under the establishment of and procedures for juvenile and family court B.E. 

2553. The research focused on child only not include juvenile. The study revealed that: Firstly, there was not any 

stipulation of current rules for child interrogation in consistency with the purposes of the law to protect child rights 

particularly i.e. some of interrogations took excessive time and effected to delay the provisional release of child. 

Secondly, there was some inconsistence in the Criminal Procedure Code about duration of the detention of accused 

between person with more than 20 years old and child less than 15 years old. Finally, it was that Section 86 of the 

establishment of and procedures for juvenile and family court B.E. 2553 opened a gap for recidivists to be allowed 

under conditions of such section and they may not be repented of their misconducts due to such section could not 

prohibit, restrain and prevent any child recidivisms. 
For being guidelines to solve problems mentioned above, therefore, the researcher had some suggestions as 

follows: Firstly, rules of child interrogation shall be stipulated for child less than 15 years old particularly by 

conducting under the opinion of interdisciplinary with careful consideration of children’s mind and readiness during 

interrogation. Secondly, duration of the detention of accused shall be stipulated consistently. Finally, because of 

higher rate of child recidivism during B.E. 2552-2556, the last paragraph of Section 86 of the establishment of and 

procedures for juvenile and family court B.E. 2553 shall be included the case that child who had already used such 

rights stipulated in above paragraph and made recidivism later. 

Keywords: Protection of child rights at pretrial process, juvenile 

 

1.บทนํา 

เด็กท่ีกระทาํความผิดอาญานั้นในทางวิชาการยงัไม่ถือวา่เด็กเหล่าน้ีเป็นอาชญากร ความผิดท่ีเด็กกระทาํนั้น

แตกต่างกบัท่ีผูใ้หญ่กระทาํทั้งในแง่เจตนาและการกระทาํ  เพราะเด็กยอ่มมีความยั้งคิดนอ้ยกวา่ผูใ้หญ่และ ควรแกไ้ข

เสียแต่ในวยัเด็ก การกระทาํความผิดของเด็กและเยาวชนนั้น ตรงกับคาํว่า “Juvenile Delinquency” ซ่ึงในทางวิชา

อาชญาวิทยาและทณัฑวทิยาไม่เรียกเด็กและเยาวชนผูก้ระทาํความผิดว่าเป็นอาชญากร  ในการปฏิบติัต่อเด็กจึงตอ้ง

คาํนึงถึงสวสัดิภาพและสิทธิขั้นพ้ืนฐานของเด็กเป็นสาํคญัโดยปฏิบติัในลกัษณะแกไ้ขเยียวยามากกว่าท่ีจะลงโทษ 

(สง่า  ลีนะสมิต,2523:5) สาํหรับประเทศไทยไดมี้การตราพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา

คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เพ่ือใหก้ารปฏิบติัต่อเด็กและเยาวชนนั้นเป็นไปตามหลกัสากลขณะเดียวกนัก็มุ่ง

คุม้ครองสิทธิของเด็กท่ีเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมให้ไดรั้บประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตามในทางปฏิบติัก็ยงัพบวา่

ขั้นตอนการปฏิบติัต่อเด็กนั้นยงัส่งผลกระทบต่อสิทธิของเด็ก ในงานวิจยัน้ีจึงมุ่งศึกษาถึงการคุม้ครองสิทธิของเด็ก

โดยมิไดร้วมถึงเยาวชนซ่ึงตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 มาตรา 4 ไดใ้หค้าํนิยามคาํวา่  “เด็ก” หมายความวา่ บุคคลอายยุงัไม่เกินสิบหา้ปีบริบูรณ์ ซ่ึงควรจะไดรั้บการ

ปฏิบัติจากรัฐท่ีแตกต่างกับเยาวชนท่ีกระทาํความผิด ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กตาม

พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เพ่ือจะไดเ้สนอแนะ

แนวทางแกไ้ขปัญหาต่อไป 

https://dict.longdo.com/search/Interdisciplinary
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit
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2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินคดีเด็ก ตลอดจนเก่ียวกบัการใชม้าตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดี

อาญาตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มุ่งเนน้ศึกษา

เฉพาะเด็กโดยไม่รวมถึงเยาวชน 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การวิจยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเอกสาร (Documentary 

Research) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากตวับทกฎหมาย คาํอธิบายกฎหมาย และบทความวชิาการทั้งของไทยและต่างประเทศ 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการ เอกสารรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ รวมทั้ งขอ้มูล

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งจากฐานขอ้มูลอินเทอร์เน็ต แลว้นํามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 

(Content Analysis) และการวิเคราะห์เชิงนิติวิธี (Juristic Method Analysis) เพ่ือสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและ

ขอ้เสนอแนะ 

 

4. ผลการวจิยั 

จากการศึกษาพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 

2553 ซ่ึงกาํหนดแนวทางการปฏิบติัต่อเยาวชนและเด็กผูว้จิยัพบวา่ บทบญัญติัท่ีกฎหมายกาํหนดนั้นอาจไม่เหมาะสมท่ี

จะนาํมาปฏิบติัต่อเด็กจึงควรมีมาตรการหรือวิธีการปฏิบติัแตกต่างกนัระหวา่งผูต้อ้งหาเด็กและผูต้อ้งหาท่ีเป็นเยาวชน 

เหมือนกรณีการจบักุม ท่ีกาํหนดให้เจา้พนกังานตาํรวจใชว้ิธีการจบักุมเด็กและเยาวชนท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น งานวิจยั

ฉบบัน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะกรณีประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็ก ซ่ึงควรจะไดรั้บการปฏิบติัจากเจา้พนกังาน

ตาํรวจอยา่งถูกตอ้งและเหมาะกบัวยัของเด็กและเป็นไปตามเจตนารมณ์ดาํเนินคดีอาญาท่ีมุ่งในการแกไ้ขปัญหา และ

การฟ้ืนฟเูด็กและเยาวชน โดยผูว้จิยัไดก้าํหนดประเด็นในการศึกษา ดงัน้ี 

4.1 ปัญหาหลกัเกณฑ์การพจิารณาเกีย่วกบัการสอบปากคาํ 

จากการศึกษาพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 78 ซ่ึงกาํหนดเพียงกรอบเวลาในการทาํสํานวนการสอบสวนซ่ึงเป็นไปตามกระบวนการดาํเนินคดี  ในทาง

ปฏิบติัจึงไม่ปรากฏวา่ในการสอบปากคาํเด็กแต่ละคร้ังนั้นวา่จะตอ้งปฏิบติัต่อเด็กอยา่งไรในระหวา่งท่ีสอบปากคาํ ใน

ประเด็นน้ีผูศึ้กษาเห็นวา่หากไม่มีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาเก่ียวกบัการสอบปากคาํแต่ละคร้ังไว ้อาจเกิดปัญหาในการ

ปฏิบติัท่ีส่งผลเด็ก อาจทาํให้ใชร้ะยะเวลายาวนานก็อาจส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของคาํให้การ ซ่ึงหากในทางปฏิบติั

กระบวนการสอบปากคาํเด็กไดมี้ผูเ้ก่ียวขอ้งในการสอบสวนไดรั้บขอ้มูลของคดีก่อนท่ีจะเร่ิมสอบปากคาํ และทราบ

เป้าหมายในการถามก่อนท่ีสอบปากคาํจริงอาจส่งผลให้การใช้เวลาในการสอบสวนแต่ละคร้ังใช้เวลาไม่มากนัก 

นอกจากน้ีการสอบปากคาํเด็กตอ้งกระทาํโดยรวดเร็วและไม่ควรใหเ้ด็กตอ้งรอนาน ทั้งน้ีเพราะความจาํเหตุการณ์เดก็

นั้นมีจาํกัดและการท่ีจะให้เด็กตอ้งมานั่งรอเพ่ือให้การต่อพนักงานสอบสวนอาจทาํให้เด็กไม่ให้ความร่วมมือกบั

พนกังานสอบสวนก็ได ้อีกทั้งหากการสอบปากคาํใชเ้วลาท่ียาวนานเด็กอาจจะรู้สึกเบ่ือ และจะรู้สึกวา่ถูกบงัคบั อาจจะ

ไดข้อ้เท็จจริงไม่เป็นประโยชน์ในคดี รัฐควรจะเห็นความสาํคญัของเด็กแก่คุณค่าของเด็กมากยิ่งข้ึน โดยเนน้ท่ีตวัเด็ก
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และประโยชน์สูงสุดของเด็ก และตอ้งมีการปฏิบติัเพ่ือพฒันาเด็กในทุก ๆ ดา้นเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

เด็กท่ีจะนาํไปสู่ประโยชน์สูงสุดสาํหรับเด็ก (ไพรัช บวรสมพงษ,์ 2548, น. 43) 

จากการศึกษากฎหมายเด็กของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงไดก้าํหนดให้กระบวนการสอบสวนเด็กของเจา้พนกังาน

ตาํรวจจะถูกดาํเนินการตามความเช่ือของการมุ่งพฒันาเด็ก (The Spirit of Contributing to the Sound Development of 

Juveniles) และครอบคลุมถึงบุคลิกภาพ ความประพฤติ  บนัทึกภูมิหลงั  การศึกษา ภูมิหลงัครอบครัว เพ่ือน หรือผูร่้วม

กระทาํผิด รวมทั้งขอ้เท็จจริง สาเหตุและแรงดลใจในการกระทาํผิด  การสอบสวนคดีเด็กควรกระทาํอยา่งรวดเร็ว ได ้

(วารุณี  จนัทร์ทอง, 2556, น. 122-123) แมว้า่กฎหมายเด็กของประเทศญ่ีปุ่นนั้นจะไดไ้ม่กาํหนดชดัเจนถึงกรอบระยะ

การสอบปากคาํเด็ก แต่บทบาทของพนักงานสอบสวนในการสอบปากคาํเด็กนั้นมีความแตกต่างจากบทบาทของ

พนกังานสอบสวนของประเทศไทยท่ียงัมุ่งคน้หาความจริงในคดีเป็นสาํคญั 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเห็นวา่ ควรจะกาํหนดการหลกัเกณฑใ์นการปฏิบติัระหวา่งการสอบสวนแต่ละคร้ังใหช้ดัเจน 

และมุ่งเนน้หาสาเหตุในการกระทาํความผิดมากมุ่งคน้หาความจริงในคดีเป็นสาํคญั 

 

4.2 บทบาทของพนักงานสอบสวนในการควบคุมตวัเดก็ทีต่กเป็นผู้ต้องหา 

จากการศึกษาพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 78 วรรคสองซ่ึงกาํหนดเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีพนักงานสอบสวนจะตอ้งส่งสํานวนการสอบสวนให้พนักงาน

อยัการภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีเด็กหรือเยาวชนนั้นถูกจบั หรือปรากฏตวัอยูต่่อหนา้พนกังานสอบสวน หากในกรณีท่ี

ไม่สามารถยื่นฟ้องไดท้นัภายในกาํหนด 30 วนั พนกังานสอบสวนตอ้งดาํเนินการผดัฟ้องโดยมีหลกัเกณฑคื์อ (สมชยั 

ฑีฆาอุตมากร, 2554, น. 75) 

1) กรณีความผิดอาญาท่ีมีอตัราโทษอยา่งสูงตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวใ้หจ้าํคุกเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 

5 ปี ไม่วา่จะมีโทษปรับดว้ยหรือไม่ก็ตาม หากเกิดความจาํเป็นไม่สามารถฟ้องเด็กหรือเยาวชนนั้นต่อศาลไดท้นัภายใน

ระยะเวลาดงักล่าว (30 วนั) ให้พนกังานสอบสวนหรือพนักงานอยัการแลว้แต่กรณี ยื่นคาํร้องต่อศาลเพ่ือขอผดัฟ้อง

ต่อไปไดอี้กคร้ังละไม่เกิน 15 วนั แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินสองคร้ัง 

2) ในกรณีความผิดอาญาท่ีมีอตัราโทษอยา่งสูงตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวใ้หจ้าํคุกเกินหา้ปี  ไม่วา่จะมี

โทษปรับหรือไม่ก็ตาม  เม่ือศาลสั่งอนุญาตใหผ้ดัฟ้องครบสองคร้ังแลว้  หากพนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการ

ยืน่คาํร้องต่อศาลเพ่ือขอผดัฟ้องต่อไปอีก  โดยอา้งเหตุจาํเป็นศาลจะอนุญาตตามคาํขอนั้นไดต้่อเม่ือพนกังานสอบสวน

หรือพนกังานอยัการไดแ้สดงถึงเหตุจาํเป็นและนาํพยานมาเบิกประกอบจนเป็นท่ีพอใจแก่ศาล  ในกรณีเช่นวา่น้ี  ศาลมี

อาํนาจสัง่อนุญาตใหผ้ดัฟ้องต่อไปไดอี้กคร้ังละไม่เกิน 15 วนั แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินสองคร้ัง 

จากบทบญัญติัดงักล่าวจะเห็นไดว้่า เม่ือรวมเวลาแลว้ความผิดอาญาท่ีมีอตัราโทษอย่างสูงตามท่ีกฎหมาย

กาํหนดไวใ้ห้จาํคุกเกิน 5 ปี  ไม่ว่าจะมีโทษปรับดว้ยหรือไม่ก็ตาม พนักงานสอบสวนและพนกังานอยัการจะมีเวลา

ดาํเนินการในชั้นสอบสวนและชั้นอยัการไดสู้งสุด 90 วนั   

ระยะเวลาดงักล่าวส่งผลใหเ้ด็กท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกนัตวัจะตอ้งถูกควบคุมตวัไวใ้นสถานพินิจซ่ึงถูก

จาํกัดสิทธิและเสรีภาพ  และหากพนักงานสอบสวนยงัทาํสํานวนไม่เสร็จไม่สามารถยื่นฟ้องได้ทันเวลา 30 วนั

พนักงานสอบสวนตอ้งขอผดัฟ้องต่อศาล  เด็กก็จะตอ้งถูกควบคุมตวัอยู่ในสถานพินิจต่อไปจนกว่าจะมีการฟ้อง  ผู ้

ศึกษาเห็นวา่การท่ีใหเ้ด็กท่ีมีอายไุม่เกินสิบหา้ปีเขา้ไปอยูใ่นสถานพินิจซ่ึงมีลกัษณะถูกจาํกดัเสรีภาพนั้น แต่ระยะเวลา



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1191 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ท่ีตอ้งถูกควบคุมนานตามระยะเวลาของการผดัฟ้อง ไดแ้ก่  30 วนั  60 วนั หรืออาจจะถึง  90  วนัแลว้แต่กรณีจึงถือ

เสมือนวา่เด็กถูกลงโทษ  อีกทั้งหากเปรียบเทียบกบัระยะเวลาในการผดัฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาท่ีใชก้บัผูต้อ้งหาในคดีทัว่ไปหรือผูต้อ้งหาท่ีเป็นผูใ้หญ่จะมีระยะเวลาสูงสุด 84 วนัเท่านั้น  จะเห็นไดว้า่การผดั

ฟ้องตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญานั้นมีระยะเวลานอ้ยกวา่การผดัฟ้องของเด็ก  

ผูว้ิจัยจึงมีความเห็นว่า เด็กท่ีมีอายุไม่เกินสิบห้าปีท่ีตกเป็นผูต้อ้งหานั้นไม่น่าจะมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

ควบคุมตวัเด็กนั้นไว ้หรือหากจะใชอ้าํนาจการควบคุมตวัเด็กจะกระทาํไดต้่อเมื่อมีความจาํเป็นตามที่กฎหมาย

กาํหนดให้อาํนาจไวเ้ท่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามหลกั “การปล่อยชัว่คราวเป็นหลกั  การควบคุมตวัเป็นขอ้ยกเวน้”  กรณี

ท่ีสามารถใชอ้าํนาจควบคุมตวัได ้เช่น เด็กมีพฤติการณ์หลบหนี หรือไปยุง่เหยิงต่อพยานหลกัฐานเป็นตน้  อีกทั้ง

กฎอนัเป็นมาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติวา่ดว้ยการบริหารงานยติุธรรมเก่ียวแก่คดีเด็กและเยาวชน (กฎแห่งกรุง

ปักก่ิง)  ยงัไดก้าํหนดให้ “การควบคุมตวัไวพิ้จารณาคดีควรเป็นมาตรการสุดทา้ยท่ีจะใช ้และใชใ้นระยะเวลาท่ีสั้น

ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได”้  ผูว้ิจยัเห็นวา่  เด็กซ่ึงมีอายไุม่เกินสิบห้าปีนั้น ตอ้งมีท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหล่งซ่ึงเด็กย่อมตอ้งพกั

อาศยัอยูก่บับิดามารดา ผูป้กครอง หรือองคก์รดูแลเด็ก  ผูว้ิจยัจึงไม่เห็นเหตุท่ีจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดใหเ้ด็กนั้นอยูใ่น

อาํนาจของรัฐในระหวา่งการทาํสาํนวนของเจา้พนกังาน 

จากการศึกษากฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา่ ในบางรัฐจะไม่ใชว้ธีิประกนัตวัเด็กและเยาวชนเน่ืองจาก 

เห็นวา่เด็กและเยาวชนจะตอ้งไดรั้บการปล่อยตวัโดยมอบใหบิ้ดามารดา หรือผูป้กครองอยา่งรวดเร็ว ในโอกาสแรกอยู่

แลว้ แต่บางรัฐยนิยอมใหมี้การประกนัตวั ซ่ึงมีเด็กและเยาวชนจาํนวนนอ้ยมากท่ีไดรั้บปล่อยตวัโดยใชก้ารประกนัตวั

เป็นหลกั เพราะกฎหมายเก่ียวกับคดีเด็กและเยาวชนของรัฐเกือบทั้ งหมดมีขอ้จาํกัดท่ีจะไม่ให้ควบคุมตวัเด็กและ

เยาวชนไวใ้นระหว่างรอการพิจารณาคดี จึงไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งใชว้ิธีการประกนัตวัแต่อย่างใด  สรุปไดว้่าเด็กและ

เยาวชนจะไดรั้บการปล่อยตวัใหไ้ปอยูก่บับิดามารดาเป็นหลกั (จริยาวดี  มิตรสูงเนิน,2548:33) 

ดงันั้น กรณีเด็กท่ีถูกกล่าวหาวา่กระทาํความผิดน้ีควรจะไดรั้บการปล่อยตวัโดยการมอบใหบิ้ดามารดา หรือ

องคก์รท่ีดูแลเด็กในกรณีเด็กท่ีไม่มีครอบครัว โดยไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งควบคุมตวัไวใ้นอาํนาจของรัฐ 

 

4.3 ปัญหาเง่ือนไขในการใช้มาตรการพเิศษแทนการดาํเนินคดอีาญา 

โดยท่ีพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 

86 กาํหนดเง่ือนไขสาํหรับเด็กและเยาวชนท่ีสามารถใชม้าตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญาได ้ 

1) คดีท่ีเด็กหรือเยาวชนกระทาํความผิดซ่ึงมีอตัราโทษท่ีกฎหมายกาํหนดไวใ้หจ้าํคุกไม่เกิน 5 ปี จะมี

โทษปรับหรือไม่ก็ตาม  เด็กหรือเยาวชนท่ีกระทาํความผิดตอ้งไม่เคยตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก  เวน้แต่เป็นโทษ

ท่ีเกิดจากความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

2) ผูก้ระทาํความผิดตอ้งสาํนึกในการกระทาํก่อนท่ีจะมีการฟ้องคดี  

3) ผูอ้าํนวยการสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน จัดทาํแผนแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟูให้เด็กหรือ

เยาวชนท่ีกระทาํความผิดนั้นปฏิบติัเพ่ือบรรเทา ทดแทนหรือชดเชยความเสียหายแก่ผูเ้สียหายหรือเพ่ือให้เกิดความ

ปลอดภยัต่อชุมชน แต่ก่อนท่ีจะมีการจดัทาํแผนข้ึน  

4) ผูเ้สียหายและเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทาํความผิดตอ้งใหค้วามยนิยอม  



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1192 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

เง่ือนในขอ้ 1) สามารถอธิบายได ้ ดงัน้ี “การไดรั้บโทษจาํคุก” หมายถึง การรับโทษจาํคุกจริงตามคาํพิพากษาซ่ึง

ถึงท่ีสุดใหล้งโทษจาํคุก และในความผิดท่ีรับโทษนั้นมิใช่ความผิดท่ีกระทาํโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  (วมิยั ศรี

จนัทรา, สืบคน้จาก http://www2.djop.go.th/imf/ay86.pdf) ดงันั้น เด็กหรือเยาวชนท่ียงัอยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์จะไดรั้บการ

พิจารณาใหน้าํมาตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญามาใช ้ไดแ้ก่  

(1) เด็กหรือเยาวชนไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุกมาก่อน หรือ 

(2) เคยรับโทษจาํคุกแต่เป็นความผิดท่ีกระทาํโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  

(3) หากศาลพิพากษาใหล้งโทษจาํคุก แต่รอการลงโทษไว ้ตอ้งถือวา่ไม่เคยรับโทษจาํคุก  หรือ 

(4) ศาลพิพากษาให้ลงโทษจาํคุกแต่เปล่ียนโทษเป็นฝึกอบรมก็เช่นกนัถือวา่เด็กหรือเยาวชนนั้น  ไม่เคย

ไดรั้บโทษจาํคุก   

จากกรณีการกาํหนดเง่ือนไขดงักล่าวอาจจะมีเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ า  ท่ียงัสามารถใชม้าตรการพิเศษ

แทนการดาํเนินคดีอาญาไดอี้ก 

จากการกาํหนดเง่ือนไขดงักล่าวน้ี ผูว้ิจัยเห็นว่ายงัมีปัญหาในการบงัคบัใช้เน่ืองจากเง่ือนไขยงัไม่มีความ

ชดัเจน ขณะเดียวกนัก็ยงัเป็นช่องวา่งใหเ้ด็กหรือเยาวชนท่ีกระทาํผิดซํ้ าใชม้าตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญาได ้

อาจจะส่งผลให้เด็กนั้นไม่ไดมี้ความสาํนึกถึงการกระทาํความผิดของตนอยา่งแทจ้ริง เพราะเห็นวา่หากตนกระทาํผิด

และยอมรับเง่ือนไขท่ีจะเขา้สู่แผนแกไ้ขฟ้ืนฟตูามมาตรา 86 ก็ไม่ตอ้งถูกดาํเนินคดีเด็กก็จะไม่เกิดความเกรงกลวั  อีกทั้ง

พิจารณาจากสถิติจาํนวนและร้อยละของคดีเด็กและเยาวชนท่ีเป็นการกระทําผิดซํ้ า เม่ือเปรียบเทียบกับคดีท่ีถูก

ดาํเนินคดีโดยสถานพินิจทั้งประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 - 2556  พบวา่จากสถิติดงักล่าวนั้นเด็กท่ีกระทาํความผิดซํ้ าใน

แต่ละปีมีจาํนวนสูง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงสถิติจาํนวนและร้อยละของคดีเด็กและเยาวชนท่ีเป็นการกระทาํผดิซํ้ า 

 ปี พ.ศ. 

2552 2553 2554 2555 2556 

จาํนวนคดีท่ีจบักมุทั้งส้ิน 46,371 44,057 35,049 34,276 36,763 

จาํนวนคดีท่ีเป็นการกระทาํผิดซํ้ า 6,294 5,559 4,125 6,849 7,490 

ร้อยละของคดีท่ีเป็นการกระทาํผดิซํ้ า 13.57 12.62 11.77 19.98 20.37 

ท่ีมา : http://www.djop.go.th/stat/statbetween2008-2011/item (10 มีนาคม 2560) 

   

และจากการศึกษากฎหมายของนอกจากน้ีเม่ือไดศึ้กษากฎหมายของประเทศออสเตรเลียท่ีมีการดาํเนินการ

ทั้งในระบบท่ีเป็นนโยบายทอ้งถ่ิน (Local policy) การประชุมกลุ่มครอบครัวตามกฎหมาย The Young Offenders Act 

1993 ใน South Australia The Young Offenders Act 1993 มีเจตนารมณ์ท่ีจะสร้างหลกัประกนัใหก้บัเด็กและเยาวชนท่ี

กระทาํผิดให้ไดรั้บการดูแล แกไ้ข และแนะแนวทางท่ีจาํเป็นในการพฒันาเด็กและเยาวชนให้กลบัมาเป็นสมาชิกท่ีดี

ของชุมชน เม่ือเด็กและเยาวชนยอมรับว่าไดก้ระทาํผิดซ่ึงเป็นความผิดเล็กน้อยและไม่ร้ายแรงและไดก้าํหนดคดีท่ี

สามารถใชว้ิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวได ้ตอ้งเป็นคดีท่ีไม่มีความรุนแรง คดีความรุนแรงในครอบครัว คดีล่วง

ละเมิดทางเพศ หรือเป็นผูก้ระทาํผิดซํ้ าจะตอ้งส่งไปยงัศาลเยาวชนไม่สามารถใช้วิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวได้ 

(สุมาลี วงษว์ฑิิต และคณะ, 2551, น. 41-44) 

http://www.djop.go.th/stat/statbetween2008-2011/item%20(10
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ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงเห็นวา่ ประเทศไทยไม่ควรอนุญาตใหเ้ด็กท่ีเคยกระทาํความผิด  หรือกระทาํความผิดซํ้ าทุก

กรณีทั้งท่ีเคยเขา้สู่กระบวนแกไ้ขฟ้ืนฟูและส้ินสุดกระบวนไปแลว้ หรือกรณีศาลมีคาํพิพากษาแต่ให้รอการลงโทษ

หรือรอการกาํหนดโทษ  เน่ืองจากหากอนุญาตใหก้รณีท่ีไดก้ล่าวไวน้ั้นสามารถใชม้าตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดี

อาญาไดก็้อาจจะส่งผลใหเ้ด็กนั้นไม่เกรงกลวัต่อกฎหมายและการบงัคบัใชม้าตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญาไม่

เป็นไปตามเจตนารมณ์อยา่งแทจ้ริง 

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

การดาํเนินคดีอาญาเด็กยอ่มไดรั้บความคุม้ครองโดยหลกัประกนัสิทธิของผูต้อ้งหาเช่นเดียวกบัคดีท่ีผูใ้หญ่

กระทาํความผิดเน่ืองจากการดาํเนินคดีอาญาเป็นกระบวนการท่ีซบัซอ้น สาํหรับประเทศไทยไดมี้พระราชบญัญติัศาล

เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พุทธศกัราช 2553 ซ่ึงพระราชบญัญติัฉบบัน้ีมีการ

ปรับปรุงในส่วนท่ีเก่ียวกบัการให้ความคุม้ครองสิทธิ สวสัดิภาพ และวิธีปฏิบติัต่อเด็ก เยาวชน สตรีและบุคคลใน

ครอบครัว รวมไปถึงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก และอนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบซ่ึงหากดู

จากการเปล่ียนแปลงพระราชบญัญติัน้ีไดมี้การปรับปรุง เปล่ียนแปลง แกไ้ขรายละเอียดต่าง ๆ มากมายไม่วา่ส่วนของ

ชั้นสอบสวน จบักมุ กระบวนพิจารณา การตดัสินคดี  ตลอดจนการกาํหนดในส่วนของการแกไ้ขฟ้ืนฟเูด็กและเยาวชน 

ในระดบัสากลนานาประเทศไดเ้ล็งเห็นความจาํเป็นท่ีตอ้งให้ความสําคญักบัการคุม้ครองสิทธิของเด็กจึงไดมี้การ

รับรองอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 (Convention on the Rights of the Child) มีผลใชบ้งัคบัเม่ือ

วนัท่ี 2 กนัยายน ค.ศ. 1990 สาํหรับประเทศไทยไดล้งนามเขา้เป็นภาคีเม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ พุทธศกัราช 2535  และ

อนุสัญญามีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พุทธศกัราช 2535 ส่งผลให้ประเทศไทยมีพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดของอนุสัญญาดงักล่าวตลอดจนขอ้ปฏิบติัตามมติสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติโดยการบญัญติั  แกไ้ข  

เพ่ิมเติมกฎหมายภายในเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ท่ีมุ่งคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนในทุกดา้น ประเทศไทยได้

มีการรับรองสิทธิต่าง ๆท่ี เด็กควรจะไดรั้บไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกฉบบั เด็กถือเป็นความมุ่งหวงั

ของครอบครัวทุก ๆ สังคมจึงให้ความคุ้มครองและพฒันาเด็กของตนอย่างดีท่ีสุดเพ่ือให้การพฒันาประเทศมี

ประสิทธิภาพ ทรัพยากรบุคคลยอ่มตอ้งมีคุณภาพ การท่ีเด็กจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ 

จําเป็นต้องไดรั้บการอบรมเล้ียงดู การได้รับความรักความอบอุ่นจากบิดามารดาและสมาชิกในครอบครัวจึงมี

ความสาํคญั และอาจกล่าวไดว้า่  “สถาบนัครอบครัว” ถือวา่เป็นสถาบนัแรกท่ีมีความสาํคญัในการสร้างรากฐานชีวติ

ของเด็กใหไ้ดรั้บการพฒันาทั้งทางร่างกายและจิตใจอยา่งมีศกัยภาพ และทาํหนา้ท่ีในการหล่อหลอมความเป็นมนุษย์

ของสมาชิกในครอบครัว การอบรมเล้ียงดู การให้การศึกษา และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนและวิถีชีวิตของ

สมาชิกในครอบครัวท่ีมีอิทธิพลต่อกนั 

ดงันั้นในการดาํเนินกระบวนการยติุธรรมสาํหรับเด็กนั้นควรจะคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของครอบครัวเป็น

สาํคญัดว้ย   
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการวเิคราะห์ประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน 3 ประเดน็ปัญหาแลว้นั้น เพ่ือใหเ้ด็กท่ีเป็นผูต้อ้งหาไดรั้บ

ประโยชน์สูงสุดเป็นสาํคญั ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. จากการวิเคราะห์ปัญหาการกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการปฏิบติัระหวา่งการสอบปากคาํเด็ก  ซ่ึงไม่ปรากฏ

ว่าได้มีการกาํหนดวางหลกัเกณฑ์ให้เจา้พนักงานปฏิบติั ทั้ งในพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และประมวลตาํรวจเก่ียวกบัคดี พ.ศ. 2545 แต่อย่างใด ดงัน้ี ผูว้ิจยัจึง

เห็นสมควรไดใ้ห้การวางหลกัเกณฑ์ในการปฏิบติัระหว่างการสอบปากคาํ โดยอาจออกเป็นระเบียบในการปฏิบติั

สาํหรับเจา้พนักงานในระหว่างการสอบปากคาํเด็ก ดงัน้ี 

“หลกัเกณฑใ์นการปฏิบติัระหวา่งการสอบปากคาํผูต้อ้งหาเด็ก ดงัน้ี 

(1)  เจา้พนกังานตอ้งคาํนึงถึงสภาพทางจิตใจ และความพร้อมของเด็กในระหวา่งการใหป้ากคาํ 

(2)  การพิจารณาสภาพความพร้อมของเด็กระหว่างสอบปากคาํตาม (1) ตอ้งอยู่ภายใตค้วามเห็น

ของสหวชิาชีพ” 

2. สําหรับกรณีของปัญหาบทบาทของพนักงานสอบสวนในการควบคุมตวัเด็กท่ีตกเป็นผูต้อ้งหา  พบว่า

ตามมาตรา 78 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฯ กาํหนดให้อาํนาจ

พนกังานสอบสวนในการของศาลเก่ียวกบัการผดัฟ้อง จากการศึกษานั้นผูต้อ้งหาเด็กซ่ึงมีอายไุม่เกินสิบหา้นั้นไม่น่าจะ

มีเหตุจาํเป็นท่ีจะตอ้งควบคุมตวัไวแ้ต่อยา่งใดจึงไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเขา้สู่การผดัฟ้อง ควรมอบตวัเด็กนั้นใหแ้ก่

บิดามารดา ผูป้กครอง หรือองคก์รท่ีดูแลเด็กขณะนั้น ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเนน้มอบตวั

เด็กใหแ้ก่ผูป้กครองเป็นสาํคญั 

3. จากการศึกษาวเิคราะห์ปัญหาเง่ือนไขในการใชม้าตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญา ท่ีกาํหนดเป็น

เง่ือนไขตามมาตรา 86 เก่ียวกบัปัญหาการแกไ้ขฟ้ืนฟเูด็กและเยาวชนท่ีกระทาํความผิดซํ้ านั้น ผูว้จิยัเห็นวา่ควรจะไดมี้

การแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมาย ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายนั้นเป็นไปตามเจตนารมณ์ท่ีแทจ้ริง โดยแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ดงัน้ี 

ควรแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติั มาตรา 86 ของพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ในวรรคทา้ย ความตามมาตราน้ีไม่รวมถึงกรณีท่ีเด็กซ่ึงเคยไดรั้บสิทธิในวรรค

ขา้งตน้มาก่อนแลว้ และไดก้ระทาํความผิดซํ้ าข้ึนอีกในภายหลงั  

ซ่ึงหากไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมแลว้ย่อมส่งผลให้เด็กท่ีเคยตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุกไดรั้บมาตรการ

พิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญา หรือไดรั้บโทษจาํคุกหรือรอการลงโทษหรือรอการกาํหนดโทษมา ไม่สามารถเขา้มาใช้

มาตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญาไดอี้ก 

จากการแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 และแนวทางแกไ้ขท่ีไดน้าํเสนอขา้งตน้นั้น ผูศึ้กษามุ่งเนน้ให้เด็กนั้นไดรั้บประโยชน์สูงสุดซ่ึงเป็นไปตาม

หลกัของอนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยสิทธิของเด็ก ค.ศ. 1989 เป็นสาํคญั 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎี และความเป็นมาเก่ียวกบัปรอททั้งในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ มาตรการและหลกัเกณฑท์างกฎหมายเก่ียวกบัปรอท กระบวนการใชบ้งัคบัในเร่ืองการควบคุมและการ

ป้องกนั รวมถึงวเิคราะห์ผลกระทบในการเขา้เป็นภาคีอนุสญัญามินามาตะฯ ในประเทศไทย เพ่ือเตรียมความพร้อมใน

การเขา้เป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ และเพ่ือเสนอแนะแนวทางการแก้ไขและเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ให้

เหมาะสมกบัประเทศไทยต่อไป 

การดําเนินการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเอกสารซ่ึงศึกษาจากการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยหนงัสือตาํรา และบทความทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตวับท

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและความตกลงระหวา่งประเทศ  

ผลการวิจัยพบว่า กฎหมายภายในประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกับอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท ได้แก่ 

พระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ.2511 พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 พระราชบญัญติัวตัถุ

อนัตราย พ.ศ.2535 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 และพระราชบญัญติัการ

สาธารณสุข พ.ศ.2532 ยงัไม่ไดมี้เจตนารมณ์เพ่ือควบคุมการใชป้รอทโดยตรง แต่เป็นการใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ซ่ึงเป็น

การตีความใหค้รอบคลุมโดยรวมเท่านั้น ดงันั้น จึงควรมีการกาํหนดมาตรการทางกฎหมาย ในการใชบ้งัคบัอนุสัญญา

มินามาตะฯ ในประเทศไทยข้ึน โดยอาจเป็นการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมจากกฎหมายดังกล่าว หรือควรมีการบัญญติั

กฎหมายว่าด้วยปรอทให้เป็นกฎหมายเฉพาะ เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้บงัคบั ควบคุม ป้องกัน และแก้ไข ทั้ งน้ี 

จะตอ้งสอดคลอ้งกบัพนัธกรณีตามอนุสัญญามินามาตะฯ อีกทั้ง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเขา้เป็นภาคี

อนุสัญญาดงักล่าว และเพ่ือลดผลกระทบเชิงลบท่ีอาจจะเกิดข้ึน หากในอนาคตอนุสัญญามินามาตะฯ มีผลบงัคบัใช้

อยา่งกวา้งขวางต่อไป 

คาํสําคญั: ปรอท, การเขา้เป็นภาคี, อนุสญัญามินามาตะวา่ดว้ยปรอท 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research are study about the theory and history of mercury in both Thailand and 

abroad, the measures and legal norms of mercury including the applicable procedures for control, prevention and 

amendments to the Minamata Convention and analyze the impact of accession to the Minamata Convention for 
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Thailand. For preparing to accession the Minamata Convention and providing guidance amendment and add related 

laws to prepare for the appreciate accession to the Minamata Convention in Thailand. 

The research of this thesis is a qualitative research by using the documentary research, studying from data 

collection of relevant documentation that comprises textbooks and articles in Thai and foreign languages, relevant 

laws and international agreements.  

Research results found that Thai laws relating to the Minamata convention on mercury include Industrial 

Products Standards Act, B.E. 2 5 1 1 , Factory Act, B.E.2 5 3 , Hazardous Substance Act, B.E. 2 5 3 5 , National 

Environmental Quality Act, B.E. 2535 and Public Health Act, B.E. 2532 that do not have intention to control the use 

of mercury directly, but it applies mutatis mutandis by interpretation to cover the whole only. Therefore, legal 

measures should be taken to implement the Minamata convention in Thailand. This may be amended or supplemented 

by such law or should be taken the legislation of mercury law into a specific law for the guidance to use, control, 

prevent and resolution. It must be consistent with the contract under the Minamata convention and prepare to 

accession to the Minamata convention and decrease the negative effect of the Minamata convention if it is widely 

applicable to many countries. 

Keywords: Mercury, Accession, Minamata convention on mercury 

 

1. บทนํา 

“มินามาตะ” เป็นทั้งช่ืออ่าวและเมืองซ่ึงตั้งอยู่บนเกาะคิวชูทางตอนใตข้องประเทศญ่ีปุ่นและมีหมู่บ้าน

เลก็ๆ ตั้งอยู ่แมค้นในหมู่บา้นส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมง แต่ก็เป็นท่ีตั้งของโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีและสารเคมีท่ีมี

ช่ือว่า “ชิสโสะ” ซ่ึงในปี พ.ศ. 2499 เกิดความผิดปกติข้ึนกับคนในหมู่บ้านแห่งน้ี เช่น ปวดหัว พูดและเดินได้

ยากลาํบาก แขนหรือขาเสียความรู้สึกจนกระทัง่บิดงออยา่งรุนแรง เป็นตน้ จนทาํใหก้ลายเป็นข่าวโด่งดงัไประดบัโลก 

อีกทั้งยงัมีความผิดปกติของสัตวใ์นบริเวณนั้น เช่น ปลาวา่ยนํ้ าแบบนอนหงายทอ้งข้ึนและวา่ยนํ้ าไดช้า้จนสามารถจบั

ไดด้ว้ยมือเปล่า เป็นตน้ จึงมีการตั้งขอ้สังเกตวา่ ความผิดปกติน้ีน่าจะเกิดจากการสะสมของสารเคมีท่ีอยูใ่นสัตวท์ะเล 

เม่ือคนรับประทานอาหารทะเลเขา้ไปก็เกิดการสะสมและส่งผลต่อร่างกายในเวลาต่อมา 

จากขอ้สงัเกตขา้งตน้ จึงไดมี้การสาํรวจ และนาํดินจากบริเวณชายฝ่ังของอ่าวมินามาตะและท่ีท้ิงนํ้ าเสียของ

โรงงานผลิตปุ๋ยเคมีและสารเคมีดงักล่าวมาตรวจ พบวา่มีสารปรอทปนเป้ือนอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ซ่ึงตรงกบัการตรวจ

พบสารปรอทในอวยัวะส่วนต่างๆ ของร่างกายผูป่้วยซ่ึงมีความผิดปกตินั้น จึงสามารถสรุปไดว้า่ความผิดปกติดงักล่าว

เกิดจากการท่ีผูป่้วยไดรั้บสารประกอบอินทรียข์องปรอท (methyl mercury) เป็นจาํนวนมากจากการปนเป้ือนในนํ้ าเสีย

ซ่ึงได้มาจากโรงงานดังกล่าว ต่อมาความผิดปกติน้ีไดถู้กเรียกว่า “โรคมินามาตะ” โดยโรคน้ีไม่สามารถรักษาให้

หายขาดได ้เน่ืองจากสารปรอทไดเ้ขา้ทาํลายระบบประสาทส่วนกลางอยา่งรุนแรง ทาํให้เกิดอาการอกัเสบหรือบวม

บริเวณสมองอย่างผิดปกติ นอกจากน้ียงัมีผลต่อทารกท่ีอยู่ในครรภ์มารดา ทาํให้เด็กท่ีเกิดมาพิการทางสมองตั้งแต่

กาํเนิดอีกดว้ย  

จากเหตุการณ์ดงักล่าว ทาํให้ทัว่โลกตระหนกัถึงพิษภยัและอนัตรายของปรอทท่ีมีต่อสุขภาพอนามยัของ

มนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม โครงการส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) 
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ซ่ึงเป็นองคก์ารท่ีมีภารกิจหน้าท่ีดา้นนโยบายส่ิงแวดลอ้มของสหประชาชาติ จึงเห็นถึงความสําคญัของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

และได้นําเขา้สู่การพิจารณาของคณะมนตรีประศาสน์การ (Governing Council: GC) ของ UNEP สมยัท่ี 25 เม่ือเดือน

กุมภาพนัธ์ ปี พ.ศ. 2552 และมีมติให้มีการจดัทาํมาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศดา้นการจดัการปรอท และจดัตั้ง

คณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลในการพัฒนามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านการจัดการปรอท 

(Intergovernmental Negotiating Committee to prepare a global legally binding instrument on mercury: INC)  ข้ึ น  โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือพิจารณากาํหนดร่างมาตรการดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในการประชุม INC สมยัท่ี 5 ในปี พ.ศ. 2556 

ต่อมาในคราวการประชุม INC สมยัท่ี 5 เม่ือเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2556 ณ สมาพนัธรัฐสวิส โดย UNEP 

ร่วมกบัรัฐบาลประเทศต่างๆ องคก์รระหว่างประเทศ และองค์กรเอกชน ไดร่้วมกนัพิจารณายกร่างมาตรการทาง

กฎหมายระหว่างประเทศดา้นการจดัการปรอทแลว้เสร็จ และมีมติให้พฒันาเป็นอนุสัญญาระหวา่งประเทศ โดยให้

เรียกว่า “อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท หรือ Minamata Convention on Mercury” ทั้ งน้ี อนุสัญญาดังกล่าวมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือปกป้องสุขภาพอนามยัของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มจากการปลดปล่อยสู่บรรยากาศ และการปล่อยสู่

ดินหรือนํ้ าของปรอทและสารประกอบปรอทจากกิจกรรมของมนุษย์0 1 ซ่ึงมีสาระสําคญั โดยมุ่งเน้นการจัดการ         

เพ่ือควบคุมและลดการใชส้ารปรอทและการปลดปล่อยสารปรอทจาก (1) แหล่งอุปทานสารปรอทและการคา้          (2) 

ผลิตภณัฑ์ท่ีมีสารปรอทเป็นส่วนประกอบ (3) กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมท่ีมีการใชส้ารปรอท (4) การทาํ

เหมืองแร่ทองคาํขนาดเล็กท่ีมีการใชส้ารปรอท (5) การปลดปล่อยสารปรอทสู่อากาศ (6) การปลดปล่อยสารปรอทสู่

แหล่งนํ้ าและดิน (7) การเก็บกกัสารปรอท (8) กากของเสียปรอท และ (9) พ้ืนท่ีปนเป้ือนสารปรอท นอกจากน้ี ยงัมุ่งเนน้

ในประเด็นการเสริมสร้างความตระหนกั การศึกษาวจิยั การติดตามตรวจสอบ การแลกเปล่ียนขอ้มูลและการใหค้วามช่วยเหลือ

ดา้นเงินทุนดา้นเทคนิควชิาการและดา้นเทคโนโลย1ี

2 

ปัจจุบนัประเทศไทย ยงัคงมีการนาํปรอทมาใชเ้ป็นองคป์ระกอบในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม

บางประเภท รวมถึงการใชส้ารประกอบของปรอทในภาคการเกษตร และวงการแพทยซ่ึ์งยงัมีการปลดปล่อยปรอท

จากกระบวนการผลิตในกิจการนั้นๆ ซ่ึงหากมีการนาํปรอทมาใชอ้ย่างไม่ระมดัระวงัและปราศจากมาตรการการใช้

บงัคบัอยา่งชดัเจน อาจทาํให้เกิดการตกคา้งและแพร่กระจายเขา้สู่ระบบนิเวศและปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้ม ทั้งทางดิน 

ทางนํ้ า และทางอากาศกระทบถึงห่วงโซ่อาหาร และก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อมนุษยแ์ละสตัวไ์ดใ้นท่ีสุด 

จากการศึกษาวจิยักฎหมายภายในประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรอทนั้น ปรากฏวา่มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ปรอท ได้แก่ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 

พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ.2535 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 และ

พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซ่ึงกฎหมายเหล่าน้ีไม่ไดมี้เจตนารมณ์เพ่ือควบคุมการใชป้รอทโดยตรง  

การใชบ้งัคบัเป็นการใชบ้งัคบัโดยอนุโลม โดยการตีความเพ่ือให้ครอบคลุมโดยรวมเท่านั้น การนาํปรอทมาใชใ้น

กิจการต่างๆ จึงควรมีมาตรการทางกฎหมายในการใชบ้งัคบัควบคุมและป้องกนัท่ีดี เพ่ือจะไดเ้กิดความปลอดภยัทั้งต่อ

มนุษย ์สัตว ์และส่ิงแวดลอ้ม ดังนั้น จึงควรมีการกาํหนดมาตรการทางกฎหมายในการใชบ้ังคบัอนุสัญญามินามาตะฯ  

                                                                    
1 จาก อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท Minamata Convention on Mercury (น. 7), โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม, 2557, กรุงเทพฯ: บริษทั อีเก้ิล เปเปอร์ จาํกดั. 
2 จาก สรุปข้อตกลงพหุภาคีด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (น. 96), โดย สาํนกัความร่วมมือดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ระหวา่งประเทศ สาํนกังานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, กรุงเทพฯ, 2556: ไอเดียสแควร์. 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1199 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ในประเทศไทยข้ึน โดยอาจเป็นการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมจากกฎหมายเดิมท่ีเก่ียวขอ้ง หรือควรมีการบญัญติักฎหมายวา่ดว้ยปรอท

ใหเ้ป็นกฎหมายเฉพาะ เพ่ือเป็นแนวทางในการใชบ้งัคบั ควบคุม ป้องกนั และแกไ้ขปัญหา และอุดช่องวา่งกฎหมายท่ีใช้

บงัคบัในปัจจุบนั ทั้ งน้ี จะตอ้งสอดคลอ้งกบัพนัธกรณีตามอนุสัญญามินามาตะฯ อีกทั้ง เพ่ือเตรียมความพร้อมใน 

การเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาดงักล่าว และเพ่ือลดผลกระทบเชิงลบท่ีอาจจะเกิดข้ึนหากในอนาคตอนุสัญญามินามาตะฯ  

มีผลบังคบัใช้อย่างกวา้งขวางกับนานาประเทศ จึงควรมีการกาํหนดให้มีมาตรการทางกฎหมายในการใช้บังคับ

อนุสญัญามินามาตะฯ ในประเทศไทย ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละขอ้ปฏิบติัตามพนัธกรณีอนุสญัญามินามาตะฯ  

สําหรับประเทศไทยไดมี้การรับอนุสัญญามินามาตะฯ แลว้ โดยยงัไม่ไดมี้การลงนาม (Signature) ทั้งน้ี  

ในปัจจุบนัประเทศไทยไดมี้การใชป้ระโยชน์จากปรอทในหลากหลายกิจกรรม แต่ไม่พบวา่มีการทาํเหมืองแร่ปรอท

หรือการสงัเคราะห์ปรอทข้ึนใชเ้องภายในประเทศ อีกทั้งยงัมีการนาํเขา้และส่งออกทั้งปรอทบริสุทธ์ิและสารประกอบ

ปรอทกับประเทศคู่คา้ ดังนั้ น ผูว้ิจัยจึงเห็นว่าประเทศไทยมีความจาํเป็นในการเตรียมความพร้อมทางกฎหมาย  

โดยจะตอ้งมีการตรวจสอบใหแ้น่ชดัวา่ประเทศไทยจะมีลดและเลิกการใชป้รอทในกระบวนการต่างๆ ตามพนัธกรณี

ของอนุสัญญาฯ เน่ืองจากการเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาฯ นั้น จะมีผลผูกพนักบัประเทศทนัที จึงตอ้งมีการตรวจสอบ

กฎหมายภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนัธกรณีในขอ้บทต่างๆ ของอนุสัญญาฯ ว่ามีความสอดคลอ้งและสามารถรองรับ

พนัธกรณีตามอนุสัญญาฯ ได้ครบถว้นหรือไม่ หากยงัไม่มีกฎหมายหรือมีกฎหมายแต่ยงัรองรับพนัธกรณีได้ไม่

ครบถว้น จะตอ้งมีการพิจารณาออกกฎหมายใหม่หรือแกไ้ขกฎหมายเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถปฏิบติัตามพนัธกรณี 

ไดท้นัที เม่ือไทยไดด้าํเนินการภาคยานุวติัเขา้เป็นภาคีอนุสญัญาดงักล่าว  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีและความเป็นมาเก่ียวกบัปรอททั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ รวมทั้ง

ผลกระทบของการใชป้รอทในประเทศไทย 

2.2 เพ่ือศึกษามาตรการและหลกัเกณฑท์างกฎหมายเก่ียวกบัปรอท ตลอดจนกระบวนการใชบ้งัคบัในเร่ือง

การควบคุมป้องกนัและแกไ้ขตามอนุสญัญามินามาตะวา่ดว้ยปรอท 

2.3 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการอ่ืนๆ ในการควบคุม ป้องกนัและแกไ้ขการใช้

ปรอทในประเทศไทยเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเขา้เป็นภาคีอนุสญัญามินามาตะวา่ดว้ยปรอท 

2.4 เพ่ือเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายในการใชบ้งัคบัเก่ียวกบัปรอทตามอนุสัญญามินามาตะว่าดว้ย

ปรอทใหเ้หมาะสมในประเทศไทยต่อไป 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

ในการจดัทาํวิทยานิพนธ์น้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเอกสาร (Documentary Research) 

โดยศึกษาจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยหนงัสือตาํราทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

บทความทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตวับทกฎหมายและความตกลงระหวา่งประเทศ รวมทั้งเอกสารรายงาน

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองมาตรการทางกฎหมายในการใชบ้งัคบัอนุสัญญามินามาตะว่าดว้ยปรอทในประเทศไทย 

เม่ือประมวลเอกสารท่ีเก็บรวบรวมไดค้รบถว้นสมบูรณ์แลว้ ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลเอกสารท่ีรวบรวมได้  

โดยใช้วิ ธีการวิ เคราะห์เชิงเ น้ือหา (Content Analysis) การวิ เคราะห์เชิงตรรกวิทยา  (Logical Analysis) และ 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1200 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Comparative Analysis) ซ่ึงนําไปสู่การสรุปผลวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะใน 

การวจิยัต่อไป 
 

4. ผลการวจิยั 

ผลการวิจยัในเร่ืองการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเขา้เป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วย

ปรอท จากการศึกษาทาํใหท้ราบวา่ พนัธกรณีของอนุสญัญาฯ ท่ีสาํคญัมีดงัน้ี (1) ขอ้ 3 แหล่งอุปทานและการคา้ปรอท 

(Mercury supply sources and trade) (2) ขอ้ 4 ผลิตภณัฑท่ี์เติมปรอท (Mercury-added products) (3) ขอ้ 7 การทาํเหมือง

แร่ทองคาํพ้ืนบา้นและขนาดเลก็ (Artisanal and small-scale gold mining) (4) ขอ้ 8 การปลดปล่อย (Emissions) (5) ขอ้ 

9 การปล่อย (Releases) (6) ขอ้ 10 การกกัเก็บชัว่คราวของปรอทอย่างเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ใช่ของเสียปรอท 

(Environmentally sound interim storage of mercury, other than waste mercury) (7) ขอ้ 11 ของเสียปรอท (Mercury 

wastes) และ (8) ขอ้ 12 พ้ืนท่ีปนเป้ือน (Contaminated sites) ส่วนพนัธกรณีในขอ้บทอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวถึงนั้น เป็น

รายละเอียดในการสร้างการเสริมสร้างความตระหนกั การศึกษาวิจยัการติดตามตรวจสอบ การแลกเปล่ียนขอ้มูลและ

การใหค้วามช่วยเหลือดา้นเงินทุนดา้นเทคนิควชิาการและดา้นเทคโนโลย ี

ทั้ งน้ี ปรากฏว่ากฎหมายภายในประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกับปรอท ได้แก่ (1) พระราชบญัญติัมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. 2511 (2) พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 (3) พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ.2535 

(4) พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 และ (5) พระราชบญัญติัการสาธารณสุข 

พ.ศ.2532 ไม่ได้มีเพ่ือใช้บังคบั ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการใช้ปรอทโดยตรง แต่เป็นการใช้บังคับ 

โดยการตีความใหค้รอบคลุมโดยรวมเท่านั้น  

ดงันั้น จะตอ้งมีการกาํหนดมาตรการทางกฎหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละขอ้ปฏิบติัตามพนัธกรณี

ของอนุสัญญามินามาตะฯ เพ่ือลดผลกระทบเชิงลบท่ีอาจจะเกิดข้ึน และอุดช่องว่างกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัในปัจจุบนั 

หากในอนาคตอนุสญัญามินามาตะฯ มีผลบงัคบัใช ้ 
 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการวิจยัจากบทท่ี 1-4 ท่ีผ่านมา จะเห็นไดว้า่ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรอทของประเทศไทย ไม่วา่จะ

เป็น พระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ.2511 พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 พระราชบญัญติั

วตัถุอนัตราย พ.ศ.2535 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 และพระราชบญัญติั

การสาธารณสุข พ.ศ.2532 ยงัคงมีเน้ือหาท่ีไม่ครอบคลุมทุกดา้น และไม่ไดมี้เจตนารมณ์เพ่ือควบคุมการใช้ปรอท

โดยตรง เพียงแต่เป็นการนาํมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมเท่านั้น แมว้่าปัจจุบนัประเทศไทยยงัคงมีการใชป้ระโยชน์จาก

ปรอทอยู่ ทั้ งในดา้นการแพทย ์วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม แต่ในเร่ืองของกฎหมายเก่ียวกบัปรอทก็ยงัไม่ไดรั้บ

ความสนใจเท่าท่ีควร 

ในอนาคต หากประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นภาคีอนุสญัญาอนุสญัญามินามาตะวา่ดว้ยปรอท ซ่ึงเป็นอนุสญัญาฯ 

ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นมาตรฐานการจดัการ และควบคุมการใชป้รอทใหค้รอบคลุมในทุกๆ ดา้น ก็จะเป็นการแสดง

ให้เห็นว่า ประเทศไทยมีความตระหนักถึงพิษภยั และปัญหาของการจดัการปรอท ซ่ึงจะเป็นส่ิงสําคญัก่อให้เกิด

แรงผลกัดนั และการขบัเคล่ือนให้เกิดการปรับปรุง และการพฒันามาตรฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ

ปรอท ซ่ึงตอ้งจดัทาํข้ึนใหส้อดคลอ้งขอ้กบัพนัธกรณีของอนุสญัญาฯ เพ่ือใหท้ดัเทียมกบันานาประเทศทัว่โลก 
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การเขา้ร่วมเป็นภาคีสมาชิกอนุสญัญาดงักล่าว จะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในการเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาฯ 

อย่างรอบคอบและรัดกุม เพ่ือป้องกันผลกระทบเชิงลบท่ีอาจจะเกิดข้ึน หากในอนาคตอนุสัญญาฯ มีผลบงัคบัใช้  

โดยตอ้งการตรวจสอบใหแ้น่ชดัวา่ประเทศไทยจะจะมีการลดหรือยกเลิกการใชป้รอทในกระบวนการต่างๆ ไดอ้ยา่ง

ครบทุกดา้น เน่ืองจากการเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาฯ นั้น จะมีผลผูกพนักบัประเทศทนัที ดงันั้น จึงตอ้งมีการตรวจสอบ

กฎหมายภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนัธกรณีในขอ้บทต่างๆ ของอนุสญัญาฯ อยา่งถ่ีถว้นวา่มีความสอดคลอ้ง และสามารถ

รองรับพนัธกรณีตามอนุสญัญาฯ ไดท้นัทีหรือไม่ เม่ือประเทศไทยไดภ้าคยานุวติัเขา้เป็นภาคีอนุสญัญาฯ 

หากประเทศไทยได้ภาคยานุวติัเขา้ร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ และอนุสัญญาฯ มีผลบังคบัใช้อย่างเป็น

ทางการแลว้นั้น นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาในดา้นต่างๆ แลว้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบ สําหรับ

ผูป้ระกอบการในธุรกิจต่างๆ เน่ืองจากไม่สามารถปรับตวัเพ่ือหาแหล่งวตัถุดิบ หรือเทคโนโลยีทดแทนไดท้นั อีกทั้ง 

อาจก่อให้เกิดการชะลอตวัของการขยายกิจการ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการจา้งงาน รวมถึงผูบ้ริโภคอาจตอ้งรับภาระ

ค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี ราคาของผลิตภณัฑท์ดแทนต่างๆ นั้น จะลดลงตามกลไกของตลาด เน่ืองจากจะมีการพฒันา

เทคโนโลยกีารผลิตผลิตภณัฑท์ดแทนปรอท ซ่ึงจะเป็นส่ิงหายากในอนาคตอยา่งกวา้งขวางต่อไป 

ปัจจุบันประเทศไทยกําลังเตรียมความพร้อมในการภาคยานุวติัเ พ่ือเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ จึงมี 

ความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งดาํเนินการเตรียมความพร้อม ในการปรับปรุง แกไ้ข และพฒันากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ปรอทอยา่งรอบคอบ และถ่ีถว้น เพ่ือสนบัสนุนการขบัเคล่ือนการดาํเนินการภายในประเทศให้เกิดผลในทางปฏิบติั

อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือเป็นการป้องกนัผลกระทบเชิงลบท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อไป  

ดังนั้ น จึงควรมีการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข และเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับปรอท ซ่ึงมีอยู่แลว้ 

ในประเทศไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามา 

ในราชอาณาจกัรซ่ึงสินคา้ พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 และพระราชบญัญติัเคร่ืองมือแพทย ์พ.ศ. 2551 

เน่ืองจากมีความสอดคลอ้งกบัพนัธกรณีของอนุสญัญาฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเขา้และส่งออก ยาฆ่าเช้ือ เทอร์โมมิเตอร์ 

และเคร่ืองมือวดัความดนัโลหิต เป็นตน้  

นอกจากน้ี ควรมีการออกกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรอทเป็นการเฉพาะ เช่น การจดัทาํร่างพระราชบญัญติั 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรอท เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพนัธกรณีในขอ้บทต่างๆ ของอนุสัญญาฯ อีกทั้ง ยงัก่อให้เกิดความชดัเจน

ของมาตรการทางกฎหมายในการนาํมาใชบ้งัคบัการใชป้รอทในกิจการต่างๆ ต่อไปในอนาคต และยงัเป็นการอุด

ช่องว่างกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัในปัจจุบนั เพ่ือการควบคุมและป้องกนัท่ีดี ทาํให้เกิดความปลอดภยั ทั้ งต่อมนุษย ์สัตว ์

และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงก่อให้เกิดการพฒันาการจดัการปรอทในภาพรวมของประเทศในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  

ดา้นการให้ความรู้ ดา้นการพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นการวิจยัและพฒันา

ผลิตภณัฑ์ทางเลือกหรือสารทดแทนปรอทและสารประกอบปรอทในผลิตภณัฑ์ การเพ่ิมมาตรการความเขม้งวด 

ในการติดตามตรวจสอบ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของอนุสญัญาฯ ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

บทความเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาจากการท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย ไดป้ระกาศห้ามการ

จ่ายเงินตามเช็คท่ีมีตราประทับ จากการท่ีได้นาํเอาระบบการหักบัญชีด้วยภาพ (Imaged Cheque Clearing Archive 

System : ICAS) มาใชใ้นระบบเรียกเก็บเงิน (Clearing Cheque) ซ่ึงเป็นระบบการใชสี้แบบขาวดาํและเฉดสีเทามาใช ้

ทาํให้สามารถตรวจสอบลายมือช่ือได ้และยกเลิกการใชต้ราประทบัของนิติบุคคล จากการศึกษาพบวา่ ในการใชต้รา

ประทบัมี 2 กรณี คือ  1) การใชต้ราประทบัแทนการลงลายมือช่ือตามมาตรา 90 วรรค 2 ประกอบมาตรา 9 วรรค 2 ซ่ึง

โดยปกติแลว้การใชต้ราประทบัแทนการลงลายมือช่ือ นั้น จะตอ้งมีพยาน 2 คน ลงลายมือช่ือเอาไวด้ว้ย ซ่ึงอาจจะทาํ

ให้เกิดปัญหาจากการตรวจสอบ เพราะวา่การใชต้ราประทบัในกรณีน้ี ตอ้งมีพยานลงลายมือช่ือดว้ย จึงอาจทาํให้เกิด

ปัญหาจากการนาํเอาระบบ ICAS มาใชใ้นการตรวจสอบลายมือช่ือ  2) การใชต้ราประทบัของนิติบุคคล ซ่ึงการลง

ลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล โดยปกติแลว้จะมีขอ้บงัคบัว่า ตอ้งมีผูแ้ทนนิติบุคคลลงลายมือช่ือและประทับตรา

สาํคญั การสั่งห้ามดงักล่าวน้ีเอง อาจจะทาํใหเ้กิดปัญหาในการสั่งจ่ายเช็คนั้น ไม่มีผลผูกพนัต่อนิติบุคคล เพราะจะทาํ

ให้การสั่งจ่ายเช็คไม่ชอบดว้ยขอ้บงัคบัของนิติบุคคล เช่นน้ีแลว้จึงควรให้นิติบุคคลแกไ้ขขอ้บงัคบัให้สามารถสั่งจ่าย

เช็ค ดว้ยการลงลายมือช่ือ โดยไม่ตอ้งมีการประทบัตรา หรือตวัของนิติบุคคลเองใหส้ตัยาบนัแก่การลงลายมือช่ือนั้น ๆ 

ด้วย หรือให้ตวัของผูแ้ทนนิติบุคคลนั้น ระบุลงไปว่า ได้กระทาํการแทนนิติบุคคล ตามมาตรา 901 แห่งประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชย ์

คาํสําคญั: ตราประทบั, ลายมือช่ือ, เช็ค, ความรับผิด, ผูแ้ทนหรือตวัแทนนิติบุคคล 

 

ABSTRACT 

This article aimed to study problems from the Bank of Thailand prohibits ordering payment of money by a 

cheque using a stamp due to the implementation of  Imaged Cheque Clearing Archive System: ICAS   for clearing 

cheques and cancelled the use of juristic person seal. The system uses grayscale and black and white images, so the 

signature may not be able to be inspected due to the overlapping color scale. The study found that there were 2 case 

involving the use of a stamp. 1) Under Section 900 Paragraph 2 and Section 9 Paragraph 2 of Thailand‘s Civil and 

Commercial Code in which the use of a stamp required 2 withnesses’ signature Therefore, it might be difficult to 

verify the stamp because of the colored images. 2) In normal circumstances, when a company as a juristic person 
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used the stamp instead of signing in person. If a juristic person wanted to use a stamp, 2 company delegates’ signatures 

were required. The mentioned prohibition of the Bank of Thailand may oppose the rights of the juristic person because 

it is unlawful to order a payment for the cheques. Therefore, firstly, the juristic person should be able to amend the 

regulation to allow the signatures on the cheques without a stamp. A second option is that the juristic person can 

ratify the signatures of the delegates. Thirdly, the company may require the delegates to state that their signatures are 

mage on the company’s behalf. 

Keywords: Sealing, Signing, Cheque, Liability, The representative and the juristic person’s representative.    

 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัน้ี เช็ค เป็นท่ียอมรับและนิยมใชก้นัอย่างแพร่หลายทั้งในดา้นของการประกอบธุรกิจ เพราะมีความ

ปลอดภยัและมีความคล่องตวัในการชาํระราคามากกวา่การท่ีจะตอ้งใชเ้งินสด ในส่วนของการสัง่จ่ายเช็คของนิติบุคคลตาม

แนวทางการปฏิบติั จะนาํเอาขอ้บงัคบัหรือตราสารจดัตั้งนิติบุคคลมากาํหนดเป็นเง่ือนไขในการสัง่จ่ายเช็คใหก้บัผูท้รง

หรือผูรั้บเช็คดว้ย เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไข ขอ้บงัคบั หรือ ตราสารการจดัตั้ งของนิติบุคคลนั้น ๆ ต่อมา ธนาคาร           

แห่งประเทศไทย ไดอ้อกหนังสือ ธปท. ท่ี ฝรช.(12) ว.26/ 2552 ลงวนัท่ี 9 เมษายน 2552 เพ่ือขอความร่วมมือให้ธนาคาร

พาณิชย ์ให้แจ้งแก่ลูกคา้ของธนาคารประเภทนิติบุคคล เม่ือออกเช็ค ไม่ให้มีการประทบัตราของนิติบุคคลลงในเช็ค 

เพราะวา่ ธนาคารแห่งประเทศไทยไดน้าํเอาระบบการหกับญัชีเช็คดว้ยภาพ (Imaged Cheque Clearing Archive System : 

ICAS) มาใชใ้นการเรียกเก็บเงิน (Clearing Cheque)  

ในการเปล่ียนแปลงคร้ังน้ี มีทั้งกรณีท่ีตอ้งแกก้ฎหมายเพ่ือใหท้นัหรือสอดคลอ้งต่อเทคโนโลยี และทนัสมยั 

ซ่ึงตามกรณีในบทความน้ี เป็นเร่ืองท่ีมีการพ่ึงพาเทคโนโลยีเพ่ือการทาํงานโดยไม่มีการแก้กฎหมาย หรือตรา

บทบญัญติัของกฎหมายมารองรับในเร่ืองดงักล่าวน้ี และผลจากการดาํเนินการท่ีนาํเอาเทคโนโลยีมาใชเ้ช่นน้ี ทาํให้

เกิดผลกระทบต่อกฎหมาย และต่อสังคมในทางปฏิบติัอยูพ่อสมควร จากประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยดงักล่าว 

น้ีเอง ในการสั่งจ่ายเช็คของนิติบุคคล บางคร้ังตราประทบัของนิติบุคคล จะไปประทบัซ้อนกบัตวัของลายมือช่ือของ        

ผูส้ั่งจ่ายเช็คทาํใหล้ายมือช่ือของกรรมการผูท่ี้มีอาํนาจในการสั่งจ่ายเช็คทบัซอ้นกบัตราประทบัของนิติบุคคล ทาํใหมี้

ปัญหาในการสแกนภาพตามระบบการทาํงานของ ICAS หรือ ระบบการหักบญัชีเช็คดว้ยภาพ นั่นเอง ในทางปฏิบติันั้น 

ธนาคารพาณิชยท์ั้ งหลายจะไม่ย่อมจ่ายเงินตามเน้ือความในเช็ค ให้แก่ผูท้รงเช็คเลย แมว้่าผูท้รงเช็คจะไดรั้บเช็คมา           

ยงัไม่ขาดสาย และเป็นผูท้รงโดยสุจริต ทั้งตวัเช็คนั้น ก็มีรายการครบถว้นตามท่ีกฎหมายกาํหนด ตามมาตรา 988            

แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

ต่อมา ธนาคารพาณิชยไ์ด้แก้ปัญหาโดยการเรียกลูกคา้ของธนาคาร หรือผูเ้คยคา้ (ซ่ึงตามกฎหมายแล้ว 

หมายถึง ผูส้ัง่จ่ายเช็ค นัน่เอง) ซ่ึงไดท้าํสญัญาฝากทรัพยท่ี์เปิดบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัไวก้บัทางธนาคาร มาทาํการ

แกไ้ขเง่ือนไขในสญัญาฝากทรัพย ์หรือสญัญาเงินฝากกระแสรายวนั เพ่ือมิใหมี้เง่ือนไขวา่ตอ้งใชต้ราประทบัประกอบ          

ในการลงลายมือสั่งจ่าย ซ่ึงจากหนงัสือดงักล่าวน้ี รวมไปถึงการดาํเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทย ทาํให้เกิด

ปัญหาข้ึน จากการท่ีไดย้กเลิกห้ามมิให้มีการใชต้ราประทบัของนิติบุคคลลงในเช็ค ทาํให้ผูล้งลายมือช่ือในเช็คในฐานะ

ผูแ้ทน หรือตวัแทนของนิติบุคคลตอ้งรับผิดเป็นการส่วนตวัได ้หากนิติบุคคลคลนั้น ไดมี้ขอ้กาํหนดหรือเง่ือนไขของการ          

ลงลายมือช่ือในเช็ควา่ “การลงลายมือช่ือนั้น จะตอ้งลงลายมือช่ือของผูมี้อาํนาจและประทบัตราของนิติบุคคลเป็นสาํคญั” 
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2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1) เพ่ือศึกษาปัญหาความเป็นมาและความหมายของเช็ค การลงลายมือตามกฎหมายวา่ดว้ยตัว๋เงิน รวมทั้ง

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ ICAS 

2) เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีหลกัทัว่ไปเก่ียวกบัการลงลายมือช่ือตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และ

พาณิชย ์การลงลายมือช่ือในทางกฎหมาย และการลงลายมือช่ือผูแ้ทนหรือตวัแทนของนิติบุคคล 

3) เพ่ือศึกษาแนวทางรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหาสาํหรับการใชเ้ช็ค ปัญหาขอ้กฎหมายท่ีนิติ

บุคคลออกเช็คสัง่จ่ายในนามของตนโดยผา่นผูแ้สดงเจตนาแทน หรือผูมี้อาํนาจลงนามในฐานะผูแ้ทน หรือตวัแทนนิติ

บุคคล เม่ือไม่ไดมี้การประทบัตราลงในเช็คแลว้ จะผกูพนันิติบุคคลเช่นใดบา้ง 

4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางพฒันาปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัเช็ค ตัว๋เงิน และและระบบการชาํระเงินและการออก

เช็คโดยไม่ประทบัตรานิติบุคคล 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

ผู ้วิจัยได้ทําการศึกษาวิจัย เ ชิง คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ระเ บียบวิ ธีการวิจัย เอกสาร 

(Documentary  Research)  โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลเอกสารจากตาํราหนงัสือทางกฎหมาย บทความจากวารสารทาง

วิชาการ เอกสารรายงานการวิจยัและการสัมมนาทางวิชาการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง

เอกสารตวับทกฎหมาย ประกอบดว้ย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบญัญติัวา่

ดว้ยความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค พ.ศ.2534 คาํพิพากษาศาลฎีกา ท่ีเก่ียวขอ้งระบบการหักบญัชีเช็คดว้ยภาพ (Imaged 

Cheque Clearing Archive System : ICAS)  แลว้นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) และการวเิคราะห์

เชิงตรรกะวทิยา (Logical Analysis) 

 

4. ผลการวจิยั 

1) ไดท้ราบถึงแนวคิดทฤษฎีและหลกัทัว่ไปเก่ียวกบัการลงลายมือช่ือ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชยก์ารลงลายมือช่ือในทางกฎหมาย และการลงลายมือช่ือผูแ้ทนหรือตวัแทนของนิติบุคคล 

2) ได้ทราบถึงรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหาสําหรับการใช้เช็ค ปัญหาขอ้กฎหมายท่ีนิติ

บุคคลออกเช็คสัง่จ่ายในนามของตนโดยผ่านผูแ้สดงเจตนาแทน หรือผูมี้อาํนาจลงนามในฐานะผูแ้ทนหรือตวัแทนนิติ

บุคคลไม่ไดป้ระทบัตราลงในเช็คจะมีผลผกูพนันิติบุคคลหรือไม่อยา่งไร 

3) ไดท้ราบถึงปัญหาขอ้กฎหมายท่ีนิติบุคคลออกเช็คสัง่จ่ายในนามของตนโดยผา่นผูแ้สดงเจตนาแทน หรือ 

ผูมี้อาํนาจลงนามในฐานะผูแ้ทนหรือตวัแทนนิติบุคคลไม่ไดป้ระทบัตราลงในเช็ค จะมีผลผกูพนันิติบุคคลเช่นใดบา้ง 

4) ไดข้อ้เสนอแนะแนวทางพฒันาปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัเช็ค ตัว๋เงิน และและระบบการชาํระเงินและการ

ออกเช็คโดยไม่ประทบัตรานิติบุคคล   
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

1.  ความเป็นมาเกีย่วกบัตัว๋เงนิและเช็ค 

ตัว๋เงิน  (เสาวนีย ์อศัวโรจน์, 2552, น. 2) เกิดข้ึนจากการพฒันาของกลุ่มพ่อคา้และนกัการเงิน โดยเป็นตรา

สาร ท่ีเกิดข้ึนจากกลุ่มของพ่อคา้ชาวสุเมเรียนท่ีอยูใ่นดินแดนแถบลุ่มแม่นํ้ าเมโสโปเตเมีย เม่ือประมาณ 2,100 ปี ก่อนคริสตกาล           

เม่ือไดป้ระกอบธุรกิจการคา้ขาย จึงทาํให้เกิดความตอ้งการตราสารเพ่ือใชส้าํหรับการชาํระหน้ี ท่ีตอ้งสะดวกและความ

ปลอดภยั โดยการออกเอกสารท่ีมีความน่าเช่ือถือ เพ่ือใหผู้ติ้ดต่อคา้ขายไดย้ดึถือเอาไว ้โดยจะนาํเอาไปแสดงต่อบุคคล

ท่ีระบุในสญัญาตราสารเอาไว ้ใหท้าํการจ่ายเงินให ้จึงทาํใหเ้กิดการพฒันาและกลายมาเป็นธรรมเนียมทางการคา้ของพ่อคา้

และพฒันามาเป็นกฎหมายของพ่อคา้ (Merchant Law) ซ่ึงระบบวิธีการน้ีไดรั้บความนิยมแพร่หลายอยา่งมากมาย ในประเทศ

องักฤษ และประเทศในแถบยโุรป นอกจาก ตัว๋แลกเงิน และตัว๋สัญญาใชเ้งินแลว้ ยงัไดป้รากฏหลกัฐานอีกวา่ ไดเ้ร่ิมมีการใชเ้ช็ค 

โดยกลุ่มพวกเซซาเนียน อาณาบริเวณอาณาจกัรเปอร์เซีย หรือแถบประเทศอิหร่าน ช่วงระหว่าง ค.ศ. 226 – 641 เน่ืองเพราะ          

ว่ามีสถาบันการเงินรูปแบบของธนาคารได้เกิดข้ึนแลว้ จึงได้เกิดการใช้เช็ดกันข้ึน มีชาวอิหร่านและชาวยิวเป็น

ผูด้าํเนินการ จากท่ีเกิดการขยายตวัของการคา้และอุตสาหกรรมเม่ือเทียบกบัอาณาจกัรอ่ืนๆ จึงเกิดการพฒันาเอกสารตราสาร

ทางดา้นเครดิตทางการเงินเพ่ิมข้ึนจากตัว๋แลกเงินและตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีกาํเนิดมาจากแถบลุ่มแม่นํ้ าเมโสโปเตเมีย        

ซ่ึงต่อมาได้มีการนําเอารูปแบบเอกสารตราสารเหล่าน้ี ไปใช้ในยุโรป แถบฝร่ังเศสโบราณ หรือท่ีเรียกกันว่า                 

เมโรวนิเจียนยโุรป (Merovingian Europe) และเช็คก็ไดรั้บความนิยมยอมรับอยา่งแพร่หลายทั้งใน อิตาลี และองักฤษ        

เช็ค (อมัพร ณ ตะกัว่ทุ่ง, 2543, น. 306) มีวิวฒันาการมาจากระบบการเงินและการธนาคาร จึงมีลกัษณะท่ี

พิเศษกวา่ตัว๋เงินทัว่ไป คือ มีธนาคารท่ีเป็นสถาบนัทางการเงินเป็นผูจ่้ายเงิน ในขณะท่ีตัว๋แลกเงินและตัว๋สัญญาใชเ้งิน

นั้น ผูจ่้ายเงินเป็นบุคคลใด ฐานะใดก็ได ้และแมก้ระทัง่ธนาคารก็เป็นผูจ่้ายเงินไดเ้ช่นกนั ความหมายของเช็ค ตามมาตรา 987 

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์“อนัว่า เช็ค นั้น คือหนังสือตราสาร ซ่ึงบุคคลคนหน่ึงเรียกว่า ผูส้ั่งจ่าย สั่ง

ธนาคารให้ใชเ้งินจาํนวนหน่ึงเม่ือทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหน่ึง หรือให้ใชต้ามคาํสั่งของบุคคลอีกคนหน่ึง  อนั

เรียกวา่ ผูรั้บเงิน” เม่ือมีการนาํเช็คไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารโดยชอบ และถึงแมว้า่จะ เช็ค มีความคลา้ยคลึงกนักบัตัว๋

แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินก็ตาม แต่วา่เช็คไม่เหมือนกบัตราสารทั้งสองชนิดตรงท่ี ผูจ่้ายเงินเป็นธนาคารท่ีมีสัญญา

กบัตวัของ ผูส้ัง่จ่ายเช็ค ส่วนตัว๋แลกเงินนั้น ตวัของผูจ่้ายเงินนั้น อาจจะเป็นบุคคลประเภทใดก็ได ้ซ่ึงเป็นไปตามมาตรา 908  

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ ท่ีว่า “ตัว๋แลกเงินนั้น คือหนังสือตราสารซ่ึงบุคคลคนหน่ึงเรียกว่า ผูส้ั่งจ่าย         

สั่งบุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว่า ผูจ่้าย ให้ใชเ้งินจาํนวนหน่ึงแก่บุคคลคนหน่ึง หรือให้ใชต้าม คาํสั่งของบุคคลคนหน่ึง           

ซ่ึงเรียกวา่ผูรั้บเงิน” ในส่วนของตัว๋สัญญาใชเ้งินนั้น ตวัผูจ่้ายเงิน ก็คือตวัของผูอ้อกตัว๋เอง ซ่ึงเป็นไปตามบทบญัญติั

ของ มาตรา 982 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์วา่ “ตัว๋สญัญาใชเ้งินนั้น คือหนงัสือตราสารซ่ึงบุคคลคนหน่ึง 

เรียกวา่ผูอ้อกตัว๋ ใหค้าํมัน่สญัญาวา่จะใชเ้งินจาํนวนหน่ึงใหแ้ก่บุคคลอีกคนหน่ึง หรือใชใ้หต้าม คาํสัง่ของบุคคลอีกคน

หน่ึง เรียกวา่ผูรั้บเงิน” ดงันั้นหากวา่ในตราสารนั้น มีคาํสัง่ใหบุ้คคลผูใ้ดเป็นผูจ่้ายเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร ตราสารฉบบันั้นก็จะ

ไม่ใช่เช็ค โดยปกติแลว้มกัจะมีการระบุเอาไวใ้นตราสารเลยวา่ เป็นตราสารชนิดใด เช่น ตัว๋แลกเงิน เช็ค หรือตัว๋สญัญา

ใชเ้งิน และถึงแมว้่าเช็คนั้น จะไดมี้บญัญติัเอาไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 21  ของ

กฎหมายตัว๋เงินแลว้ก็ตาม แต่วา่ ในหมวดเบ็ดเสร็จทัว่ไปนั้น ก็ให้นาํไปใชก้บัเร่ืองของเช็คดว้ย นอกจากนั้น ยงัมีการ

นาํเอาบทบญัญติัในหมวด 2 บางมาตราเก่ียวกบัตัว๋แลกเงินมาใชก้บัเช็คเท่าท่ีไม่ขดักบัเช็คดว้ย 
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2.  แนวคดิเกีย่วกบัการทาํเคร่ืองหมายอย่างหนึ่งอย่างใดแทนการลงลายมือช่ือ 

การลงลายมือช่ือในตัว๋เงินนั้นจะตอ้งพิจารณาจาก มาตรา 9 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชยว์า่ “ ลายพิมพน้ิ์วมือ แกงได ตราประทบั หรือเคร่ืองหมายอ่ืนทาํนองเช่นวา่นั้นท่ีทาํลงในเอกสารแทนการลง

ลายมือช่ือ หากมีพยานลงลายมือช่ือรับรองไวด้ว้ยสองคนแลว้ให้ถือเสมอกบัลงลายมือช่ือ ” และวรรคสาม ความใน

วรรคสอง ไม่ใชบ้งัคบัแก่การลงลายพิมพน้ิ์วมือ แกงได ตราประทบัหรือเคร่ืองหมายอ่ืนทาํนองเช่นวา่นั้น ซ่ึงทาํลงใน

เอกสารท่ีทาํต่อหนา้พนกังานเจา้หนา้ท่ี ” จะเห็นไดว้า่ ในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์นั้นการทาํ

เคร่ืองหมาย แกงได (Cross) หรือการทาํเคร่ืองอ่ืน ๆ (or other mark) เช่น รูปเคร่ืองเลขาคณิต หรือลายพิมพน้ิ์วมือ 

พร้อมมีพยานสองคน ลงลายมือช่ือกาํกบัเอาไวก็้ให้เหมือนวา่เป็นการลงลายมือช่ือแลว้ แต่ตามหลกัการในมาตรา 9 

วรรคสอง นั้น กฎหมายมิไดต้อ้งการให้นาํไปใชใ้นเร่ืองของตัว๋เงิน ตามความในมาตรา 900 วรรคสอง แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ เน่ืองจากว่ากฎหมายตอ้งการคุม้ครองไม่ให้ผูท่ี้ไม่รู้หนงัสือถูกฉ้อฉลหรือคดโกงเอาได ้

(ประภาศน์ อวยชยั, 2520, น. 25) หรืออีกความหมายหน่ึงนัน่ก็คือ ใหผู้ท่ี้รู้หนงัสือเท่านั้น จึงจะเขา้มาผกูพนัในตัว๋เงิน

ได ้

แต่อยา่งไรก็ตาม ในการทาํเคร่ืองหมายแกงได (Mark) ตามกฎหมายของประเทศองักฤษนั้น ให้ถือวา่ เป็น

การลงลายมือเอาได ้(คดี GeorgeV Physic (1826), 5 B&C 234) แต่สาํหรับกฎหมายของประเทศไทยนั้น ไม่สามารถ

ถือเอาแบบอยา่งตามเอาได ้เพราะตาม มาตรา 900 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์นั้น ไม่ไดมี้ท่ีมาจาก Bill of 

Exchance Act, 1882 ขององักฤษ แต่มีท่ีมาจากกฎหมายของประเทศสวสิเซอร์แลนด ์หรือ Swiss Code of Obligations, 

Section 820 และมาจากกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น หรือ Japanese Commercial Code (J.com) (สง่า ดวงอมัพร, 2539) 

นอกจากนั้นแลว้ ในมาตรา 900 วรรคสอง ก็ยงัไดบ้ญัญติัความท่ีแตกต่างจากกฎหมายตัว๋เงินของประเทศองักฤษ และ

ประเทศสหรัฐอเมริกาดว้ย เพราะวา่ในสองประเทศน้ีสามารถทาํการลงเคร่ืองหมาย แกงได หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใด ลง

ในตัว๋เงินอนัถือเสมือนวา่เป็นการลงลายมือช่ือเอาได ้โดยมีเจตนามุ่งหมายจะใหเ้กิดความสะดวกแก่ทุกคนในการเขา้

มาเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เงิน แต่กฎหมายของประเทศไทยนั้น กล่าวเอาไวว้า่ “ ถา้หากเพียงแต่เคร่ืองหมายอยา่งหน่ึงอยา่งใด 

เช่น แกงได ลายพิมพน้ิ์วมือ จะนาํมาอา้งเอาเป็นการลงลายมือช่ือไม่ได ้แมว้า่จะมีพยานสองคนลงลายมือช่ือในตัว๋เงิน 

นั้น ” 

เม่ือพิจารณาตามบททัว่ไปแลว้ ในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์กฎหมายใหถื้อวา่การทาํ

เคร่ืองหมายอ่ืนใด การประทบัตรา โดยมีพยาน 2 คน ลงลายมือช่ือรับรองก็ถือว่าเป็นการลงลายมือช่ือแลว้ แต่หาก

พิจารณาในมาตรา 900 วรรคสอง ก็จะเห็นว่า ความหมายตามมาตราน้ี ห้ามเฉพาะการลงเคร่ืองหมายอย่างใด ๆ เช่น 

แกงได หรือลายพิมพน้ิ์วมือ จะนาํมาอา้งเป็นการลงลายมอช่ือไม่ได ้เท่านั้น ไม่ไดร้วมไปถึงการหา้มใชต้ราประทบัเอาไว้

เลย แต่หากวา่จะใชต้ราประทบัแทนการลงลายมือช่ือแลว้จะตอ้งมีการใชต้ราประทบันั้นอยูต่ลอดเป็นปกติ มิใช่วา่จะ

ใชบ้า้ง ไม่ใชบ้า้ง หรือนาน ๆ ก็นาํมาใชค้ร้ังหน่ึง 

แต่การลงลายมือช่ือในตัว๋เงินก็มิไดห้มายความว่าจะตอ้งรับผิดตามความในตัว๋เงินเสมอไป แมว้่าการลง

ลายมือช่ือนั้นจะเกิดข้ึนโดยชอบดว้ยกฎหมาย แต่ก็มีกรณีท่ีกฎหมายบญัญติัเอาไวเ้ป็นขอ้ยกเวน้เอาไวว้า่ไม่ตอ้งรับผิด 

แมว้า่จะไดล้งลายมือช่ือเอาไวใ้นตัว๋เงินก็ตาม เช่น 

1) การลงลายมือช่ือในตัว๋เงินโดยมีการเขียนแถลงลงไปวา่ ไดท้าํการแทนบุคคลอีกบุคคลหน่ึง ตามความใน

มาตรา 901 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 
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2) ผูล้งลายมือช่ือบกพร่องในเร่ืองความสามารถ ตามความในมาตรา 902 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์ 

3) ในกรณีท่ีผูท้รงตัว๋แลกเงิน ยินยอมผ่อนเวลาในการใชเ้งินให้แก่ผูจ่้ายเงิน หรือรับรองโดยท่ีคู่สัญญาคน

ก่อน (ผูส้ั่งจ่าย , ผูส้ลกัหลงั) มิไดย้ินยอมดว้ย ตามความในมาตรา 903 , 906 , 948  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์

4) ในกรณีท่ีผูท้รงตัว๋แลกเงินเซ็นตช่ื์อลงในตัว๋เงินเพ่ือเป็นหลกัฐานในการแสดงการรับเงินไปจากธนาคาร

หรือผูจ่้ายเงิน โดยถือวา่ผูท้รงไม่มีเจตนาท่ีจะเขา้ผูกพนัรับผิดในการสลกัหลงัตัว๋เงินฉบบันั้น ตามความในมาตรา 946 

แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 

5) ในกรณีอ่ืน ๆ ในแต่ละเร่ืองท่ีผูล้งลายมือช่ือในตัว๋เงินสามารถหลุดพน้จากความรับผิดได ้ตามความใน 

มาตรา 915(1), 990, 993 วรรคสอง, 1007, 1008 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

3.  การประทบัตราของนิตบุิคคล 

การลงลายมือช่ือนั้นโดยปกติแลว้ สามารถทาํไดท้ั้ งตวัของบุคคลธรรมดาเองและนิติบุคคลด้วย สําหรับ

บุคคลธรรมดานั้น การลงลายมือช่ือมกัจะไม่ค่อยมีปัญหามากนกั เพียงแต่พิจารณาตรวจสอบในชั้นความสามารถของ

ตวัผูท่ี้ลงลายมือช่ือเท่านั้นเอง เพราะเป็นการแสดงเจตนาการทาํนิติกรรมอยา่งใด ๆ ลงไป ตามการลงลายมือช่ือนั้น 

(ตรีเนตร สาระพงษ,์ 2553, น. 10-20) แต่สาํหรับกรณีของนิติบุคคลเกิดข้ึนจากทฤษฎีสมมติ ตวัตนนั้นเกิดข้ึนจากหลกั

ของกฎหมาย โดยถือวา่มีสิทธิและหนา้ท่ีดงัเช่นบุคคลธรรมดา แต่โดยผลท่ีนิติบุคคลเป็นบุคคลท่ีกฎหมายไดส้มมติ

ข้ึนมา ดงันั้นการแสดงออกของนิติบุคคลจึงตอ้งกระทาํผา่นตวัแทนของนิติบุคคลนั้น ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา ในมาตรา 

66 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ท่ีกล่าวถึงการตั้งนิติบุคคลและสิทธิหนา้ท่ี วตัถุประสงคข์องนิติบุคคลเอง รวมถึง 

มาตรา 67 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ ท่ีกล่าวถึงหลกัความรับผิดชอบของผูแ้ทนนิติบุคคล ใน

การกระทาํการท่ีไม่เป็นไปตามกรอบวตัถุประสงค ์อนัเป็นการนาํเอาหลกั Ultra Vires Rule (โสภณ รัตนากร, 2553 : 

354-367) ของกฎหมายประเทศองักฤษมาใช ้ดงันั้นแลว้ การกระทาํอนัใดของผูแ้ทนนิติบุคคลจะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบ

อาํนาจ วตัถุประสงคข์องตวันิติบุคคลดว้ย และอาจจะทาํให้การนั้นๆ อาจจะไม่ผูกพนัต่อนิติบุคคล ผูแ้ทนนิติบุคคล

อาจจะตอ้งรับผิดเป็นการส่วนตวั ตามความในมาตรา 76 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์กรณีท่ีผูแ้ทนนิติบุคคล

ทาํเกินขอบเขตอาํนาจของตน ตามมาตรา 823 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ เวน้แต่วา่ นิติบุคคลนั้นเขา้รับเอา

ประโยชน์ผลตามสญัญา หรือใหส้ตัยาบนัแก่การนั้น 

แต่ส่วนกรณีของห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจาํกดัซ่ึงเป็นนิติบุคคลอีกประเภทหน่ึง จะ

แตกต่างจากกรณีของบริษทัจาํกดั เพราะวา่ตามกฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนแลว้ หุ้นส่วนผูจ้ดัการ และหุ้นส่วนประเภท

ไม่จาํกดัความรับผิด จะตอ้งร่วมกนัรับผิดกบันิติบุคคลดว้ย แต่ปัญหาในเร่ืองความรับผิดของห้างจะตอ้งรับผิดตามตัว๋

เงินหรือไม่อยา่งไรนั้น จาํตอ้งพิจารณาให้ไดค้วามวา่ หุ้นส่วนผูจ้ดัการนั้นมีอาํนาจ ทาํการแทนห้างดว้ย ในขณะท่ีลง

ลายมือช่ือในตัว๋เงินดว้ย หากขอ้เท็จจริงฟังแลว้ไดค้วามวา่ ขณะท่ีลงลายมือช่ือนั้น ไม่ไดมี้อาํนาจหรือไดห้ลุดพน้จาก

การเป็นหุน้ส่วนผูจ้ดัการไปแลว้ ห้างก็ไม่ตอ้งร่วมรับผิดในตัว๋เงินนั้นเลย แต่ หุ้นส่วนผูจ้ดัการ หรือหุ้นส่วนคนนั้น ท่ี

ไดล้งลายมือช่ือไปในตัว๋เงินจะตอ้งรับผิดเป็นการส่วนตวัอยูใ่นฐานะผูล้งลายมือช่ือในตัว๋เงินฉบบันั้น 

ส่วนในกรณีผูท่ี้มิไดเ้ป็นกรรมการนิติบุคคล ประเภทบริษทั หรือ บริษทัจาํกดั มหาชน หากลงลายมือช่ือออกตัว๋

เงินไปโดยเจตนาทาํการแทนนิติบุคคลก็ไม่ถือวา่ไดท้าํการแทนนิติบุคคล แม่ขอ้เท็จจริงจะฟังไดว้า่ ไดมี้การประทบัตรา
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สําคัญของนิติบุคคลลงไปในตัว๋เงินนั้ นก็ตาม บุคคลผูล้งลายมือช่ือนั้น ก็จะต้องรับผิดเป็นการส่วนตวัในฐานะ                 

ผูล้งลายมือช่ือในตัว๋เงินฉบบันั้น เช่นกนั 

4.  แนวทางการปฏิบัติตามระบบนโยบายตามระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพ (Imaged Cheque Clearing 

Archive System : ICAS) 

ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชยต์่างๆ ไดเ้ปิดให้บริการเรียกเก็บเงินตามเช็คระหว่าง

ธนาคารภายในจงัหวดัเดียวกนัโดยใชร้ะบบการหักบญัชีเช็คดว้ยภาพเช็คและระบบการจดัเก็บภาพเช็ค (ICAS) ในเขต

สาํนกัหักบญัชีกรุงเทพฯ และจงัหวดันาํร่อง สุพรรณบุรี ระยองและขอนแก่น ซ่ึงไดแ้ลว้เสร็จเม่ือเดือนมีนาคม 2556 นั้น 

ธนาคารพาณิชยต่์าง ๆ ไดเ้ร่งพฒันาระบบการบริการเช็คเรียกเก็บเงิน ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ทั้งในดา้น

เทคโนโลย ีระบบปฏิบติัการ และการบริการลูกคา้ ธนาคารพาณิชย ์ต่างๆ จึงไดน้าํเทคโนโลยกีารหกับญัชีเช็คดว้ยภาพ 

มาใชแ้ทนการส่งตวัเช็คเพ่ือเรียกเก็บแบบเดิม ทาํให้บริการดา้นเช็คของธนาคารฯ ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  มี

ความแม่นยาํ และความน่าเช่ือถือ เพียงแต่จะตอ้งนาํฝากเช็คในวนัทาํการ จนัทร์-ศุกร์ ก่อนเวลา 15.30 น. ก็จะสามารถ

เรียกเก็บเงินตามเช็ค ภายในวนัเดียวกบัท่ีนาํฝาก ธนาคารฯ จะนาํเงินท่ีเรียกเก็บเสร็จสมบูรณ์เขา้บญัชีให้ลูกคา้ ตั้งแต่

เวลา 14.00 น. จนถึง 18.00 น. เพียงแต่เช็คท่ีสั่งจ่ายนั้น จะตอ้งเป็นเช็คท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานบริการ การหักบญัชีเช็คดว้ย

ภาพ หรือ ระบบ ICAS (Imaged Cheque Clearing and Archive System) ซ่ึงระบบน้ี เกิดจากความร่วมมือระหว่าง

ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ์และสถาบนัการเงินท่ีให้บริการดา้นเช็ค สามารถลดเวลาเรียกเก็บเงินตามเช็ค 

จาก 1-5 วนัทาํการเหลือ 1 วนัทาํการ  

เง่ือนไขในการส่ังจ่ายเช็คต้องมตีราประทบั/ตรานูน/ตราสี หรือไม่ อย่างไร 

1) กฎหมายไม่ไดก้าํหนดเง่ือนไขในการสัง่จ่ายเช็ควา่ตอ้งมีตราประทบั/ตรานูน/ตราสี 

2) แมห้นงัสือบริคณห์สนธิอาจกาํหนดเง่ือนไขการลงนามวา่ตอ้งมีตราประทบักาํกบั แต่การสั่งจ่ายเช็คของนิติ

บุคคลสามารถกระทาํไดต้ามเง่ือนไขการลงลายมือ ตามท่ีตกลงไวก้บัธนาคารโดยไม่จาํเป็นตอ้งมีตราประทบั 

การเปิดบญัชีกระแสรายวนัของนิติบุคคล จะตอ้งดาํเนินการตามขอ้กาํหนดการมอบอาํนาจ ท่ีระบุไวใ้น

หนงัสือบริคณห์สนธิ 

ข้อกาํหนดทีผู้่ส่ังจ่ายเช็คจะตอ้งดาํเนินการ 

1) เตรียมเงินในบญัชีให้เพียงพอสาํหรับการชาํระเงิน ตามวนัท่ีระบุในหนา้เช็ค เน่ืองจากมีการเรียกเก็บ

เงินเร็วข้ึนกวา่เดิม 

2) ไม่ควรแกไ้ขขอ้มูลบนหนา้เช็ค เพ่ือป้องกนัการทุจริตจากการเปล่ียนแปลงขอ้มูล 

3) ไม่ปรุจาํนวนเงิน เจาะหรือทาํให้เช็คเป็นรู และไม่ใชดิ้นสอหรือปากกาสีแดงหรือปากกาเคมีในการ

เขียนเช็ค 

4) จาํนวนเงินบนหนา้เช็คไม่ควรเกิน 1,000 ลา้นบาท (หากชาํระเกินกวา่นั้นใหใ้ชก้ารโอนเงินผา่นระบบ

บาทเนต) 

5) ควรติดต่อธนาคารของท่านเพ่ือขอยกเลิกการใชต้ราประทบั/ตรานูน/ตราสีเป็นเง่ือนไขการสั่งจ่ายเช็ค

เพราะตราเหล่าน้ีอาจบดบงัขอ้มูลท่ีสาํคญับนเช็ค 
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6) หากมีการใชต้ราประทบัฯ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมุดเช็คสูงข้ึน เน่ืองจากตราประทบั อาจ

บดบงัสาระสาํคญับนเช็ค ทาํใหต้อ้งส่งตวัเช็คจริงไปใหธ้นาคารผูจ่้ายตรวจความถูกตอ้ง ในกรณีเช่นน้ี การจ่ายเงินอาจ

ล่าชา้กวา่เช็คทัว่ไป ผูรั้บเงินจะไม่สะดวก และอาจไม่ยนิดีรับเช็คท่ีมีตราประทบัฯ 

7) เก็บรักษาเช็คใหอ้ยูใ่นท่ีปลอดภยั และตอ้งแจง้ธนาคารทนัทีเม่ือทราบวา่เช็คหาย 

ระบบ ICAS น้ี แมว้่าอาจจะสร้างปัญหาทางดา้นกฎหมายตามมาหลายประการด้วยกันก็ตาม แต่ถา้หาก

พิจารณาในดา้นของขอ้สังเกตวา่ การใชต้ราประทบัมาแทนการลงลายมือช่ือและใชพ้ยานสองคนมาลงลายมือช่ือเพ่ือ

เป็นพยานรับรองมาใช้ตามท่ีได้กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ถึงแมว้่า ตามแนวคาํพิพากษาฎีกาท่ีผ่านมา ให้ถือเสมือนว่า 

สามารถใชต้ราประทบัแทนการลงลายมือช่ือได ้ยอ่มสร้างความกงัวลใจวา่ จะมีการปลอมแปลงตราประทบักนัไดอ้ยา่ง

ง่ายดาย ดว้ยเหตุน้ีเอง การหา้มธนาคารพาณิชยใ์ชต้ราประทบัของธนาคารแห่งประเทศไทย นั้น ผูว้จิยั ก็เห็นวา่ น่าจะรวม

ไปถึงการใชต้ราประทบัดงักล่าวแทนการลงลายมือช่ือดว้ย เพราะว่าปัญหาดงักล่าวน้ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ หากนาํเอา

ระบบ ICAS มาใชเ้ช่นกนั เน่ืองจากสาเหตุวา่ การใชต้ราประทบัแทนการลงลายมือช่ือ อาจไปกระทบรบกวนต่อการ

นาํระบบดงักล่าวน้ีมาใชด้ว้ย ซ่ึงถา้เป็นอยา่งน้ีแลว้ ขอ้กงัวลจากการใชต้ราประทบัแทนการลงลายมือช่ือก็น่าจะหมด

ลงไป และ 

นอกจากนั้น หากในอนาคตอนัใกลน้ี้ ไดมี้การคิดคน้ระบบเช็คอิเล็กทรอนิกส์ข้ึนมาใช ้ซ่ึงอาจจะตอ้งมีการ

ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ มาแทนการลงลายมือช่ือในแบบเดิม ๆ การห้ามใช้ตราประทับก็อาจจะมีผลในเร่ือง

เง่ือนไขการสั่งจ่ายดว้ยการประทบัตราถูกยกเลิกไปดว้ย ซ้ึงก็จะทาํให้เง่ือนไขของการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์            

ทาํไดส้ะดวกและง่ายข้ึน 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

เม่ือธนาคารแห่งประเทศไทย นาํเอาระบบ ICAS ซ่ึงเป็นระบบการเรียกเก็บเงินใหม่ ท่ีผูส้ั่งจ่ายเช็ค ไม่ตอ้ง

ประทบัตราสําคญั ตรานูน ตราสี ท่ีเป็นเง่ือนไขในการสั่งจ่ายเช็คนั้น ผูว้ิจยัเห็นวา่ หนังสือเวียนดงักล่าวน้ีของธนาคาร

แห่งประเทศไทยดงักล่าวน้ีเอง ทาํใหเ้กิดปัญหาความรับของนิติบุคคลในการสัง่จ่ายเช็คดงัต่อไปน้ี  

1.  ปัญหาในด้านความรับผดิของนิตบุิคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเร่ืองตัว๋เงนิ 

ผูว้ิจยั เห็นวา่ ระบบ ICAS ท่ีกาํหนดให้นิติบุคคลในฐานะผูส้ั่งจ่ายเช็ค ไม่ตอ้งใหมี้การประทบัตราสาํคญั ตรานูน 

ตราสี อนัเป็นเง่ือนไขอยา่งหน่ึงในการสัง่จ่ายเช็ค ลงไปในตวัเช็คท่ีไดส้ั่งจ่าย ถา้หากสังเกตในแง่ท่ีวา่ หากเช็คฉบบันั้น

สามารถเรียกเก็บเงินได ้ยอ่มถือวา่วิธีการเรียกเก็บเงินตามระบบน้ีมีความรวดเร็ว สะดวกและทาํให้เกิดการหมุนเวียนใน

ภาคธุรกิจการเงินของประเทศใหมี้ความคล่องแคล่ว สะดวกมากข้ึน แต่ในดา้นกลบักนั หากวา่มีกรณีท่ีเกิดไม่สามารถ

เรียกเก็บเงินได ้เพราะวา่ธนาคารไดป้ฏิเสธการจ่ายเงิน ไม่วา่จะดว้ยเหตุผลใด ๆ ถึงแมใ้นทางกฎหมายนั้น นิติบุคคล

เองสามารถให้การสัตยาบนัได ้ทาํให้มีผลเป็นการผูกพนัต่อนิติบุคคลนั้น แต่ในดา้นการปฏิบติัแลว้อาจจะสร้างความ

ยุง่ยากแกต้วัของผูท้รงเช็ค และไม่อาจทราบไดเ้ลยว่านิติบุคคลนั้น จะไดส้ัตยาบนัหรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะหากเช็ค

ฉบบันั้น เป็นเช็คประเภทผูถื้อ ซ่ึงสามารถเปล่ียนมือส่งต่อกนัไดห้ลาย ๆ ทอด ผูท้รงเช็คคนสุดทา้ยยอ่มไม่อาจ  จะทราบ

ไดเ้ลยว่า ความเป็นมาของเช็คฉบบันั้นมาอย่างไร และดว้ยเหตุน้ีเอง การสั่งจ่ายเช็คของนิติบุคคลในคราวต่อไป จะ

ส่งผลถึงความขดัขอ้งอยา่งไร เพราะอาจจะเกิดความไม่น่าเช่ือถือ เช่ือมัน่ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในความรับผิด  หากจะตอ้ง

ทาํตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้ หากนิติบุคคลท่ีมีขอ้บงัคบั หรือตราสารจดัตั้งใหก้ารกระทาํใด ๆ ท่ี

จะผูกพนันิติบุคคลนั้น ตวัของกรรมการ หรือผูแ้ทน หรือตวัแทนของนิติบุคคลตอ้งลงลายมือช่ือและประทับตรา
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สาํคญัของนิติบุคคลดว้ยแลว้ และหากในคาํขอการเปิดบญัชีไดก้าํหนดเง่ือนไขใหมี้การประทบัตราในการสั่งจ่ายเช็ค

ดว้ยแลว้ ในการสั่งจ่ายเช็คสมควรท่ีจะตอ้งให้ตวัของกรรมการ หรือผูแ้ทน หรือตวัแทนของนิติบุคคลประทบัตรา

สาํคญัควบคู่ในการสั่งจ่ายลงไปดว้ย เพ่ือท่ีจะไม่ให้ขดัต่อขอ้บงัคบัหรือตราสารจดัตั้งของนิติบุคคลนั้น ๆ และทาํให้

เกิดความสมบูรณ์ของการลงลายมือช่ือในเช็คดว้ย ซ่ึงวิธีการลงลายมือช่ือเช่นน้ีน่าจะเหมาะสม   ตามความเห็นของ

ผูว้ิจัย หากเกิดกรณีท่ีเช็คฉบับน้ีธนาคารเกิดปฏิเสธการสั่งจ่ายเงินตามเช็ค นิติบุคคลนั้นก็ไม่ตอ้งให้สัตยาบนัใน

ภายหลงัอีก และยงัไม่สร้างปัญหาใด ๆ แก่ผูท้รงเช็คดว้ย ผูท้รงเช็คไม่ตอ้งเสียเวลาในการตรวจสอบท่ีมา ท่ีไป หรือ

ความเป็นมาของเช็คดงักล่าวน้ี และไม่จาํตอ้งขอใหนิ้ติบุคคลผูส้ัง่จ่ายเช็คฉบบันั้นใหส้ตัยาบนัอีก 

2.  ปัญหาความรับผดิของธนาคารผู้จ่ายเงนิในฐานะคู่สัญญากบัผู้ส่ังจ่าย 

เม่ือนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูส้ัง่จ่ายเช็คเป็นคู่สญัญาหรือมีนิติสมัพนัธ์กบัตวัของธนาคารผูจ่้ายเงินตามสญัญาบญัชีเงินฝาก

กระแสรายวนั หรือสัญญาบญัชีเดินสะพดั ท่ีการสั่งจ่ายเช็คก็ยอ่มตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีไดก้าํหนดเอาไวก้บัทางธนาคาร

คู่สัญญา ซ่ึงส่วนมากแลว้เง่ือนไขของการสั่งจ่ายเงินตามเช็คมกัจะถือเอาตามขอ้บงัคบัของหนงัสือตราสารจดัตั้ง หรือตาม

หนงัสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้น ๆ หากมีขอ้บงัคบัของตราสารจดัตั้ง หรือตามหนงัสือบริคณห์สนธิ ซ่ึงกาํหนดว่า 

กรรมการ ผูแ้ทน หรือตวัแทนนิติบุคคลตอ้งลงลายมือช่ือพร้อมทั้งมีการประทบัตราสําคญัของนิติบุคคลลงไปควบคู่กนั         

ถึงจะเป็นการผกูพนัตวัของนิติบุคคล ดงันั้น การท่ีกรรมการ ผูแ้ทน หรือตวัแทนนิติบุคคล ผูส้ัง่จ่ายเช็ค ลงนามลงไปในเช็ค

โดยไม่ไดมี้การประทบัตราสาํคญัของ นิติบุคคลลงไปในเช็คดงักล่าว อนัเป็นเง่ือนไขในการสัง่จ่ายแลว้ ตวัธนาคารผูจ่้ายเงิน

ตามเช็คยอ่มมีสิทธิในการปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คฉบบัน้ีได ้โดยธนาคารเองก็ไม่ตอ้งรับผิดต่อตวัของผูส้ั่งจ่ายซ่ึงจะเป็น

การส่งผลใหต้วัของนิติบุคคลผูซ่ึ้งเป็นคู่สญัญาหรือผูเ้คยคา้ในฐานะผูส้ั่งจ่ายเช็คไดรั้บความเสียหาย ขาดความเช่ือถือในการ

ติดต่อกบัคู่สัญญาท่ีทาํการคา้หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยั จึงเห็นวา่ เพ่ือใหก้ารแกไ้ขในปัญหาท่ีขดัขอ้งในการทาํนิติกรรมน้ี 

ธนาคารผูจ่้ายเงินตามเช็ค และตวัของนิติบุคคลผูส้ั่งจ่ายเช็คซ่ึงเป็นคู่สัญญา ก็สมควรท่ีจะตอ้งกาํหนดเง่ือนไขในการสั่งจ่ายเช็ค   

โดยใหก้รรมการ ผูแ้ทน หรือตวัแทนนิติบุคคล  ซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจในการสั่งจ่ายเช็คตอ้งมีการประทบัตราของนิติบุคคลลงไป

ในตวัเช็คนั้นๆดว้ย มิใช่เพียงแค่ใหก้รรมการ ผูแ้ทน หรือตวัแทนนิติบุคคล ลงลายมือช่ือ แต่เพียงอยา่งเดียว โดยไม่มีการ

ประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคลเช่นนั้น ตามวธีิการดงักล่าวน้ีเอง ก็จะสามารถทาํให้การสัง่จ่ายเช็คของนิติบุคคลเป็นไปดว้ย

ความสะดวก และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของหนงัสือตราสารจดัตั้ง หรือตามหนงัสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้นเองดว้ย 

นอกจากจะก่อใหเ้กิดปัญหาและความสับสนในความรับผิดในทางแพ่งแลว้ ยงัก่อให้เกิดปัญหาความรับผิด

ของตวับุคคล และนิติบุคคลในทางอาญา พระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค พ.ศ. 2534 อีกดว้ย เน่ือง

เพราะวา่ในส่วนของความรับผิดในทางอาญานั้น กฎหมายมุ่งเอาผิดแก่บุคคล ซ่ึงเป็นผูท่ี้ลงลายมือช่ือในการสั่งจ่ายเช็คเป็น

สาํคญั ถึงแมว้า่ในทางแพ่งนั้น นิติบุคคลอาจจะสามารถทาํการให้สัตยาบนัในเช็คดงักล่าวได ้แต่ในการกระทาํความผิด

ทางอาญานั้น ไม่อาจจะถือเอาการให้สัตยาบนัมาใชใ้นฐานความผิดท่ีเกิดข้ึนเช่นน้ีแลว้ได ้ผูว้ิจยัเห็นวา่ การท่ีตวัของ

กรรมการ ผูแ้ทน หรือตวัแทนนิติบุคคล ลงลายมือช่ือ แต่เพียงอยา่งเดียวโดยไม่มีการประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคลลงใน

เช็คให้ครบถว้นตามเง่ือนไขในการสั่งจ่ายเช็ค หากเกิดกรณีท่ีธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ย่อมไม่

สามารถดาํเนินคดี เพ่ือท่ีจะเอาผิดในทางอาญาแก่ตวัของนิติบุคคล ในฐานะตวัการร่วม ซ่ึงเป็นเจา้ของเช็คนั้นได้         

ตามความในมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญาไดเ้ลย โดยเหตุเพราะวา่ ตวัของนิติบุคคลนั้นสามารถยกขอ้ต่อสู้

ท่ีว่า เง่ือนไขในการสั่งจ่ายตามขอ้บงัคบัของหนงัสือตราสารจดัตั้ง หรือตามหนังสือบริคณห์ของ นิติบุคคลนั้น ตามท่ี       

ไดจ้ดแจง้และไดก้าํหนดเง่ือนไขเอาไวม้าเป็นขอ้ต่อสู้เพ่ือให้ตนเองพน้ผิดได ้ดงัน้ี หากมีการปฏิบติัให้เป็นไปตาม
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เง่ือนไขการสั่งจ่ายเช็ค ตามขอ้บงัคบัของตราสารจดัตั้ง หรือหนงัสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลดงักล่าวแลว้ ยอ่มแสดง

ให้เห็นได้ว่า การใช้ตราประทับของนิติบุคคลนั้น เป็นการแสดงตนของตวันิติบุคคลให้ปรากฏต่อบุคคลภายนอก      

อยา่งชดัเจนอีกทางหน่ึงดว้ย และจะส่งผลทาํให้ไม่เกิดปัญหาเก่ียวกบัความรับผิดในทางอาญา ตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ย

ความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค พ.ศ. 2534 อีกดว้ย  

ข้อเสนอแนะ  

เน่ืองจากเช็คมีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอยูห่ลายฝ่าย ดงันั้น เพ่ือใหก้ารสัง่จ่ายเช็คเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละสอดคลอ้ง

กับบทบัญญติัของกฎหมาย และเพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่ของผูเ้ก่ียวขอ้งในเช็คท่ีนิติบุคคลเป็นผูส้ั่งจ่ายเช็ค ซ่ึงจะ

ก่อใหเ้กิดกระแสเงินหมุนเวยีนในภารธุรกิจ และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1)  หากนิติบุคคลใดมีขอ้บงัคบั หรือตราสารจดัตั้งวา่ตอ้งใชต้ราประทบัควบคู่ไปพร้อมกบัการลงลายมือช่ือ

ของผูแ้ทนนิติบุคคล จึงจะเป็นการผกูพนันิติบุคคลนั้น และมีการนาํขอ้บงัคบัในตราสารจดัตั้งดงักล่าวไปกาํหนดเป็น

เง่ือนไขในการสั่งจ่ายเช็คดว้ยแลว้ กรณีเช่นน้ี ควรจดัทาํตราประทบัดงักล่าว ให้มีขนาดเล็กลง ทั้งน้ี เพ่ือหลีกเล่ียง

ไม่ใหท้บัซอ้นกบัลายมือช่ือผูส้ัง่จ่ายในขณะประทบัตราลงในเช็ค 

2)  การใชต้ราประทบัลงในเช็ค ควรประทบัไวต้รงบริเวณส่วนหน่ึงส่วนใดของเช็ค ทั้งน้ี เพ่ือหลีกเล่ียงการ

ทบัซอ้นลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล เน่ืองจาการใชต้ราประทบัลงในเช็คนั้น ไม่มีกฎหมายบญัญติัวา่ จะตอ้งประทบัตรา

ซ้อนลงไปในลายมือของผูแ้ทนนิติบุคคลแต่อย่างใด ทั้งยงัเป็นการตดัความกงัวลและเป็นการแกไ้ขปัญหาไม่ให้ขดัต่อ

ขอ้บงัคบั และตราสารจดัตั้งของนิติบุคคลนั้น ๆ และไม่เป็นการขดัต่อเง่ือนไขการสัง่จ่ายเช็คในคาํขอเปิดบญัชีอีกดว้ย 

นอกจากน้ี ยงัทาํให้การลงลายมือช่ือของนิติบุคคลในฐานะผูส้ั่งจ่ายเช็ค ดงัท่ีบญัญติัไวใ้น มาตรา 688 (3) แห่งประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชย ์ครบถว้นสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

3)  ธนาคารในฐานะผูเ้ป็นคู่สญัญาฝากทรัพยค์วรจะช้ีแจงผูส้ัง่จ่ายซ่ึงเป็นลูกคา้ของธนาคาร ถึงเหตุกรณีท่ีจะ

ไม่จ่ายเงินในกรณีท่ี หากวา่มีการใชต้ราประทบัลงในเช็ค เพ่ือป้องกนัการความน่าเช่ือถือในเช็ค หากธนาคารปฏิเสธ

การจ่ายเงินในกรณีดงักล่าวน้ี 

4)  ควรมีการแก้กฎหมาย โดยอาจจะดาํเนินการแยกมาตราต่างหากจากท่ีได้บญัญติัเอาไวต้ามประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชย ์ในส่วนวา่ดว้ยเร่ืองเช็คโดยเฉพาะ 

5)  ส่วนมาตรา 900 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ก็ให้คงเอาไวเ้ช่นเดิม เพราะวา่ หากมีการ

ยกเลิกมาตราดงักล่าวน้ี อาจจะส่งผลต่อกฎหมายวา่ดว้ยเร่ืองตัว๋เงิน หรือตัว๋สญัญาใชเ้งินได ้

6)  หากจะดาํเนินการพฒันาระบบต่าง ๆ เพ่ือรองรับกับสภาพสังคม ความก้าวหน้า หรือสภาพของการ

ดาํเนินการทางธุรกิจ และนาํเอาเทคโนโลยีมาใช ้ควรพิจารณากฎระเบียบมาเพ่ือรองรับให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยคาํนึง         

ถึงหลกั ลาํดบัชั้นของกฎหมาย ท่ีสามารถลบลา้งหรือยกเลิกกฎหมายฉบบัเก่า หรือกฎหมายใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้

จากขอ้เสนอแนะขา้งตน้ ผูว้ิจยัเห็นว่าน่าจะเป็นวิธีการในการแกปั้ญหา และความขดัขอ้งของธนาคาร ผูเ้คยคา้            

ในฐานะผูส้ัง่จ่ายเช็คนิติบุคคลและตวัแทนนิติบุคคลไดใ้นระดบัหน่ึง 
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กติตกิรรมประกาศ  

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี สําเร็จลุล่วงไดก็้ดว้ยความเมตตาเป็นอยา่งสูงจากท่านอาจารย ์ดร.สุรพล ศรีวิทยา ท่ีให้ความ

กรุณารับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และไดใ้หค้าํแนะนาํช้ีแนะแนวทาง ใหแ้นวคิดในดา้นคุณคา่แก่ผูเ้ขียนตลอดมา

ดว้ยการช่วยดาํเนินการเรียบเรียงเน้ือหาและถอ้ยคาํท่ีเหมาะสมเสมอ รวมถึงหลกัการสําคญัต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์

อยา่งมากมาย ผูเ้ขียนจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

ในโอกาสน้ี ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย ์ดร.อาทิตย ์ศรัทธาวรสิทธ์ิ ท่ีให้ความกรุณาอยา่งยิ่งในการ

ใหแ้นวคิดท่ีถูกตอ้ง ขอ้มูล กฎหมาย  ท่ีทนัสมยั รวมตลอดไปถึงแนวทางแกไ้ขปัญหาอนัเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ขียนอยา่งยิง่ 

ทา้ยท่ีสุดน้ี หากวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีส่วนดี สามารถช่วยเหลือ สร้างประโยชน์ต่อการศึกษาหรือดว้ยประการ

อ่ืนใด ผูเ้ขียนขอมอบคุณงามความดีแด่ บิดา มารดา ครูบาอาจารยญ์าติมิตร และมหาวิทยาลยัรังสิต ตลอดถึงผูมี้ส่วน

ช่วยใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ลงดว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกับความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในงานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา เกิดข้ึน

เน่ืองจากกฎระเบียบขอ้บงัคบัของสถาบนัการอุดมศึกษาต่าง ๆ ลว้นแต่กาํหนดให้ลิขสิทธ์ิในงานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วน

หน่ึงของการศึกษาท่ีถูกสร้างสรรคข้ึ์น โดยนกัศึกษาตกเป็นลิขสิทธ์ิของสถาบนันั้น ๆ ซ่ึงกฎระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าว

ขดักบัหลกัการไดม้าซ่ึงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในฐานะ ผูส้ร้างสรรคต์ามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 และ

นาํไปสู่ความไม่เป็นธรรมต่อนกัศึกษาในฐานะผูส้ร้างสรรคง์านอนัมีลิขสิทธ์ิ 

งานวิจยัฉบบัน้ี จึงเสนอว่า ลิขสิทธ์ิในงานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาควรเป็นของนักศึกษาใน

ฐานะผูส้ร้างสรรคง์านอนัมีลิขสิทธ์ิ และกฎระเบียบขอ้บงัคบัของสถาบนัการอุดมศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัลิขสิทธ์ิ

ในงานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาควรแกไ้ขใหลิ้ขสิทธ์ิในงานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาควรเป็น

ของนกัศึกษาในฐานะผูส้ร้างสรรคง์านอนัมีลิขสิทธ์ิและควรเพ่ิมเติมบทบญัญติั ในลกัษณะขั้นตอนและวธีิการอยา่งชดั

แจง้ในการโอนลิขสิทธ์ิหรือการอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิต่าง ๆ ในงานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาจากนกัศึกษาซ่ึง

เป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิมาเป็นของสถาบนัการศึกษา ทั้งน้ี ดว้ยความสมคัรใจของนักศึกษา เพ่ือมิให้เกิดขอ้พิพาท หรือ 

ความสบัสนในความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในงานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาจากนกัศึกษา 

คาํสําคญั: งานนิพนธ์, ลิขสิทธ์ิ, ผลงานวชิาการ 

 

ABSTRACT 

Legal issue regarding copy right owner of academic literary work submitted  in partial fulfillment of 

academic requirements  arises as a result of the rules and regulations of universities which specify that copyright is a 

thesis made part of education and crested by a student belongs to such university whereby such rules and regulations 

are not consistent with the principles of  copyright requirement by creature pursuant to the copyright Act, B.E. 2537 

which is deemed to be unfair to students as creators of copyrighted work. 

This research ,therefore, submits that copyright in a thesis made part of education should belong to a student 

as a creator of copyrighted work, and the rules and regulations of universities related to copyright in literary work 

made part of education should be amended to specify in literary work made part of education belongs to a student as 

a creator of copyrighted work and be revised to include provisions concerning methods and procedures of assigning 
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copyright or licensing to use rights in literary work made part of education from students as owners of copyright to 

universities subject to students free will in order to avoid disputes or confusion in the ownership of copyright in 

literary work made part of education. 

Keywords: Literary Works, Copyright, Academic Weitin  

 

1.บทนํา 

ลิขสิทธ์ิเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทหน่ึงท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการคุม้ครองและรับรองสิทธิแต่ผูเ้ดียว

ตามกฎหมายรับรองท่ีไดม้อบใหแ้ก่ผูส้ร้างสรรคก์ระทาํการใด ๆ เก่ียวกบังานท่ีตนไดท้าํข้ึน อนัไดแ้ก่ สิทธิท่ีจะทาํซํ้ า 

ดดัแปลง หรือนาํออกโฆษณา ไม่วา่ในรูปลกัษณะอยา่งใดหรือวธีิใด รวมทั้งอนุญาตใหผู้อ่ื้นนาํงานนั้นไปทาํเช่นวา่นั้น

ดว้ย (มหาวิทยาลยัพายพั, ออนไลน์) โดยสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีวา่น้ีตอ้งเก่ียวกบังานท่ีผูส้ร้างสรรคไ์ดริ้เร่ิมโดยการใช้

สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค ์โดยไม่ลอกเลียนงานของผูอ่ื้น 

และงานท่ีสร้างสรรคต์อ้งเป็นงานตามประเภทท่ีกฎหมายลิขสิทธ์ิให้คุม้ครอง ซ่ึงผูส้ร้างสรรคจ์ะไดรั้บความคุม้ครอง

ทนัทีท่ีสร้างสรรคโ์ดยไม่ตอ้งจดทะเบียน (กระทรวงพาณิชย,์ ออนไลน์) 

โดยพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ไดว้างหลกัเก่ียวกบัความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ คือ ผูส้ร้างสรรคง์านจะ

เป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ เวน้แต่ งานท่ีสร้างสรรคเ์กิดข้ึนภายจากสัญญาจา้งทาํของ ในกรณีน้ีผูว้า่จา้งจะเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ 

และงานท่ีสร้างสรรค์เกิดข้ึนภายจากการจ้างหรือตามคาํสั่งหรือในความควบคุมของกระทรวง ทบวง กรม หรือ

หน่วยงานอ่ืนใดของรัฐหรือของทอ้งถ่ิน ในกรณีน้ีใหห้น่วยงานของรัฐเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ นอกจากน้ีกฎหมายลิขสิทธ์ิ

ยงัไดก้าํหนดประเภทของงานท่ีกฎหมายลิขสิทธ์ิคุม้ครอง ไดแ้ก่ งานนิพนธ์ท่ีทาํข้ึนทุกชนิด เช่น หนงัสือ จุลสาร ส่ิง

เขียน ส่ิงพิมพ ์ปาฐกถา เทศนา คาํปราศรัย สุนทรพจน์ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การคุม้ครองงานสร้างสรรค์

เหล่าน้ีจะเกิดข้ึนทนัทีเม่ือสร้างข้ึนโดยไม่มีขั้นตอนทางกฎหมายใด ๆ  และไม่จาํตอ้งมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน

ก่อน กล่าวคือ เม่ือผูป้ระพนัธ์ไดส้ร้างสรรคง์านหรือเขียนงานนิพนธ์ข้ึนช้ินหน่ึง กฎหมายใหค้วามคุม้ครองงานช้ินนั้น

ทนัที เจา้ของผลงานเท่านั้นมีสิทธ์ิในการเผยแพร่งานสู่สาธารณชน เวน้แต่ไดรั้บความยนิยอมหรืออนุญาตจากเจา้ของ 

หากผูใ้ดทาํละเมิดนาํงานไปเผยแพร่ คดัลอก ดดัแปลง ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด จกัตอ้งรับโทษอาญาและชดใช้

ค่าเสียหายทางแพ่งแก่ผูส้ร้างสรรคง์านช้ินนั้น ส่วนการจดแจง้งานลิขสิทธ์ิท่ีกระทาํกบักรมทรัพยสิ์นทางปัญญานั้น 

มิไดเ้ป็นการรับรองสิทธ์ิของเจา้ของลิขสิทธ์ิแต่อยา่งใด แต่เป็นเพียงการแจง้ต่อหน่วยงานราชการวา่ตนเองเป็นเจา้ของ

สิทธ์ิในผลงานลิขสิทธ์ิท่ีแจง้ไวเ้ท่านั้น โดยผูแ้จง้ตอ้งรับรองตนเองว่าเป็นเจา้ของผลงานท่ีนาํมาแจง้ขอ้มูลลิขสิทธ์ิ 

และหนงัสือรับรองท่ีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาออกให้ก็มิไดรั้บรองวา่ผูแ้จง้เป็นเจา้ของงานลิขสิทธ์ิแต่อยา่งใด หากมี

ขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ ผูแ้จง้จาํเป็นตอ้งพิสูจน์ความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ินั้นเอง (กระทรวงพาณิชย์

, ออนไลน์) 

ตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ งานนิพนธ์เป็นงานวรรณกรรมท่ีกฎหมายลิขสิทธ์ิไดใ้หค้วามคุม้ครอง

ไว ้ฉะนั้น ผูป้ระพนัธ์ กล่าวคือ ผูส้ร้างสรรคง์าน ยอ่มเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในงานนิพนธ์ช้ินนั้น เวน้แต่เขา้เง่ือนไขการ

สร้างสรรคง์านเกิดข้ึนจากสญัญาจา้งทาํของ หรือจา้งหรือตามคาํสัง่หรือในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐ แต่ทวา่

ในความเป็นจริงนั้น งานนิพนธ์บางประเภท โดยเฉพาะงานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา เช่น ปริญญานิพนธ์

ในทุกระดบัการศึกษา บทความวชิาการ บทความวิจยั รายงานประจาํวิชา เป็นตน้ กลบัถูกกาํหนดโดยกฎระเบียบของ
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สถาบนัการอุดมศึกษาต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน โดยกฎระเบียบเหล่านั้นไดก้าํหนดให้ลิขสิทธ์ิในงานนิพนธ์ท่ีเป็น

ส่วนหน่ึงของการศึกษาท่ีนกัศึกษาเป็นผูส้ร้างสรรคง์าน ตกเป็นของสถาบนัการอุดมศึกษานั้นๆ โดยนกัศึกษาหรือผู ้

สร้างสรรคง์านมิไดเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิร่วมแต่อยา่งใด  

ดงันั้น จึงนาํมาสู่ความสนใจของผูว้จิยัท่ีจะศึกษาหลกักฎหมายและแนวคิดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํมา

วิเคราะห์และหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการกําหนดความเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในงานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ

การศึกษาต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

2.1 เพ่ือศึกษาหลกักฎหมายและแนวความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองลิขสิทธ์ิทั้งของไทยและต่างประเทศ 

2.2 เพ่ือศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิทั้งของไทยและต่างประเทศ 

2.3 เพ่ือวเิคราะห์ปัญหาท่ีเก่ียวกบัความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในงานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 

2.4 เพ่ือเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการกาํหนดความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในงานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วน

หน่ึงของการศึกษา 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีการดาํเนินการวิจยัทางเอกสาร (Documentary Research) เท่านั้น โดยวิธีการคน้ควา้และ

รวบรวมขอ้มูลจากกฎหมายเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ ขอ้บงัคบัของสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ  ตาํรากฎหมาย วทิยานิพนธ์ งานวจิยั 

บทความ และขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนํามาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) และเสนอแนะ

แนวทางท่ีเหมาะสมในการกาํหนดความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในงานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 

 

4. ผลการวจิยั 

กฎหมายลิขสิทธ์ิทั้ งของประเทศไทยและของต่างประเทศ ลว้นวางหลกัเก่ียวกับการได้มาซ่ึงความเป็น

เจา้ของลิขสิทธ์ิไปในทิศทางเดียวกนัทั้งส้ิน กล่าวคือ กฎหมายเห็นวา่ผูส้ร้างสรรคง์านอนัมีลิขสิทธ์ิสมควรเป็นเจา้ของ

ลิขสิทธ์ิในงานช้ินนั้น ซ่ึงหากงานช้ินนั้นเกิดจากผูส้ร้างสรรคร่์วมหลายคน ทุกคนยอ่มเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิอยา่งเท่า

เทียมกนั เวน้แต่ไดต้กลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน รวมถึงเวน้แต่มีกฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง 

เช่น ลิขสิทธ์ิในงานอนัเกิดจากสัญญาจา้งแรงงานหรือสัญญาจา้งทาํของ หรืองานตามคาํสั่งหรือในความควบคุมของ

หน่วยงานของรัฐ เป็นตน้ 

งานวจิยัฉบบัน้ีจึงไดน้าํหลกักฎหมายเก่ียวแก่กฎหมายลิขสิทธ์ิดงักล่าวขา้งตน้ มาวเิคราะห์ในปัญหากฎหมาย

เก่ียวกบัความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในงานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา ซ่ึงงานวิจยัฉบบัน้ีมุ่งศึกษาวิเคราะห์

เฉพาะเร่ืองของการไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิในฐานะผูส้ร้างสรรคแ์ละโดยผลของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิ

โดยการโอนลิขสิทธ์ิทางนิติกรรมและทางมรดกนั้น จะไม่นาํมาวเิคราะห์ในคร้ังน้ี เน่ืองจากการโอนลิขสิทธ์ิจะตอ้งทาํ

โดยเจา้ของลิขสิทธ์ิเท่านั้น แต่ทั้งน้ี อาจนาํมามากล่าวถึงในบางแง่มุมท่ีพอจะสามารถนาํมาเป็นทางออกของปัญหาได ้

นอกจากน้ี งานวิจยัฉบบัน้ียงัไดท้าํการศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกบักฎระเบียบของสถาบนัการอุดมศึกษาท่ีเก่ียวกบังาน

นิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ิมเติมข้ึนมาดว้ย 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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ดงันั้น จึงไดศึ้กษาวิเคราะห์โดยแยกเป็นประเด็นต่างๆ เหล่าน้ี ไดแ้ก่ ประเด็นการไดม้าซ่ึงความเป็นเจา้ของ

ลิขสิทธ์ิในฐานะ ผูส้ร้างสรรค ์ประเด็นการไดม้าซ่ึงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในฐานะผูส้ร้างสรรคร่์วม ประเด็นการ

ได้มาซ่ึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ โดยผลของกฎหมาย และประเด็นการบังคับใช้กฎระเบียบของสถาบันการ

อุดมศึกษาท่ีเก่ียวกบังานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 ประเด็นการไดม้าซ่ึงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในฐานะผูส้ร้างสรรค ์

ตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 กฎหมายไดก้าํหนดไวว้า่ “ลิขสิทธ์ิ” คือ สิทธิแต่ผูเ้ดียวท่ีจะ

ทาํการใด ๆ ตามพระราชบญัญติัน้ีเก่ียวกบังานท่ีผูส้ร้างสรรคไ์ดท้าํข้ึน และในมาตราเดียวกนัน้ียงัไดใ้หค้าํจาํกดัความ

ของ “ผู ้สร้างสรรค์” คือ ผู ้ทําหรือผู ้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหน่ึงท่ีเป็นงานอันมีลิขสิทธ์ิตาม

พระราชบญัญติัน้ี ทั้งน้ี จึงหมายความวา่ กฎหมายไดก้าํหนดให้ผูส้ร้างสรรคง์านอนัมีลิขสิทธ์ิเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิใน

งานช้ินนั้น แต่ประเด็นคือ การกระทาํถึงขั้นไหนจึงจะถือไดว้่าเป็นผูส้ร้างสรรค ์โดยองคป์ระกอบของผูส้ร้างสรรค์

ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบแรก ความคิดริเร่ิม (Originality) กล่าวคือ ต้องเป็นการ

สร้างสรรค์งานโดยตนเอง และไม่ไดล้อกเลียนบุคคลใด และองค์ประกอบท่ีสอง ความรู้ความสามารถและความ

ชาํนาญ (Skill and Labor) กล่าวคือ นอกจากจะมีความคิดริเร่ิมเป็นของตนเองแลว้ ผูส้ร้างสรรคจ์าํเป็นตอ้งลงแรงและ

ความชาํนาญท่ีตนมีอยูใ่หเ้กิดงานท่ีตนไดคิ้ดริเร่ิมไวด้ว้ย (นินนาท บุญยะเดช, ออนไลน)์  ซ่ึงแนวคาํพิพากษาของศาล

ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่งานสร้างสรรคท่ี์จะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ินั้นจะตอ้งมีขนาดความวิริยะอุตสาหะ

พอสมควรเช่น คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 881/2472 ศาลไดว้นิิจฉยัวา่ การมีกรรมสิทธ์ิเป็นเจา้ของหนงัสือหมายความว่ามี

กรรมสิทธ์ิเฉพาะรูปร่างและลกัษณะของขอ้ความท่ีเก็บรวบรวมข้ึนเท่านั้นไม่หมายความตลอดไปถึงมีกรรมสิทธ์ิใน

ขอ้ความท่ีรวบรวมข้ึนผูท่ี้รวบรวมตาํราซ่ึงมีมาแต่โบราณข้ึนใหม่ถึงจะเหมือนกบัของผูอ่ื้นท่ีรวบรวมไวแ้ลว้ก็ไม่เป็น

การล่วงกรรมสิทธ์ิของผูท่ี้ทาํไวก่้อน หรือคาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4026/2524 ศาลไดว้นิิจฉยัวา่ แมศ้าลชั้นตน้กาํหนดให้

โจทก์มีหน้าท่ีนาํสืบก่อน แต่เม่ือโจทก์จาํเลยตกลงกนัขอให้ศาลวินิจฉัยประเด็นขอ้เดียวว่าภาพการ์ตูนท่ีจาํเลยจด

ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ไวเ้หมือนหรือคลา้ยกบัภาพการ์ตูนสนูปป้ีของโจทก์หรือไม่ หากเหมือนหรือคลา้ยกนัจะ

เป็นการละเมิดสิทธิของโจทกห์รือไม่ โดยโจทก์จาํเลยไม่ติดใจสืบพยานต่อไป เช่นน้ี ตอ้งถือวา่จาํเลยไดส้ละขอ้ต่อสู้

อ่ืน  ๆ แล้ว โจทก์จึงไม่ต้องสืบพยานว่าสิทธิของโจทก์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือไม่ ตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. 2474 ลิขสิทธ์ิในศิลปกรรมจะมีข้ึนไดก็้ตอ้งเป็นศิลปกรรมท่ี

ทาํข้ึนในแผนกศิลปะ เช่น รูปศิลปะ ดงัน้ี รูปการ์ตูนสุนขัของโจทก์ซ่ึงเป็นเพียงรูปคลา้ยสุนขัธรรมดาทัว่ๆ ไปท่ีไม่มี

ลักษณะบ่งเฉพาะ ซ่ึงการขีดเขียนอาจเหมือนหรือคล้ายกันได้เป็นธรรมดา จึงไม่ใช่ลิขสิทธ์ิในศิลปกรรมตาม

ความหมายของพระราชบญัญติัดงักล่าว เป็นตน้ 

จากแนวคิดพิพากษาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัเห็นวา่ การเป็นผูส้ร้างสรรคจ์ะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความคิดริเร่ิม และได้

ใชค้วามรู้ ความสามารถของตนในการสร้างสรรคง์านอนัมีลิขสิทธ์ิ ซ่ึงสามารถเทียบเคียงในกรณีของงานนิพนธ์ท่ีเป็น

ส่วนหน่ึงของการศึกษาได ้กล่าวคือ งานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา เช่น ปริญญานิพนธ์ บทความวิชาการ 

บทความวิจัย รายงานประจาํวิชา เป็นตน้ เหล่าน้ีลว้นแต่เกิดจากความมานะพยายามอย่างเต็มความสามารถของ

นกัศึกษาเอง และอาจไดรั้บคาํปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาหรืออาจารยป์ระจาํวชิาในการศึกษาคน้ควา้วจิยัได ้เน่ืองจาก

งานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีสําคญัของการสําเร็จการศึกษา เพราะถา้นกัศึกษาไม่ส่ง

รายงานประจาํวิชา ก็ย่อมไม่ไดค้ะแนนในรายวิชานั้นๆ และอาจทาํให้ไม่ผ่านในรายวิชานั้นๆ ได ้หรือในกรณีของ
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คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระในทุกระดบัการศึกษาลว้นแต่เป็นเง่ือนไขสําคญัในการ

สาํเร็จการศึกษาทั้งส้ิน แมน้กัศึกษาจะผ่านรายวิชาครบทั้งหลกัสูตรแลว้ แต่ยงัไม่ได ้“ผ่าน” ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ ก็

ไม่อาจสาํเร็จการศึกษาได ้ทั้งน้ี ในระดบับณัฑิตศึกษาไดเ้พ่ิมเติมเง่ือนไขอีกประการท่ีสาํคญั คือ การตีพิมพเ์ผยแพร่

ผลงานวิทยานิพนธ์ถือเป็นส่วนหน่ึงของการสําเร็จการศึกษา  ดว้ยเหตุน้ี ดงันั้น ในกระบวนการทาํงานนิพนธ์ท่ีเป็น

ส่วนหน่ึงของการศึกษานั้น นกัศึกษาลว้นแต่เป็นผูคิ้ด วเิคราะห์ หาขอ้มูล และเขียนงานนิพนธ์เองในทุกขั้นตอนทั้งส้ิน 

จึงเห็นไดว้า่ นกัศึกษามีฐานะเป็นผูส้ร้างสรรคง์านอนัมีลิขสิทธ์ิตามกฎหมายวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ โดยสมบรูณ์  

ฉะนั้น ลิขสิทธ์ิในงานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาควรเป็นของนกัศึกษาในฐานะผูส้ร้างสรรคง์าน

อนัมีลิขสิทธ์ิ โดยความคิดริเร่ิมและใชค้วามรู้ความสามารถของตนในการสร้างสรรคง์านอนัมีลิขสิทธ์ิ ประเภทงาน

วรรณกรรมข้ึนมา อนัเป็นไปตามหลกักฎหมายขา้งตน้ 

4.2 ประเด็นการไดม้าซ่ึงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในฐานะผูส้ร้างสรรคร่์วม 

ตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มาตรา 19 กฎหมายยอมรับวา่ บุคคลมากกวา่ 2 คนข้ึนไป ท่ีเป็นผูท่ี้

ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานร่วมกนัโดยมิสามารถแบ่งแยกออกจากกนัได ้ให้ถือวา่เป็นผูส้ร้างสรรคร่์วมในงานอนัมีลิขสิทธ์ิ 

แต่ทั้ งน้ี ตามกฎหมายว่าดว้ยลิขสิทธ์ิของไทยนั้น กฎหมายไม่ไดก้าํหนดนิยามของ “ผูส้ร้างสรรค์ร่วม” เอาไวอ้ย่าง

ชดัเจน ผูว้ิจยัจึงขอเทียบเคียงนิยามของ “ผูส้ร้างสรรคร่์วม” กบักฎหมายวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิของต่างประเทศ ประกอบกบั

กฎหมายอ่ืน ๆ ของไทย กล่าวคือ ตามกฎหมายวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิของสหราชอาณาจกัร นัน่คือ The Copyright, Designs 

and Patents Act 1988 มาตรา 10 กฎหมายยอมรับวา่ บุคคลมากกวา่ 2 คนข้ึนไป ท่ีเป็นผูท่ี้ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานร่วมกนั 

โดยมิสามารถแบ่งแยกออกจากกนัได ้ใหถื้อวา่เป็นผูส้ร้างสรรคร่์วมในงานอนัมีลิขสิทธ์ิ และใหถื้อวา่งานประเภทต่าง 

ๆ เหล่าน้ีเป็นงานสร้างสรรค์ร่วมกนัโดยอา้งอิงสัดส่วนการสร้างสรรค์ตลอดช้ินงาน ไดแ้ก่ งานภาพยนตร์ เวน้แต่

ผูผ้ลิตและผูอ้าํนวยการสร้างหลกั คือ บุคคลคนเดียวกนั และงานแพร่ภาพและเสียง และตามกฎหมายวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ

ของสหรัฐอเมริกา นั่นคือ ตาม The Copyright Act of 1976 มาตรา 201 (a) และ (c) กฎหมายไดย้อมรับว่า หากงาน

อนัมีลิขสิทธ์ิใดเกิดจากผูส้ร้างสรรค์ร่วมกันหลายคน ให้ทุกคนเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในงานนั้นร่วมกัน ทั้ งน้ี การ

แบ่งแยกความแตกต่างระหว่างความเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิร่วมกับเจ้าของลิขสิทธ์ิเพียงคนเดียว ต้องพิจารณาใน

ระยะแรกของการแสดงเจตนาท่ีตกลงจะทาํงาน ซ่ึงจะแตกต่างกนัตรงงานนั้นจะใหถื้อเป็นอิสระแยกจากกนัต่างหาก 

หรือใหง้านนั้นรวบรวมกนัไวด้ว้ยกนั  

 จากหลกักฎหมายลิขสิทธ์ิของต่างประเทศและตามแนวคิดพิพากษาดังกล่าวขา้งตน้ เห็นว่า การเป็นผู ้

สร้างสรรค์ร่วมจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความคิดริเร่ิม และไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถของตนในการสร้างสรรค์งานอนัมี

ลิขสิทธ์ิเฉกเช่นผูส้ร้างสรรคต์ามท่ีไดว้เิคราะห์ในประเด็นก่อนหนา้น้ี ซ่ึงหากนาํมาเปรียบเทียบกบักรณีของงานนิพนธ์

ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา จะพบว่า งานนิพนธ์ดงักล่าวมีลกัษณะเป็นงานส่วนบุคคล ซ่ึงเกิดจากการสร้างสรรค์

ของนกัศึกษาเพียงคนเดียว มิไดมี้ผูใ้ดมามีส่วนร่วมในการสร้างสรรคง์านดว้ยเลย เวน้แต่ในกรณีท่ีรายงานประจาํวชิา

แบบกลุ่ม ส่วนอาจารยป์ระจาํวชิาในระบบการศึกษามีหนา้ท่ีสอนและถ่ายทอดความรู้ในวิชานั้น ๆ ใหแ้ก่ลูกศิษย ์และ

อาจารยท่ี์ปรึกษาในระบบการจดัทาํปริญญานิพนธ์มีหนา้ท่ีคอยใหค้าํปรึกษาและช้ีนาํแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัทาํ

ปริญญานิพนธ์ใหก้บันกัศึกษาในความดูแลของตนเท่านั้น  

ฉะนั้น ในการสร้างสรรคง์านนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาทุกประเภทยอ่มไม่สามารถมีผูส้ร้างสรรค์

ร่วมในงานนิพนธ์ได ้เพราะในการสร้างสรรคง์านไดเ้กิดจากความคิดริเร่ิม สติปัญญา ความรู้ และความสามารถ ของ



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1219 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

นักศึกษาผูส้ร้างสรรคง์านอนัมีลิขสิทธ์ิเพียงคนเดียวเท่านั้น เวน้แต่กรณีท่ีเป็นรายงานประจาํวิชาแบบกลุ่มเท่านั้นท่ี

สามารถมีผูส้ร้างสรรคร่์วมในงานได ้

4.3 ประเด็นการไดม้าซ่ึงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิโดยผลของกฎหมาย 

การไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิโดยผลของกฎหมายตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 จาํแนกไดเ้ป็น 3 รูปแบบ 

ไดแ้ก่ การไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิโดยการจา้งแรงงาน การไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิโดยการจา้งทาํของ การไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิในฐานะ

หน่วยงานของรัฐ อยา่งไรก็ดี ผูว้ิจยัเห็นวา่ การไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิโดยการจา้งแรงงานในงานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ

การศึกษาไม่สามารถเกิดข้ึนไดอ้ยา่งแน่แท ้เพราะ “นกัศึกษา” ไม่ไดมี้ฐานะเป็น “ลูกจา้ง หรือ ผูรั้บจา้ง” และ “สถาบนั

การอุดมศึกษา” ก็ไม่ไดมี้ฐานะเป็น “นายจา้งหรือ ผูว้า่จา้ง”  

ฉะนั้น ผูว้ิจยัเห็นวา่ การไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิในฐานะหน่วยงานของรัฐ ภายใตเ้ง่ือนไข 3 ประการ ไดแ้ก่ งานท่ี

สร้างสรรคต์อ้งเกิดจากการจา้ง งานท่ีสร้างสรรคต์อ้งเกิดจากคาํสั่ง และงานท่ีสร้างสรรคต์อ้งอยูใ่นความควบคุมของ

หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ไม่อาจจาํมาใชก้บัลิขสิทธ์ิในงานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาท่ีนกัศึกษาไดส้ร้างสรรค์

ข้ึนมาได ้เน่ืองจาก นักศึกษาไม่ไดมี้ฐานะเป็นลูกจา้ง หรือผูรั้บจา้ง หรือทาํตามคาํสั่ง หรืออยู่ในความควบคุม ของ

สถาบนัการอุดมศึกษา ดว้ยเหตุน้ีเอง ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่ สถาบนัการอุดมศึกษาไม่อาจนาํมาใชเ้ป็นขอ้อา้งในการลิดรอน

สิทธ์ิในลิขสิทธ์ิในงานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาท่ีนกัศึกษาไดส้ร้างสรรคข้ึ์นมาได ้

4.4 ประเด็นการบงัคบัใชร้ะเบียบของสถาบนัการอุดมศึกษาท่ีเก่ียวกบังานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 

ตามท่ีไดว้ิเคราะห์มาแลว้ในประเด็นต่างๆ ขา้งตน้จะเห็นว่า พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 อนัเป็น

กฎหมายท่ีกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานสาํหรับการคุม้ครองงานอนัมีลิขสิทธ์ิ ไดย้อมรับการไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิใน

งานสร้างสรรคใ์หต้กเป็นของผูส้ร้างสรรค ์เวน้แต่ในกรณียกเวน้ตามท่ีกฎหมายไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

จากการศึกษารวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบักฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัลิขสิทธ์ิในงานอนัมีลิขสิทธ์ิจาก

สถาบนัการอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั้งสถาบนัการอุดมศึกษาของรัฐ สถาบนัการอุดมศึกษาในกาํกบัของรัฐ และสถาบนัการ

อุดมศึกษาเอกชน ลว้นแต่มีกฎระเบียบท่ีกาํหนดให้งานอนัมีลิขสิทธ์ิท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาอนัเกิดจากการ

สร้างสรรคข์องนกัศึกษาตกเป็นลิขสิทธ์ิของสถาบนันั้น ๆ ซ่ึงในแต่ละสถาบนัจะบญัญติังานอนัมีลิขสิทธ์ิท่ีเป็นส่วน

หน่ึงของการศึกษาไวอ้ย่างชดัเจนเพียงใดก็ข้ึนอยู่แต่ละสถาบนัจะกาํหนด บางสถาบนัก็ใช้คาํกวา้ง ๆ รวมถึงงาน

สร้างสรรคทุ์กประเภทอนัเกิดจากนกัศึกษา เช่น มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลยัขอนแก่น หรือบาง

สถาบนัก็ระบุไวอ้ย่างชดัแจง้ว่าหมายถึงงานอนัมีลิขสิทธ์ิประเภทใดหรืองานใด เช่น มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หรือ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  เป็นตน้ ส่วนในสถาบนัการอุดมศึกษาของเอกชนนั้น มีขอ้สงัเกตประการหน่ึง คือ สถาบนั

การอุดมศึกษาจะไม่ระบุไวโ้ดยชัดแจง้ว่างานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาอนัเกิดจากการสร้างสรรค์เป็น

ลิขสิทธ์ิของสถาบนั แต่กลบับญัญติัเพียงเง่ือนไขในการสําเร็จการศึกษา โดยกาํหนดให้การเผยแพร่งานนิพนธ์ของ

นกัศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการสาํเร็จการศึกษา เช่น มหาวทิยาลยัรังสิต หรือมหาวทิยาลยัปทุมธานี  เป็นตน้ 

ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้ง จะเห็นไดว้า่ ขอ้ความในส่วนของลิขสิทธ์ิในงานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา

ตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของสถาบนัการอุดมศึกษาต่าง ๆ ลว้นแต่มีลกัษณะขดัหรือแยง้กบัหลกัการไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิ

ตามกฎหมายว่าดว้ยลิขสิทธ์ิทั้งส้ิน ซ่ึงบางสถาบนัไดแ้กปั้ญหาโดยทาํให้เกิดการโอนลิขสิทธ์ิโดยตรงจากนกัศึกษา

ให้แก่สถาบนั เช่น วิทยาลยันวตักรรม มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ ไดมี้ความพยายามจะให้เกิดการโอนลิขสิทธ์ิตาม



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1220 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 โดยให้นักศึกษาลงนามมอบลิขสิทธ์ิให้แก่

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ใน “แบบฟอร์มยนิยอมการเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ วทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ” 

 หากพิจารณาในแง่ของกฎหมายจะพบว่า กฎระเบียบขอ้บงัคบัของสถาบนัการอุดมศึกษาเหล่านั้นลว้นแต่

ตราข้ึนโดยฝ่ายบริหารและอาศยัอาํนาจตามกฎหมายระดบัพระราชบญัญติั เช่น พระราชบญัญติัจดัตั้งสถาบนัการ

อุดมศึกษาของรัฐและในกาํกบัของรัฐต่างๆ และพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 เท่านั้น จึงกล่าว

ไดว้่า กฎระเบียบขอ้บงัคบัเหล่าน้ีมีฐานะเป็นเพียงกฎหมายระดบัรอง ซ่ึงมีศกัด์ิตํ่ากว่าพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 

2537 ท่ีตราข้ึนโดยฝ่ายนิติบญัญติั ดงันั้น หากกฎระเบียบขอ้บงัคบัในขอ้ใด ๆ   ไดข้ดัหรือแยง้กบักฎหมายยอ่มตกเป็น

พบัไป ไม่สามารถนํามาใช้บังคบัได้ ซ่ึงสถาบันการอุดมศึกษาสามารถทําได้อย่างมากท่ีสุดเพียง 2 ประการ คือ 

ประการแรก การกาํหนดให้เป็นเพียงเง่ือนไขในการสําเร็จการศึกษา กล่าวคือ นกัศึกษายงัคงเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิใน

งานในฐานะผูส้ร้างสรรค ์แต่ก็มีหนา้ท่ีในการเผยแพร่งานนิพนธ์ของนกัศึกษาในวิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือมากกว่า 

เช่น การตีพิมพ์งานลงในส่ิงพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีมาตรฐาน หรือเสนอต่อท่ีประชุมทางวิชาการในดับชาติหรือ

นานาชาติท่ีมีมาตรฐาน เป็นตน้ และประการท่ีสอง อาจกาํหนดใหน้กัศึกษาตอ้งลงนามในหนงัสือโอนลิขสิทธ์ิในงาน

นิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาใหแ้ก่สถาบนัการอุดมศึกษา  เพ่ือประโยชน์ในทางวิชาการ การศึกษา วิจยั หรือ

ต่อยอดผลงานได ้ 

ฉะนั้น การท่ีกฎระเบียบขอ้บงัคบัโดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิในงานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ

การศึกษาอนัเกิดจากการสร้างสรรคโ์ดยนกัศึกษาตกเป็นของสถาบนัการอุดมศึกษาไม่สามารถใชบ้งัคบัได ้เน่ืองจาก

กฎระเบียบขอ้บังคบัดงักล่าวนั้นได้ขดัหรือแยง้กับกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธ์ิ สถาบันการอุดมศึกษาจึงควรกาํหนด

เง่ือนไขในการเผยแพร่งานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาไวเ้ป็นเพียงเง่ือนไขในการสาํเร็จการศึกษาเท่านั้น 

ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ทางวชิาการ และหากนกัศึกษาเจา้ของลิขสิทธ์ิประสงคโ์อนลิขสิทธ์ิดงักล่าวใหแ้ก่สถาบนัการศึกษา 

สถาบนัการศึกษาก็ควรมีระเบียบปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตามหลกักฎหมายลิขสิทธ์ิ  

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ในกระบวนการทาํงานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษานั้น นกัศึกษาลว้นแต่เป็นผูคิ้ด วเิคราะห์ หาขอ้มูล 

และเขียนงานนิพนธ์เองในทุกขั้นตอนทั้งส้ิน ส่วนอาจารยมี์หนา้ท่ีสอนและถ่ายทอดความรู้ในวิชานั้น ๆ ให้แก่ศิษย ์

และอาจารยท่ี์ปรึกษาก็มีหน้าท่ีคอยให้คาํปรึกษาและช้ีนําแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัทาํปริญญานิพนธ์ให้กบั

นักศึกษาในความดูแลของตนเท่านั้น และ “นักศึกษา” ไม่ไดมี้ฐานะเป็น “ลูกจา้ง หรือ ผูรั้บจา้ง” และ “สถาบนัการ

อุดมศึกษา” ก็ไม่ไดมี้ฐานะเป็น “นายจา้งหรือ ผูว้า่จา้ง” กฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัลิขสิทธ์ิในงานอนัมีลิขสิทธ์ิ

จากสถาบนัการอุดมศึกษาต่าง ๆ ลว้นแต่มีกฎระเบียบท่ีกาํหนดใหง้านอนัมีลิขสิทธ์ิท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาอนั

เกิดจากการสร้างสรรค์ของนักศึกษาตกเป็นลิขสิทธ์ิของสถาบันนั้ น ๆ ซ่ึงกฎระเบียบขอ้บังคบัของสถาบันการ

อุดมศึกษาต่างๆ ลว้นแต่มีลกัษณะขดัหรือแยง้กบัหลกัการไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิตามกฎหมายวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิทั้งส้ิน ทั้งน้ี ใน

บางสถาบนัไดแ้กปั้ญหาใหน้กัศึกษาลงนามในหนงัสือโอนลิขสิทธ์ิใหแ้ก่สถาบนั หากพิจารณาในแง่ของกฎหมายจะ

พบว่า กฎระเบียบขอ้บงัคบัของสถาบนัการอุดมศึกษาเหล่านั้นลว้นแต่ตราข้ึนโดยฝ่ายบริหารและอาศยัอาํนาจตาม

กฎหมายระดบัพระราชบญัญติั จึงกล่าวไดว้า่ กฎระเบียบขอ้บงัคบัเหล่าน้ีมีฐานะเป็นเพียงกฎหมายระดบัรอง ซ่ึงมีศกัด์ิ

ตํ่ากวา่พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ท่ีตราข้ึนโดยฝ่ายนิติบญัญติั ดงันั้น หากกฎระเบียบขอ้บงัคบัในขอ้ใดๆ ได้
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ขดัหรือแยง้กบักฎหมายย่อมไม่สามารถนาํมาใชบ้งัคบัได ้นอกจากน้ีการตราขอ้บงัคบัดงักล่าวเป็นการตราข้ึนเพ่ือ

ประโยชน์ของฝ่ายผูอ้อกขอ้บงัคบัแต่ฝ่ายเดียว โดยนกัศึกษาผูถู้กโตแ้ยง้หาไดมี้โอกาสในการออกขอ้บงัคบัดงักล่าว 

ขอ้บงัคบัดงักล่าวจึงไม่ใช่ขอ้บงัคบัท่ีเป็นธรรมอนัจะนาํมาบงัคบัใชใ้หส้ังคมเกิดความสงบสุข จึงไม่มีเหตุผลใดท่ีจะ

ปฏิเสธ สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวของนกัศึกษาในทาํงานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา   

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษา “ปัญหากฎหมายเก่ียวกับความเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในงานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ

การศึกษา” งานวจิยัฉบบัน้ีจึงมีขอ้เสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการกาํหนดความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในงานนิพนธ์

ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา ดงัน้ี 

1) ลิขสิทธ์ิในงานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาควรเป็นของนกัศึกษาในฐานะผูส้ร้างสรรคง์านอนัมี

ลิขสิทธ์ิ 

2) กฎระเบียบขอ้บงัคบัของสถาบนัการอุดมศึกษาในส่วนท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัลิขสิทธ์ิในงานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วน

หน่ึงของการศึกษาควรถูกยกเลิก และแกไ้ขใหเ้ป็นเพียงเง่ือนไขในการสาํเร็จการศึกษาเท่านั้น กล่าวคือ นกัศึกษายงัคง

เป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในงานในฐานะผูส้ร้างสรรค์ แต่ก็มีหนา้ท่ีในการเผยแพร่งานนิพนธ์ของนักศึกษาในวิธีการใด

วิธีการหน่ึงหรือมากกว่า เช่น การตีพิมพ์งานลงในส่ิงพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีมาตรฐาน หรือเสนอต่อท่ีประชุมทาง

วชิาการท่ีมีมาตรฐาน เป็นตน้ 

3) กฎระเบียบขอ้บงัคบัของสถาบนัการอุดมศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัลิขสิทธ์ิในงานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วน

หน่ึงของการศึกษา ควรเพ่ิมเติมบทบญัญติัรองรับสิทธิของนกัศึกษาในฐานะเจา้ของลิขสิทธ์ิในงานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วน

หน่ึงของการศึกษา และมีเสรีภาพท่ีจะจดัการอยา่งใด ๆ เก่ียวกบัลิขสิทธ์ิในงานนิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาได้

โดยอิสระ 

 

กติตกิรรมประกาศ   

รายงานวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เพราะไดรั้บความกรุณาจาก ดร.สุรพล ศรีวิทยา ท่ีรับเป็นอาจารยท่ี์

ปรึกษา และขอกราบขอบพระคุณดร.สมปอง สุจริตกุล  และศาสตราจารยพิ์เศษ จรัญภกัดีธนากุล ท่ีไดใ้ห้คาํแนะนาํ

ตลอดการศึกษาคน้คา้งานวิจยัฉบบัน้ี และคณาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทองคค์วามรู้แกผู้ว้ิจยัมาโดยตลอด 

ตลอดถึงท่านเจา้ของงานนิพนธ์ต่าง ๆ ท่ีผูว้ิจยัไดค้น้ควา้และนาํมาอา้งอิงในวิจยัฉบบัน้ี จึงขอกราบขอบพระคุณทุก

ท่านมา ณ โอกาสน้ี 

อน่ึง หากงานวิจัยฉบับน้ี มีประโยชน์แก่ท่านผูอ่้านในทางใดแล้ว ขอมอบคุณความดีน้ี แด่ผูมี้พระคุณ

ทั้งหลายดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ หากแต่มีความบกพร่องผิดพลาดประการใด ผูว้จิยัขอนอ้มรับไว ้เพ่ือปรับปรุงต่อไป  

 

เอกสารอ้างองิ 

กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา. “ลิขสิทธ์ิ.” [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก : 

https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=308, 20 

มิถุนายน 2559. 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1222 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

กระทรวงพาณิชย.์ “ความหมายของลิขสิทธ์ิ.” [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก :http://www.moc.go.th/index.php/2015-11-

04-10-05-18/item/42-282-copy.html, 20 มิถุนายน 2559. 

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึงฉบบัปัจจุบนั 

(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2556  

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัปทุมธานีวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

นินนาท บุญยะเดช. “หลกัเก่ียวกบั Originality และ ขนาดความวริิยะอุตสาหะท่ีลงในการสร้างสรรคง์านกบักฎหมาย

ลิขสิทธ์ิไทย : ศึกษาเทียบเคียงกบักฎหมายของสหรัฐอเมริกา.” [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก : 

https://www.gotoknow. org/posts/64047, 1 สิงหาคม 2559. 

มหาวทิยาลยัพายพั. “ลิขสิทธ์ิ.” [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก :http://ip.payap.ac.th/copyright.htm, 20 มิถุนายน 2559. 

ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การดาํเนินการดา้นลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2546  

ระเบียบมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ย การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา พ.ศ. 2549 

สมพร พรหมหิตาธร. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพว์ญิ�ูชน, 

2538.  

สมหมาย จนัทร์เรือง. “ลิขสิทธ์ิในงานวชิาการ (Copyright of Academic Works).” วารสารข่าวกฎหมายใหม่ ฉบบัท่ี 6. 

102 (ธนัวาคม 2551) : 44 – 48. 

ลิขสิทธ์ิ (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก https://th.wikipedia.org/wiki/, 23 มิถุนายน 2559. 

 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1223 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 

แนวทางในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติดประเภทแอมเฟตามีน 

ศึกษากรณีมาตรการทางกฎหมายในการใช้ประโยชน์แอมเฟตามีนทางการแพทย์ 

GUIDELINES FOR THE DECRIMINALIZATION IN DRUG CASES OF AMPHETAMINE:  

CASE STUDY IN LEGAL MEASURES FOR THE MEDICAL UTILIZATION OF AMPHETAMINE 

อภิรักษ์ หาญอทิธิกลุ1 และศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ2 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต (luckyfirst9905@gmail.com) 

2 อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต (siriroj.ra@gmail.com) 

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

บทคัดย่อ 

การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ ประการแรกเพ่ือศึกษาปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตา

มีนในประเทศไทย และปัญหา อุปสรรค ขอ้จาํกดัในนาํยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนมาใชป้ระโยชน์ทางการแพทย ์ 

ประการท่ีสองเพ่ือศึกษาความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการการลงโทษท่ีเหมาะสมได้สัดส่วนกับความผิด

เก่ียวกบัยาเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนและการลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน  ประการท่ี

สามเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายระหวา่งประเทศดา้นยาเสพติด กฎหมายในต่างประเทศ และกฎหมายในประเทศไทย

เก่ียวกบัการการลงโทษท่ีเหมาะสมไดส้ัดส่วนกบัความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียา

เสพติดและการใชป้ระโยชน์ยาเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนทางการแพทย ์ และประการสุดทา้ยเพ่ือศึกษาแนวทางในการ

ลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนและตลอดจนการนาํยาเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนมาใช้

ประโยชน์ทางการแพทย ์เพ่ือปรับใชก้บักฎหมายยาเสพติดในประเทศไทย   จากการศึกษาวิจยัพบวา่ แต่เดิมยาเสพติดใน

กลุ่ม ATS นั้นจดัเป็นวตัถุออกฤทธ์ิประเภท2 ตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 แต่ต่อมาใน

ปี พ.ศ. 2539ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงสาธารณสุขยกระดบัให้ยาเสพติดในกลุ่ม ATS เป็นยาเสพติดให้โทษ

ประเภท 1 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซ่ึงส่งผลทาํให้ไม่สามารถนาํแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตา

มีนมาใชป้ระโยชน์ทางการแพทยไ์ด ้เน่ืองจากพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ไม่เปิดช่องให้มีการนาํยาเสพ

ติดให้โทษประเภท 1 มาใชป้ระโยชน์ทางการแพทยไ์ด ้ดงันั้น การกาํหนดบทลงโทษท่ีมีความรุนแรงมากเกินไปไม่ได้

สัดส่วนกบัความร้ายแรงของการกระทาํความผิด นอกจากจะไม่สามารถแกไ้ขปัญหายาเสพติดของผูเ้สพไดแ้ลว้ ยงัไม่

สอดคลอ้งเป็นไปตามความมุ่งหมายของอนุสัญญาเด่ียวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 และพิธีสารแกไ้ขเพ่ิมเติม

อนุสัญญาเด่ียวว่าดว้ยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961, ค.ศ. 1972 ขณะท่ี ในปัจจุบนัประเทศภาคีสมาชิกหลายประเทศ เช่น 

สหรัฐอเมริกา องักฤษ เยอรมนั และโปรตุเกส ได้ปรับเปล่ียนนโยบายด้านยาเสพติดภายในรัฐ พร้อมทั้ งมีการแก้ไข

เพ่ิมเติมเพ่ือลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติดของผูเ้สพ เช่น การกาํหนดให้การเสพยาเสพติดบางประเภท 

ชนิด รวมไปถึงกระทําในลักษณะอ่ืนใดของผูเ้สพท่ีรัฐถือเป็นความผิดเพียงเล็กน้อย นั้นไม่ถือว่าเป็นความผิดตาม

กฎหมายอีกต่อไป นอกจากน้ียงัควบคุมและอนุญาตให้มีการนาํแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนมาใชป้ระโยชน์ทาง

การแพทย ์
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ดงันั้น  ผูว้จิยัจึงขอเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงัน้ี  1. แกไ้ขประกาศกระทรวงสาธารณสุขสามารถทาํไดง่้าย

กวา่การแกไ้ขพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522  2. การแกไ้ขประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้ยาเสพติดให้โทษ

ประเภท 1 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  กลบัเป็นวตัถุออกฤทธ์ิประเภท 2 ตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ี

ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 เช่นเดิม  มีความยุง่ยากนอ้ยกว่า  ตลอดจนพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิต

และประสาท พ.ศ. 2518 มีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใชป้ระโยชน์ทางการแพทยว์ตัถุออกฤทธ์ิประเภท 2 อยู่

แลว้  3. การปรับลดให้ยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนเป็นวตัถุออกฤทธ์ิประเภท 2 ตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อ

จิตและประสาท พ.ศ. 2518  จะทาํให้การลงโทษในความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนนั้นไดส้ัดส่วนมากข้ึน  

และ 4. การปรับลดให้ยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนเป็นวตัถุออกฤทธ์ิประเภท 2 ตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อ

จิตและประสาท พ.ศ. 2518 นั้น  ทาํใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายยาเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในประเทศไทยสอดคลอ้งเป็นไป

ตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายระหวา่งประเทศวา่ดว้ยยาเสพติด 

คาํสําคญั: การลดทอนความเป็นอาชญากรรม, การใชป้ระโยชน์ในทางการแพทย ์

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: Firstly, to study on the problem of narcotics law enforcement of 

Amphetamine in Thailand, as well as problems, obstacles, and limitations on medical use of Amphetamine; Secondly, 

to study on background, concepts, and theories related to appropriate punishment with the offences related to 

Amphetamine as well as decriminalization of drugs cases of Amphetamine; Thirdly, to study and compare 

international narcotics laws with foreign narcotics laws, and Thai laws on appropriate punishment with the offences 

related to drugs, decriminalization of drugs cases, and medical use of Amphetamine; and Finally, to study on the 

guidelines for decriminalizing drugs cases of Amphetamine and Amphetamine importation for medical use in order 

to be applied to Thai narcotics laws. Based on the research, it was found that ATS was formerly classified as 

Psychotropic Substance Category 2 according to the Psychotropic Substance Act B.E. 2518. In 1996, the Ministerial 

Regulations of the Ministry of Public Health was amended by classifying ATS as Psychotropic Substance Category 

1  according to the Narcotics Act B.E. 2 5 2 2 .  Consequently, it is impossible to utilize Amphetamine and 

Methamphetamine for medical purpose because the Narcotics Act B.E. 2 5 2 2  gives no opportunity to use Narcotic 

Drug Category 1 for medical purpose, i.e.,  there is no legislation defining criteria and conditions to control and direct 

the medical use of Amphetamine and Methamphetamine. In addition, there is also no explicit fee rate for such case 

as same as the medical use of Narcotic Drug Category 2  that has been defined by laws on specific conditions and 

criteria. Accordingly, besides being useless for solving the problem on drug abuse, severe punishment that is not 

appropriate with offence’s severity is also inconsistent with The Single Convention on Narcotic Drugs 1 9 6 1  while 

many member countries (e.g., U.S.A., UK, Germany, and Portugal) currently adjust their drugs policies and 

decriminalize drugs cases of drug addicts, for example, cancelling some types of drug abuse or any action of drug 

addicts that is considered as minute offence as illegal offence. Moreover, the medical use of Amphetamine and 

Methamphetamine is also controlled and permitted.  
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Accordingly, the researcher would like to propose the guidelines for solving such problems as follows: 1 ) 

the Notification of the Ministry of Public Health should be amended that could be performed more easily than 

amendment of the Narcotics Act B.E. 2522;  2) The Notification of the Ministry of Public Health should be amended 

by altering Amphetamine from being classified as Narcotic Drug Category 1  according to Narcotics Act B.E. 2522 

to be Narcotic Drug Category 2  according to the Psychotropic Substance Act B.E. 2 5 1 8  as previous because it was 

less complex for performing and there should be some legal measures under the Psychotropic Substance Act B.E. 

2518 in controlling  the medical use of Narcotic Drug Category 2; 3) Amphetamine should be classified as Narcotic 

Drug Category 2 according to the Psychotropic Substance Act B.E. 2518 because punishment of offences related to 

Amphetamine would be more appropriate; and 4 )   Adjustment of Amphetamine as Narcotic Drug Category 2 

according to the Psychotropic Substance Act B.E. 2 5 1 8  enabled narcotics law enforcement of Amphetamine in 

Thailand to be consistent with the criteria of international narcotics act. 

Keywords:  Decriminalization, Medical Use 

 

1. บทนํา 

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาท่ีเกิดสะสมมาเป็นเวลานานจนกลายเป็นปัญหาท่ีเร้ือรังของประเทศไทย มี

ผลกระทบท่ีก่อใหเ้กิดเสียหายทั้งต่อผูเ้สพยาเสพติดและครอบครัว อีกทั้งยงันาํไปสู่ปัญหาอ่ืน ๆ มากมาย เช่น ปัญหา

อาชญากรรม ปัญหาสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และความมัน่คงของประเทศชาติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในช่วง 40 กวา่ปี       

ท่ีผ่านมาประเทศไทยได้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีน (Amphetamine–Type 

Stimulants ; ATS) อย่างรุนแรง ซ่ึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย นั้นไดรั้บอิทธิพลมาจาก

แนวคิด “ความไม่สามารถอดทนไดต้่อปัญหายาเสพติด” (Zero Tolerance) ท่ีมองว่ายาเสพติดเป็นพิษภยั มีอนัตราย

และส่งผลร้ายต่อสังคม จึงไม่ยอมรับพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดทั้งของผูค้า้และผูเ้สพ ส่งผลทาํใหแ้นวทางใน

การแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนของประเทศไทย จึงมุ่งเน้นการควบคุมโดยใช้

มาตรการปราบปรามอยา่งเขม้งวด และการลงโทษอยา่งรุนแรง (Punitive Approach) ทั้งต่อผูค้า้และผูเ้สพ อยา่งไรก็ดี 

การปราบปรามอยา่งเขม้งวด ตลอดจนการใชบ้ทลงโทษอยา่งรุนแรงเกินจาํเป็น นั้นไม่สามารถแกปั้ญหาการระบาด

ของยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนไดจ้ริง อีกทั้งยงัส่งผลกระทบทาํใหเ้กิดปัญหา “ผูต้อ้งขงัเด็ดขาดในคดียาเสพติดลน้

เรือนจาํ”  

ในขณะท่ีการยกระดับให้ยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีน จากเดิมท่ีเป็นวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 ตาม

พระราชบัญญัติว ัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ให้เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตาม

พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เพ่ือเพ่ิมความเขม้งวดในการกาํกบัดูแล และตลอดจนความรุนแรงของ

บทลงโทษ ในปี พ.ศ. 2539 โดยการแกไ้ขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลทาํใหไ้ม่สามารถนาํยาเสพติด

ในกลุ่มแอมเฟตามีน มาใชป้ระโยชน์ทางการแพทยไ์ด ้ดงัเช่นวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 ดว้ยเหตุท่ีพระราชบญัญติัยา

เสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 ไม่เปิดช่องใหมี้การนาํยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 1 มาใชป้ระโยชน์ทางการแพทยไ์ด ้ เม่ือ

การปราบปรามอยา่งเขม้งวด ตลอดจนการใชบ้ทลงโทษอยา่งรุนแรงเกินจาํเป็น นั้นไม่สามารถแกปั้ญหาการระบาด

ของยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนไดจ้ริง การยกระดบัให้ยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีน ให้เป็นยาเสพติดใหโ้ทษใน

ประเภท 1 ดงักล่าว จึงไม่สอดคลอ้งเป็นไปตามความมุ่งหมายของ อนุสัญญาเด่ียววา่ดว้ยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 
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และพิธีสารแกไ้ขเพ่ิมเติมอนุสญัญาเด่ียววา่ดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษ ค.ศ. 1961, ค.ศ. 1972 และอนุสญัญาวา่ดว้ยวตัถุออก

ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1971 ท่ีวางหลักประกันและมุ่งเน้นให้มีการนํายาเสพติดมาใช้ประโยชน์ในทาง

การแพทย ์ 

รวมทั้งผลการประชุมสมชัชาสหประชาชาติสมยัพิเศษวา่ดว้ยปัญหายาเสพติดโลก (UNGASS) ซ่ึงจดัข้ึนใน

เดือนเมษายน 2559 ท่ีผา่นมาไดมี้ฉนัทามติท่ีจะปรับเปล่ียนทิศทางนโยบายยาเสพติดโลกจาก “สงัคมท่ีปลอดการใชย้า

ในทางท่ีผิด (Drug-free world)” ท่ีมุ่งเนน้การใชบ้ทลงโทษท่ีรุนแรงและมาตรการปราบปรามอยา่งเขม้งวด มาเป็นการ

ใช้มาตรการแทนท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงมีความหลากหลายในแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้แนวทางด้าน

สาธารณสุขเก่ียวกบัการลดอนัตรายจากยาเสพติด ทั้งในส่วนของการใชย้าเสพติด (Harm Reduction) ดงันั้น เพ่ือให้

การบังคบัใช้กฎหมายในประเทศไทยสอดคลอ้งเป็นไปตามทิศทางนโยบายยาเสพติดโลก จึงควรแก้ไขเพ่ิมเติม

กฎหมายเก่ียวกับการกาํหนดความผิดและบทลงโทษท่ีเหมาะสมได้สัดส่วน และตลอดจนการลดทอนความเป็น

อาชญากรรมในคดียาเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน เพ่ือนาํยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนมาใชป้ระโยชน์ทางการแพทย ์

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนในประเทศไทย และปัญหา อุปสรรค 

ขอ้จาํกดัในนาํยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนมาใชป้ระโยชน์ทางการแพทย ์

2. เพ่ือศึกษาความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการการลงโทษท่ีเหมาะสมไดส้ัดส่วนกับความผิด

เก่ียวกบัยาเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนและการลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน 

3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายระหว่างประเทศดา้นยาเสพติด กฎหมายในต่างประเทศ และกฎหมายใน

ประเทศไทยเก่ียวกับการการลงโทษท่ีเหมาะสมได้สัดส่วนกับความผิดเก่ียวกับยาเสพติดการลดทอนความเป็น

อาชญากรรมในคดียาเสพติดและการใชป้ระโยชน์ยาเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนทางการแพทย ์

4. เพ่ือศึกษาแนวทางในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนและตลอดจน

การนาํยาเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนมาใชป้ระโยชน์ทางการแพทย ์เพ่ือปรับใชก้บักฎหมายยาเสพติดในประเทศไทย 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การดาํเนินการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research) โดยใชก้ารคน้ควา้วิจยัจาก

เอกสารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและตลอดจนขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นในการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ 

ตาํรากฎหมาย ตวับทกฎหมายบทความทางวชิาการคาํพิพากษาฎีกา โดยคน้ควา้จากหอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัและของ

สถาบนัต่างๆ รวมทั้งขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีปรากฏอยูบ่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือนาํมา

วเิคราะห์ใหไ้ดข้อ้สรุปและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายต่อไป 
 

4. ผลการวจิยั 

1.  สถานะความเป็นยาเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนและมาตรการควบคุมยาเสพติดตามกฎหมายระหว่าง

ประเทศ ผลการวิจยัพบวา่ การควบคุมยาเสพติดตามกฎหมายระหวา่งประเทศวา่ดว้ยยาเสพติด ไดแ้ก่ อนุสัญญาเด่ียว

วา่ดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษ ค.ศ. 1961 และพิธีสารแกไ้ขเพ่ิมเติมอนุสัญญาเด่ียววา่ดว้ยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961, ค.ศ. 

1972 อนุสญัญาวา่ดว้ยวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1971 และอนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นการ



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1227 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ลกัลอบคา้ยาเสพติดและวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท ค.ศ. 1988 นอกเหนือจากการลกัลอบคา้ยาเสพติด อนุสัญญาฯ 

มุ่งเนน้ท่ีจะให้มีการนาํยาเสพติดมาใชป้ระโยชน์ทางการแพทย ์ควบคู่ไปกบัการป้องกนัการใชย้าเสพติดในทางท่ีผิด

ของผูเ้สพ  

หากพิจาณาถึงคาํปรารภของอนุสัญญาเด่ียวว่าดว้ยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 และพิธีสารแกไ้ขเพ่ิมเติม

อนุสญัญาเด่ียววา่ดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษ ค.ศ. 1961, ค.ศ. 1972 จะเห็นไดว้า่อนุสญัญาฯ ประสงคท่ี์จะใหห้ลกัประกนัวา่

จะมียาเสพติดให้โทษเพียงพอต่อการใชป้ระโยชน์ทางการแพทย ์โดยจาํกดัการใชย้าเสพติดให้โทษไวส้ําหรับเพ่ือ

ประโยชน์ทางการแพทย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอนุสัญญาวา่ดว้ยวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1971 ท่ีไม่ประสงค์

ให้มีการจาํกดัมากเกินไปโดยไม่จาํเป็น จนทาํให้เป็นการยากต่อการท่ีจะใชว้ตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทไดแ้ต่

ทั้ งน้ีการควบคุมการนาํวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทมาใชป้ระโยชน์ทางการแพทยจ์ะมีความเขม้งวดในการ

ควบคุมนอ้ยกวา่การนาํยาเสพติดมาใชป้ระโยชน์ทางการแพทย ์

2.  ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายและยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีน และการนาํยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตา

มีนมาใชป้ระโยชน์ในทางการแพทยใ์นประเทศไทย ผลการวจิยัพบวา่ แนวทางในการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของ       

ยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนท่ีผา่นมาของประเทศไทย ไดย้กระดบัการควบคุมยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนให้เป็น

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 โดยการเพ่ิมเติมรายช่ือยาเสพติดใน

กลุ่มแอมเฟตามีนไวใ้นบญัชียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัท่ี 135 (พ.ศ. 2539) 

ในปี พ.ศ. 2539 และตลอดจนไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15, 66 และ 

67 โดยการปรับลดปริมาณการครอบครองยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีน เพ่ือเพ่ิมความเขม้งวดในการกาํกบัดูแล และ

ตลอดจนความรุนแรงของบทลงโทษ นั้นไม่สามารถแกปั้ญหาการระบาดของยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีน (ATS) 

ไดจ้ริง แต่กลบัส่งผลทาํให้ไม่สามารถนาํยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนมาใชป้ระโยชน์ทางการแพทยไ์ด ้เน่ืองจาก

ตามบทบญัญติัในมาตรา 15 วรรค 1 ของพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 บญัญติัวา่ “ห้ามมิให้ผูใ้ดผลิต 

นาํเขา้ ส่งออก จาํหน่ายหรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 1 เวน้แต่รัฐมนตรีไดอ้นุญาตเฉพาะใน

กรณีจาํเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ” และในวรรค 2 บญัญติัวา่ “การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง” โดยจะเห็นไดว้า่การนาํยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 1 ในกลุ่ม

แอมเฟตามีนมาใชป้ระโยชน์ทางการแพทยไ์ม่ไดอ้ยูใ่นเง่ือนการอนุญาต  

หากพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยยาเสพติด จะเห็นได้ว่าการบังคับใช้

กฎหมายดงักล่าวไม่สอดคลอ้งเป็นไปตามคาํปรารภของอนุสัญญาฯ และเป็นการบงัคบัใชท่ี้เกินความจาํเป็น จึงควร

แกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ือลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน ให้การลงโทษในการ

กระทาํความผิดท่ีเก่ียวกบัยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนไดส้ดัส่วนสอดคลอ้งเป็นไปตามหลกัการลงโทษท่ีไดส้ัดส่วน 

และผลการประชุมสมชัชาสหประชาชาติสมยัพิเศษวา่ดว้ยปัญหายาเสพติดโลก พ.ศ. 2559 (UNGASS 2016) รวมทั้ง

เพ่ืออนุญาตให้มีการนาํยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนมาใชป้ระโยชน์ทางการแพทยไ์ดต้ามเจตนารมณ์ของอนุสญัญา

ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยยาเสพติดท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้  

3.  แนวทางในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนและการนาํยาเสพติดใน

กลุ่มแอมเฟตามีนมาใชป้ระโยชน์ทางการแพทย ์ผลการวิจยัพบวา่ ทาํให้สามารถแยกแนวทางการลดทอนความเป็น



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1228 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

อาชญากรรมในคดียาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนออกไดเ้ป็น 2 แนวทาง เพ่ือให้มีการนาํยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตา

มีนมาใชป้ระโยชน์ทางการแพทย ์ดงัน้ี  

แนวทางแรก ให้มีการแกไ้ขบทบญัญติักฎหมายตามพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

ให้รัฐมนตรีสามารถอนุญาตให้มีการนาํยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 มาใชป้ระโยชน์ทางการแพทยไ์ด ้รวมทั้ ง

อนุญาตใหมี้การเสพยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 1 เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย ์หรืออนุญาตใหมี้การใชป้ระโยชน์ยา

เสพติดให้โทษประเภท 1 ตามใบสั่งของแพทยไ์ด ้รวมทั้งให้มีการกาํหนดค่าธรรมเนียมในการอนุญาตใหมี้การนาํยา

เสพติดใหโ้ทษในประเภท 1 มาใชป้ระโยชน์ทางการแพทยไ์วด้ว้ย 

แนวทางท่ีสอง ใหมี้การแกไ้ขประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือลดระดบั

การควบคุมยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนให้กลบัไปเป็นวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 ตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออก

ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 เช่นเดิม เพ่ือให้เกิดความสอดคลอ้งกบัระดบัการความคุมของอนุสัญญาระหวา่ง

ประเทศวา่ดว้ยยาเสพติด 
   

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การปราบปรามอยา่งเขม้งวด ตลอดจนการใชบ้ทลงโทษอยา่งรุนแรงเกินจาํเป็น นั้นส่งผลทาํให้ไม่สามารถ

นาํยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนมาใชป้ระโยชน์ทางการแพทยไ์ด ้เม่ือการใชม้าตรการปราบปรามอยา่งเขม้งวดและ

บทลงโทษท่ีรุนแรงเกินจาํเป็น นั้นไม่สามารถแกปั้ญหาการระบาดของยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนไดจ้ริง การ

บงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าว จึงไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยยาเสพติด และไม่

สอดคลอ้งกบัหลกัการลงโทษท่ีได ้

ผูว้จิยัจึงไดแ้นวทางในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีน เพ่ือนาํยาเสพ

ติดในกลุ่มแอมเฟตามีนมาใชป้ระโยชน์ทางการแพทย ์กล่าวคือ ให้มีการแกไ้ขประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือลด

ระดบัการควบคุมยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนใหก้ลบัไปเป็นวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 ตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ี

ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 เช่นเดิม เน่ืองจากสามารถทาํไดง่้ายกว่าการแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติั      

ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ตลอดจนตามพระราชบัญญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 นั้นมี

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใชป้ระโยชน์ทางการแพทยว์ตัถุออกฤทธ์ิประเภท 2 อยูแ่ลว้ ซ่ึงการปรับลด

ดงักล่าว จะทาํใหก้ารลงโทษในความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนนั้นไดส้ัดส่วนมากข้ึน และสอดคลอ้ง

เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยยาเสพติด 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์  ประการแรกเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายคนเขา้

เมืองในกรณีการลกัลอบเขา้เมืองโดยผิดกฎหมายของชาวโรฮิงญา  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  ประการท่ีสอง

เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลกัเกณฑป์ฏิบติัในการคุม้ครองสิทธิของชาวโรฮิงญาสาํหรับการบงัคบัใชก้ฎหมายคน

เข้าเมืองและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ประการท่ีสามเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมาย

ต่างประเทศ และกฎหมายไทยเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิของผูล้ี้ภยั และสิทธิของชาวโรฮิงญาซ่ึงลกัลอบเขา้เมืองโดย

ผิดกฎหมาย  และประการสุดทา้ยเพ่ือศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิของ

ชาวโรฮิงญาท่ีลกัลอบเขา้ประเทศไทย  โดยการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  ซ่ึงจะใช้วิธีวิจยัเอกสาร

ตลอดจนผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลนาํมาวเิคราะห์ใหไ้ดบ้ทสรุปและขอ้เสนอแนะเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ข

ปัญหาการคุม้ครองสิทธิของชาวโรฮิงญาในประเทศไทยต่อไป 

จากการศึกษาวิจยัพบว่า  ยงัมีผูอ้พยพท่ียงัตกคา้งอยู่ในทะเล  ซ่ึงควรจะไดรั้บความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  

เน่ืองจากขาดแคลนปัจจยั 4  อีกทั้งสภาพภูมิอากาศ  ท่ีส่งผลต่อความปลอดภยัขณะลอยอยูก่ลางทะเล  และเพ่ือเป็นการ

ป้องกนั ข่มขู่ ยบัย ั้งการกระทาํความผิดเก่ียวกบัการลกัลอบเขา้เมืองโดยผิดกฎหมายของชาวโรฮิงญา  รวมไปถึงให้

เพ่ิมความรุนแรงของโทษอาญาในความผิดเก่ียวกบัการคา้มนุษย ์

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงัน้ี  ให้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ือหลกัเกณฑ์

ปฏิบติัดา้นสิทธิมนุษยชนในการบงัคบัใชก้ฎหมายต่อกบัชาวโรฮิงญาในแต่ละกรณีให้สอดคลอ้งกบัพนัธกรณีตาม

กฎหมายระหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นการบงัคบัใชก้ฎหมายของทหารเรือ และการส่งตวัชาว 

โรฮิงญากลบัประเทศโดยพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจตามพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522  และเพ่ือเป็นการ

ป้องกนั ข่มขู่ ยบัย ั้งการกระทาํความผิดเก่ียวกบัการลกัลอบเขา้เมืองโดยผิดกฎหมายของชาวโรฮิงญา  รวมไปถึงให้

เพ่ิมความรุนแรงของโทษอาญาในความผิดเก่ียวกบัการคา้มนุษย ์ ฉะนั้นจึงควรเพ่ิมบทลงโทษสําหรับผูล้กัลอบเขา้

เมืองตามมาตรา 62  โดยเฉพาะอยา่งยิง่โทษจาํคุกใหสู้งกวา่เดิม 

คาํสําคญั: โรฮิงญา, ผูล้กัลอบเขา้เมือง, การคุม้ครองสิทธิ 
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ABSTRACT 

This research was written 1) to study the problems about forcing immigration law in Rohingya smuggling 

of illegal migrants case including associated laws 2 )  to study ideas, theories and rules about protection Rohingya’s 

rights for forcing immigration law and others 3 )  to compare between International law, foreign law and Thai law 

about refugee’s rights to protection and Rohingya smuggling of illegal migrants and the last one is to study and 

suggest methods to solve these problems. This research was a quality research using documentary research approach 

for data collection.  And the final report of the research study to collect information.  The analyzed the conclusions 

for recommendations propose to do next. 

What the researcher found is there are refugees in the sea that they should get helping as soon as possible 

caused being in need of four necessities of life and the climate has affected their safety.  To protect, threat and stop 

action for smuggling of illegal migrants including adding violence of penalty in human trafficking fault. 

Therefore the researcher would like to suggest methods to solve these problems are make additional 

corrections law for rules to do in human rights to force Rohingya that should suit with committed International human 

rights law such as forcing law of the marines and send them off to birth country by the staff who has power, according 

to Immigration Act B.E. 2522.  To protect, threat and stop action for smuggling of illegal migrants including adding 

violence of penalty in human trafficking fault.  Including to make additional corrections law in section 62 especially 

prison sentence.  

Keywords:  Rohingya, Human Smuggling, Right to Protection 

 

1. บทนํา 

ชาวโรฮิงญาเป็นชาวมุสลิมท่ีอาศยัอยู่ในรัฐยะไข่ (เดิมคือแควน้อาระกนั) ในพม่า มีชาติพนัธ์ุ  ภาษา  และ

วฒันธรรมแตกต่างจากชาวพม่าอยา่งชดัเจน  และมีประวติัศาสตร์ความสมัพนัธ์  ท่ีไม่ลงรอยกบัราชอาณาจกัรพม่ามา

ตั้งแต่ก่อนยคุอาณานิคม  โดยในปี พ.ศ.  2327  ราชอาณาจกัรพม่าไดเ้ขา้รุกรานแควน้อาระกนัและขบัไล่ชาวพ้ืนเมือง

จาํนวนมาก  ต่อมาในยคุอาณานิคมองักฤษ (พ.ศ. 2367-2491)  ชาวพ้ืนเมืองไดต้่อตา้นรัฐบาลกลางบ่อยคร้ัง  เม่ือพม่า

ไดเ้อกราชจากองักฤษ ไดมี้ความขดัแยง้ระหวา่งรัฐบาลกลางและชาวพ้ืนเมืองในแควน้อาระกนัเพ่ิมข้ึน  ต่อมาในปี 

พ.ศ. 2517 ไดมี้การจดัตั้งรัฐยะไข่ข้ึนแทนท่ีแควน้อาระกนั  ทางรัฐบาลกลางพม่าถือว่า  ชาวโรฮิงญามิใช่ประชาชน

พม่าแต่เป็นคนต่างดา้ว  โดยออกบตัรประจาํตวัคนต่างดา้วให ้ และในปีพ.ศ. 2521  ทางการพม่าไดอ้อกปฏิบติัการท่ี

เรียกวา่  Nagamin (Operation  Dragon  King)1  เพ่ือสาํรวจสาํมะโนประชากรและออกบตัรประจาํตวัประชาชน  โดย

แยกคนท่ีถือวา่เป็นชาวต่างดา้วออกจากพลเมืองชาวพม่า 

ปฏิบติัการดงักล่าวนาํไปสู่กระแสต่อตา้นและความรุนแรง  จนทาํใหช้าวโรฮิงญาราว 200,000 คนอพยพขา้ม

พรมแดนไปยงับงักลาเทศ  โดยองคก์ารสหประชาชาติไดเ้ขา้ให้ความช่วยเหลือ  และเม่ือสถานการณ์คล่ีคลาย  ชาว

โรฮิงญาส่วนใหญ่ก็เดินทางกลบัประเทศ  แต่ในปีพ.ศ. 2525  ทางการพม่าได้แก้กฎหมายการเป็นพลเมืองพม่า 

(Myanmar  Citizenship  Law)  แยกชาวโรฮิงญาออกจากชนกลุ่มนอ้ย 135 กลุ่มท่ีถือเป็นพลมืองพม่า  ส่งผลใหช้าวโรฮิ

                                                                    
1 Nagamin หรือปฏิบติัการพญานาคราช ดว้ยเป้าหมายท่ีจะจดัแบ่งเพ่ือให้สามารถควบคุมชนกลุ่มนอ้ยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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งญากลายเป็นคนไร้สัญชาติ  ภายหลงัการเลือกตั้งในปีพ.ศ. 2533  และพรรค NLD ภายใตก้ารนาํของของอองซานซูจี

ชนะการเลือกตั้ งอย่างถล่มทลาย  ทางการพม่าไม่ยอมรับการเลือกตั้ง  และออกปฏิบัติการท่ีเรียกว่า Pyi  Thaya 

(Prosperous  Country)  ไดร้ะดมจดัตั้งกองกาํลงัผสมทหาร  ตาํรวจ  เจา้หนา้ท่ีข่าวกรอง  ตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองและ

อ่ืนๆ  ปราบปรามกลุ่มต่อตา้นรัฐบาลและชนกลุ่มนอ้ยอยา่งหนกั  ส่งผลให้ชาวโรฮิงญาประมาณ 250,000 คนอพยพ

ไปยงับงักลาเทศอีกรอบหน่ึง  และอีกราว 15,000 คนอพยพไปยงัมาเลเซีย อยา่งไรก็ดีท่ีผา่นมาไดมี้ชาวโรฮิงญาอพยพ

เขา้มาสู่ประเทศไทยทางทะเล  ซ่ึงประเทศไทยเองไม่ไดเ้ขา้เป็นภาคีอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสถานภาพผูล้ี้ภยั 

ค.ศ.1951  จึงทาํใหช้าวโรฮิงญาท่ีเดินทางอพยพเขา้มาในประเทศไทยมีสถานะภาพเป็นเพียงคนต่างดา้วท่ีเขา้เมืองโดย

ผิดกฎหมาย  ส่งผลให้ในการบงัคบัใชก้ฎหมายบางคร้ังเจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัและใชค้วามระมดัระวงั

ในดา้นสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ท่าท่ีควร  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกบัการบงัคบัใช้กฎหมายคนเขา้เมืองในกรณีการลกัลอบเขา้เมืองโดยผิด

กฎหมายของชาวโรฮิงญา  ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

2) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลกัเกณฑป์ฏิบติัในการคุม้ครองสิทธิของชาวโรฮิงญาสาํหรับการบงัคบั

ใชก้ฎหมายคนเขา้เมืองและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายไทยเก่ียวกบัการ

คุม้ครองสิทธิของผูล้ี้ภยั และสิทธิของชาวโรฮิงญาซ่ึงลกัลอบเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย 

4) เพ่ือศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิของชาวโรฮิงญาท่ีลกัลอบ

เขา้ประเทศไทย 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ  โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารทั้ งในและต่างประเทศ  

ตลอดจนขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีศึกษาวจิยั  อนัไดแ้ก่  งานวจิยั  หนงัสือตาํรา  บทความ  คาํพิพากษาฎีกา 

ซ่ึงจาํการคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ จากห้องสมุดของหน่วยงานของรัฐ และมหาวิทยาลยัต่าง ๆ รวมทั้งขอ้มูลทาง

ส่ืออิเลคทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ให้ไดข้อ้สรุปและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทาง

กฎหมายต่อไป 
 

4. ผลการวจิยั 

จากการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน  ทาํให้ทราบถึงปัญหาการคุม้ครองสิทธิของผูอ้พยพยา้ยถ่ินฐานชาวโรฮิงญา 

จากการบงัคบัใชก้ฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบเขา้เมืองท่ีผิดกฎหมาย  ดงัน้ี   

1) สิทธิในการล้ีภยัตามกฎหมายระหว่างประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนนั้นถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน

ตามปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1984 สามารถพิจารณาออกเป็น 2 กรณี  ดงัน้ี กรณีแรก การคุม้ครองสิทธิ

ของผูอ้พยพยา้ยถ่ินฐานชาวโรฮิงญาในกลุ่มประเทศท่ีเขา้ร่วมเป็นภาคีตามอนุสัญญาวา่ดว้ยสถานภาพของผูล้ี้ภยั ค.ศ. 

1951 ซ่ึงตามอนุสญัญาวา่ดว้ยสถานภาพของผูล้ี้ภยั ค.ศ. 1951 โดยไดใ้หนิ้ยามคาํวา่  “ผูล้ี้ภยั” หมายถึง บุคคลท่ีอยูน่อก

อาณาเขตประเทศแห่งสัญชาติของตน ซ่ึงมีความหวาดกลวัอนัมีมูลวา่จะตอ้งถูกประหัตประหารดว้ยเหตุแห่งเช้ือชาติ 
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ศาสนา สัญชาติ สมาชิกภาพในกลุ่มทางสังคม หรือความคิดเห็นทางการเมือง และไม่สามารถหรือไม่ยินยอมจะรับ

การคุม้ครองจากประเทศแห่งสญัชาติของตนดว้ยเหตุแห่งความหวาดกลวั ควบคู่ไปกบัการกาํหนดเง่ือนไขหลกัเกณฑ์

ในการขอล้ีภยั ทาํให้ไม่สามารถท่ีจะถือไดว้่าชาวโรฮิงญาท่ีอพยพยา้ยถ่ินฐานทั้งหมดนั้นเป็นผูล้ี้ภยัตามนิยามของ

อนุสัญญาว่าดว้ยสถานภาพของผูล้ี้ภยั ค.ศ. 1951 และชาวโรฮิงญาท่ีอพยพยา้ยถ่ินฐานทั้งหมดจะไดรั้บสิทธิล้ีภยัใน

ประเทศภาคีของอนุสัญญาวา่ดว้ยสถานภาพของผูล้ี้ภยั ค.ศ. 1951 ทั้งหมด และในกรณีท่ีสอง การคุม้ครองสิทธิของผู ้

อพยพยา้ยถ่ินฐานชาวโรฮิงญาในกลุ่มประเทศท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีตามอนุสัญญาวา่ดว้ยสถานภาพของผูล้ี้ภยั ค.ศ. 

1951 หากพิจารณาตามกฎหมายระหว่างประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ อนัไดแ้ก่ ปฏิญญาสากลว่าด้วย

สิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948  อนุสัญญาวา่ดว้ยการต่อตา้นการทรมานและการประติบติัหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้าย ไร้

มนุษยธรรม หรือย ํ่ายีศกัด์ิศรี ค.ศ. 1984  อนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติในทุก

รูปแบบ ค.ศ. 2003  และ อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1992  พบวา่กฎหมายระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนทั้ง 4 

ฉบบั นั้นมีบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งในการคุม้ครองสิทธิของชาวโรฮิงญาท่ีอพยพยา้ยถ่ินฐาน ดงันั้น แมใ้นกรณีท่ีประเทศ

ซ่ึงไม่ไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีตามอนุสัญญาวา่ดว้ยสถานภาพของผูล้ี้ภยั ค.ศ. 1951 แต่เป็นภาคีกฎหมายระหว่างประเทศ

ดา้นสิทธิมนุษยชนทั้ง 4 ฉบบัดงักล่าว ประเทศนั้นก็จะตอ้งให้ความคุม้ครองดา้นสิทธิมนุษยชนต่อชาวโรฮิงญาท่ี

อพยพยา้ยถ่ินฐานตามพนัธกรณีกฎหมายระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศนั้นเขา้ร่วมผกูพนั  ประเทศไทย

จึงตอ้งใหค้วามคุม้ครองดา้นสิทธิมนุษยชนต่อชาวโรฮิงญาท่ีอพยพยา้ยถ่ินฐานเขา้มาในประเทศไทย 

2) แนวทางในการบงัคบัใชก้ฎมายเก่ียวกบัผูอ้พยพยา้ยถ่ินฐานของเมืองของประเทศไทยเป็นไปทิศทาง

เดียวกบัในประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้เห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ ปัญหาผูอ้พยพเป็นประเด็นความมัน่คงท่ี

สาํคญั จึงไม่ไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีตามอนุสญัญาวา่ดว้ยสถานภาพของผูล้ี้ภยั ค.ศ. 1951 ประกอบกบัปัญหาการอพยพชาว

โรฮิงญายงัไม่ไดข้อ้ยติุท่ีจะสรุปไดว้า่ชาวโรฮิงญาทั้งหมดเป็นผูล้ี้ภยัตามท่ีไดส้รุปวเิคราะห์ไวใ้นขอ้ 1 ดงันั้น ประเทศ

ไทยจึงมุ่งเน้นการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 ต่อผูอ้พยพยา้ยถ่ินฐานชาวโรฮิงญาเป็นประการ

สาํคญั  เม่ือประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีกฎหมายระหว่างประเทศดา้นสิทธิมนุษยชน อนัไดแ้ก่ ปฏิญญาสากลว่าด้วย

สิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1984  อนุสัญญาวา่ดว้ยการต่อตา้นการทรมานและการประติบติัหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้าย ไร้

มนุษยธรรม หรือย ํ่ายีศกัด์ิศรี ค.ศ. 1984   อนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติในทุก

รูปแบบ ค.ศ. 2003  และอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1992  ทั้ง 4 ฉบบั จึงควรให้การช่วยเหลือมนุษยธรรม ให้อาหาร 

นํ้ าด่ืมท่ีพอเพียง ยารักษาโรค ตลอดจนรวมไปถึงนํ้ ามนัในการเดินทางต่อไปถึงประเทศท่ีสาม ในกรณีท่ีมีการผลกัดนั

ไม่ให้ผูอ้พยพดังกล่าวล่วงลํ้ าน่านนํ้ าเขา้มาในราชอาณาจักรไทย รวมทั้ งในการบังคบัใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีตาม

พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 การผลกัดันผูอ้พยพยา้ยถ่ินฐานชาวโรฮิงญากลบัประเทศจะตอ้งคาํนึงถึง

เง่ือนไขในเร่ืองความปลอดภยัในชีวิตของบุคคลเหล่านั้นเป็นประการสาํคญัดว้ย โดยการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กรณีการอพยพยา้ยถ่ินฐานของชาวโรฮิงญาเขา้มาในประเทศไทยดงักล่าวจะตอ้งไม่เลือกปฏิบติัหรือแบ่งแยกการ

ปฏิบติัท่ีแตกต่าง เวน้เสียแต่เป็นกรณีการช่วยเหลือเด็กตามท่ีกฎหมายระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนกาํหนดไว ้

3) แนวทางในการคุม้ครองสิทธิของชาวโรฮิงญาท่ีอพยพยา้ยถ่ินฐานเขา้มาในประเทศไทย  หากพิจารณา

ตามบทบญัญติักฎหมายและแนวทางปฏิบติัในการบงัคบัใชก้ฎหมายในประเทศไทย ยงัไม่มีบทบญัญติัใดท่ีกาํหนด

หลกัเกณฑก์ารปฏิบติัของเจา้พนกังานในการคุม้ครองสิทธิของชาวโรฮิงญาท่ีชดัเจนเอาไว ้  จึงไม่มีหลกัประกนัการ

บงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้พนกังานวา่จะบงัคบัใชไ้ปในทิศทางใด ส่งผลใหใ้นบางกรณีการใชก้ฎหมายดงักล่าวต่อชาว
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โรฮิงญาผูอ้พยพยา้ยถ่ินฐานไม่เป็นไปตามหลกัสากลดา้นสิทธิมนุษยชน หรือในกรณีหากมีการปฏิบติัในการปฏิบติั

นั้นอาจมีมาตรฐานท่ีแตกต่างกนั ตลอดจนการเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรมในกลุ่มชาวโรฮิงญาผูอ้พยพยา้ยถ่ินฐานดว้ย

กนัเองไม่เป็นไปตามหลกัสากลดา้นสิทธิมนุษยชน 

นอกจากน้ีจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 62 ซ่ึงวางหลกัเกณฑ์ไวว้่า “ผูใ้ด

หลบหนีเขา้เมืองโดยผิดกฎหมายตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี  และปรับไม่เกิน 20,000 บาท อีกทั้งเจา้หนา้ท่ีรัฐยงั

มีอาํนาจในการจดัส่งบุคคลเหล่าน้ีกลบัออกนอกประเทศได”้  ถูกบงัคบัใชม้านานโดยไม่มีการแกไ้ขเก่ียวกบับทลง

โทษของผูล้กัลอบเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่โทษจาํคุก ส่งผลทาํใหม้าตรการทางกฎหมายดงักล่าวจึง

ไม่ไดส้ัดส่วนการลงโทษท่ีเหมาะสมกบัความร้ายแรงของการกระทาํความคิด จึงไม่สามารถป้องกนั ข่มขู่ ยบัย ั้งผู ้

อพยพลกัลอบเขา้เมืองท่ีมีวตัถุประสงคท์างเศรษฐกิจได ้

   

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

มาตรการท่ีเป็นขอ้เสนอแนะเพ่ือลดปัญหา  ไดแ้ก่ 

1) ให้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ือหลกัเกณฑป์ฏิบติัดา้นสิทธิมนุษยชนในการบงัคบัใชก้ฎหมายต่อกบั

ชาวโรฮิงญาในแต่ละกรณีใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกรณีตามกฎหมายระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ไม่วา่จะเป็น

การบังคบัใช้กฎหมายของทหารเรือ และการส่งตวัชาวโรฮิงญากับประเทศโดยพนักงานเจา้หน้าท่ีผูมี้อาํนาจตาม

พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522  

2) เพ่ือเป็นการป้องกนั  ข่มขู่  ยบัย ั้งการกระทาํความผิดเก่ียวกบัการลกัลอบเขา้เมืองโดยผิดกฎหมายของ

ชาวโรฮิงญา  รวมไปถึงให้เพ่ิมความรุนแรงของโทษอาญาในความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย ์  ฉะนั้นจึงควรเพ่ิม

บทลงโทษสาํหรับผูล้กัลอบเขา้เมืองตามมาตรา  62  โดยเฉพาะอยา่งยิง่โทษจาํคุกใหสู้งกวา่เดิม 
 

เอกสารอ้างองิ 

พิธุวรรณ  กิตคุณ. (2558). การละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวโรฮิงญาสู่ปัญหาการโยกยา้ยถ่ิน ฐานแบบไม่ปกติขา้มชาติ. 

สืบคน้จาก http://www.parliament.go.th/library 

 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1234 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 

ปัญหาสัดส่วนทีเ่หมาะสมในการกาํหนดความผดิอาญาและบทลงโทษ  

ในความผดิฐานหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดา 

THE PROPORTION PROBLEMS BELONG TO ASSIGN CRIMINAL OFFENSES  

AND PENALTIES IN ORDINARY PERSON DEFAMATION 

ทศวรรษ อนิทร์จนัทร์1 และศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ2 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต (Tape_hhh@hotmail.com) 

2 อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต (siriroj.ra@gmail.com) 

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

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาหลกักฎหมาย ทฤษฎี และแนวคิดทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัความผิดอาญา

ฐานหม่ินประมาทบุคคลโดยเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นและเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสัดส่วนท่ี

เหมาะสมในการกาํหนดความผิดอาญาและบทลงโทษในความผิดฐานหม่ินประมาทบุคคลธรรมดา โดยเนน้ศึกษาการ

หม่ินประมาทโดยการโฆษณา เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายและหามาตรการท่ีเหมาะสมเก่ียวกบั

สดัส่วนท่ีเหมาะสมในการกาํหนดความผิดอาญาและบทลงโทษในความผิดฐานหม่ินประมาทบุคคลธรรมดา ควบคู่

ไปกบัการลดภาระความยุ่งยากในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยจะทาํการศึกษาวิจยัในเชิงคุณภาพ (Quality 

Research) ใชก้ารวิจยัเอกสาร (Documentary Research) เก็บรวบรวมขอ้มูลและนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เป็นบทสรุป

และขอ้เสนอแนะต่อไป 

จากการศึกษาวจิยัพบวา่ ในประเด็นแรก กฎหมายความผิดฐานหม่ินประมาทของต่างประเทศ มีหลากหลาย

แนวทางโดยมากไม่ไดน้าํกฎหมายอาญามาบงัคบัใชแ้ละมิไดมี้การบญัญติักฎหมายเฉพาะใดๆ เพ่ือใชบ้งัคบัแก่กรณีท่ี

มีการหม่ินประมาทท่ีกระทาํผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไวต้่างหาก ประเด็นท่ีสองพบว่าการกาํหนดความผิดอาญาและ

บทลงโทษในความผิดเก่ียวกบัการหม่ินประมาทในประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ความผิดฐานหม่ินประมาทตาม

ประมวลกฎหมายอาญาและความผิดฐานหม่ินประมาทตามพระราชบัญญติัว่าด้วยการกระทาํความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ยงัมีการกําหนดโทษจําคุกและโทษปรับท่ีไม่สอดคล้องกันกัน ตลอดจนการกําหนด

บทลงโทษจาํคุกในความผิดฐานหม่ินประมาทนั้นไม่ไดส้ัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัความร้ายแรงของการกระทาํความผดิ 

และประเด็นสุดทา้ยเพ่ือให้การกาํหนดความผิดฐานหม่ินประมาทไดส้ัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัความร้ายแรงของการ

กระทาํความผิด ควบคู่ไปกบัการแกไ้ขปัญหาภาระความยุ่งยากในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงควรกาํหนด

ความผิดอาญาเก่ียวกบัการหม่ินประมาทเฉพาะโทษปรับ รวมทั้งให้นาํการเปรียบเทียบคดีมาใชใ้ห้คดีสามารถยติุใน

ชั้นพนกังานสอบสวน เพ่ือลดภาระความยุง่ยากในกระบวนการยติุธรรม 

จากการศึกษาวิจยัสรุปไดว้า่ การกาํหนดความผิดอาญาฐานหม่ินประมาทบุคคลธรรมดาในประเทศไทยยงั

ไม่ไดส้ัดส่วนกบัความร้ายแรงในการกระทาํผิด ซ่ึงผูว้ิจัยเสนอแนะให้โทษในทางอาญาฐานหม่ินประมาทบุคคล

ธรรมดายงัคงอยู ่แต่คงใชเ้พียงเฉพาะโทษปรับ ควบคู่ไปกบัการกาํหนดให้อาํนาจเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมาย
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วิธีพิจารณาความอาญามีอาํนาจในการเปรียบเทียบคดีในอตัราท่ีสูงข้ึน สอดคลอ้งกบัอตัราโทษปรับในความผิดฐาน

หม่ินประมาทท่ีแกไ้ขใหม่ 

คาํสําคญั:  การหม่ินประมาท, สดัส่วนท่ีเหมาะสม 

 

ABSTRACT 

This research was written to study legal measures, theories and legal ideas about criminal offenses in 

defamation cases especially in ordinary person. And analyse legal problems about the proportion belongs to assign 

criminal offenses and penalties in ordinary person by focusing on advertisement defamation to offer methods to 

rectify good measures about proportion to assign criminal offenses and penalties  with  reducing  trouble  in  process  

of  judgement  for  the  crime. This research was a quality research using documentary research approach for data 

collection. And the final report of the research study to collect information. The analyzed the conclusions for 

recommendations propose to do next. 

The results mostly showed foreign laws don't use criminal law to force in defamation case and don't make 

laws to force in defamation cases that happen on internet, too. The 2 nd  point  is  assigning criminal offenses and 

penalties in ordinary person defamation in Thailand  especially  criminal offenses in defamation on  criminal  code  

and  in  Computer-related Crime Act B.E 2550  don’t tally.  Including  they  aren't suitable with guilts. And  the  last  

point  is  to  assign  criminal offenses and penalties those are suitable with guilts and  reducing trouble in process of  

judgement  for the crime therefore  we  should  have  criminal  offenses  especially  fine  including  compare cases to 

close cases in investigate  process  and reduce trouble  in  process of  judgement.   

The  author  suggested  the way to still keep penalties, however use only fine  with  giving  power  to  staff  

in  the  criminal  procedure  code  more  than  before  tally  with  fine  in  new  law  on  defamation. 

Keywords: Defamation, Proportion 

 

1. บทนํา 

สังคมไทยเป็นสังคมเปิดท่ีประชาชนให้ความสนใจและบริโภคข่าวสารในอัตราสูงและในปัจจุบัน

ส่ือสารมวลชนก็ยงัมีเสรีภาพท่ีค่อนขา้งจะเตม็เป่ียม เม่ือเทียบกบัอีกหลาย ๆ ประเทศ กอปรกบัการเป็นสตัวส์งัคมของ

มนุษยท์าํให้เกิดการพฒันาและรวมกลุ่มทางสังคมในระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต (Internet) ทาํให้มีการพฒันาการมีปฏิสัมพนัธ์ (Interactivity) ข้ึนมาโดยผูว้ิจยัเห็นว่า อาจก่อให้เกิดการ

กระทาํผิดกฎหมายเก่ียวกบัหม่ินประมาทไดง่้ายมากข้ึน เน่ืองจากธรรมชาติของมนุษยย์อ่มมีการติดต่อส่ือสาร โดยสาร

ท่ีส่ือออกไปอาจเป็นทั้งสารท่ีดีและไม่ดี อาจส่งผลให้เกิดการกระทบกระทัง่หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เกียรติยศ

ช่ือเสียง หรือสิทธิอ่ืน ๆ ท่ีบุคคลพึงมีพึงได ้อยา่งไรก็ดี ผูบ้งัคบัการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ในขณะ

นั้นคือ พลตาํรวจตรี พิสิษฐ์ เปาอินทร์) ไดใ้ห้สัมภาษณ์แก่ส่ือมวลชนซ่ึงมีลกัษณะถอ้ยคาํเตือนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต โดย

สรุปความไดว้่า “การกระทาํความผิดทางส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ท่ีมีมากข้ึน ว่า ปัจจุบนัพบว่าเร่ืองท่ีถูก

ร้องเรียนมากท่ีสุด เป็นคดีท่ีมีเน้ือหาความผิดเก่ียวขอ้งกับการหม่ินประมาทต่อบุคคลทางส่ือสังคมออนไลน์ ใน
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ลกัษณะการโพสต ์(Post) ขอ้ความต่อวา่กนัไปมาระหวา่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ดว้ยคาํพดูหยาบคาย รุนแรง และหม่ิน

ประมาท ทาํให้เกิดความเสียหาย ซ่ึงการกระทาํลกัษณะน้ีจะเขา้ข่ายการกระทาํความผิดทางอาญาฐานหม่ินประมาท”

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผดิฐานหม่ินประมาทของไทยในปัจจุบนันั้น พบวา่ อยูภ่ายใตบ้งัคบัใช้

ของกฎหมายหลกั 2 ฉบับ ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบั

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือป้องกนัและพิทกัษไ์วซ่ึ้งสิทธิส่วนบุคคลและเกียรติยศ

ช่ือเสียงท่ีบุคคลพึงมี แต่เม่ือพิจารณาถึงบทกาํหนดโทษ กลบักาํหนดความหนกัเบาของบทลงโทษไวต้่างกนั เช่น การ

หม่ินประมาททางอินเตอร์เน็ต ถือเป็นการหม่ินประมาทโดยวธีิการโฆษณาอยา่งหน่ึง เน่ืองจากผูว้จิยัเห็นวา่ การโพสต์

ขอ้ความในอินเตอร์เน็ตไม่ว่าผูโ้พสต์จะเป็น “ผูใ้ด” หากทาํให้บุคคลอ่ืนเสียหาย ก็เป็นความผิดตามกฎหมายได้ 

เพราะว่าการหม่ินประมาทถา้ไดโ้พสตห์รือกล่าวพาดพิงถึงบุคคลใดให้บุคคลอ่ืนฟังก็ถือเป็นการ “ใส่ความผูอ่ื้นต่อ

บุคคลท่ีสาม” ถา้ขอ้ความท่ีโพสตท์าํให้ผูอ่้านรู้สึกไม่ดีกบัผูท่ี้ถูกกล่าวพาดพิงยอ่มเป็นการโพสตห์รือกล่าวท่ีอาจเขา้

ข่าย “โดยประการท่ีน่าจะทาํใหผู้อ่ื้นนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน หรือถูกเกลียดชงั” ซ่ึงเป็นความผิดตามกฎหมายไดง่้าย   

อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาบทบญัญติัเก่ียวกบับทลงโทษในความผิดฐานหม่ินประมาท พบว่า ตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 328 ไดก้าํหนดให้ระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ ส่วน

พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2560 

มาตรา 14 (1) ประกอบวรรคทา้ย ไดก้าํหนดให้ระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจาํ

ทั้งปรับ ในขณะท่ีมาตรา 16 กาํหนดใหร้ะวางโทษจาํคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

ดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ บทบญัญติัเก่ียวกบับทลงโทษในความผิดฐานหม่ินประมาทยงัมีความลกัลัน่กนัเองอยู่ 

อนัอาจส่งผลต่อการบังคบัใช้กฎหมายได้ และอย่างไรจึงจะเป็นบทลงโทษทีเหมาะสมกับความผิดฐานดังกล่าว 

เน่ืองจาก แนวคิดการลงโทษในความผิดฐานหม่ินประมาทมีหลายแนวคิด เช่น การลงโทษทั้งทางอาญาทั้งโทษปรับ

และโทษจาํคุกแบบท่ีประเทศไทยใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั การลงโทษทางอาญาเฉพาะโทษปรับเท่านั้น หรือการลงโทษทาง

แพ่งเพียงอย่างเดียวโดยมองว่าเป็นความผิดต่อส่วนตวั ผูเ้สียหายจึงความฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการ

ละเมิดเอาเอง เป็นตน้ดว้ยเหตุน้ีเอง จึงนาํมาสู่ความสนใจของผูว้ิจยัในการศึกษาเก่ียวกบัสัดส่วนท่ีเหมาะสมในการ

กาํหนดความผิดอาญาและบทลงโทษในความผิดฐานหม่ินประมาทบุคคลธรรมดา เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุง

แกไ้ขกฎหมาย และหามาตรการท่ีเหมาะสมต่อไป  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

2.1 เพ่ือศึกษาหลกักฎหมาย ทฤษฎี และแนวคิดทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัความผิดอาญาฐานหม่ินประมาท

บุคคล 

2.2 เพ่ือศึกษากฎหมายวา่ดว้ยความผิดอาญาฐานหม่ินประมาทบุคคล โดยเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น 

2.3 เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับสัดส่วนท่ีเหมาะสมในการกําหนดความผิดอาญาและ

บทลงโทษในความผิดฐานหม่ินประมาทบุคคลธรรมดา โดยเนน้ศึกษาการหม่ินประมาทโดยการโฆษณา 

2.4 เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย และหามาตรการท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัสดัส่วนท่ีเหมาะสม

ในการกาํหนดความผิดอาญาและบทลงโทษในความผิดฐานหม่ินประมาทบุคคลธรรมดา 
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3. การดาํเนินการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีการดาํเนินการวิจยัทางเอกสาร (Documentary Research) เท่านั้น โดยวิธีการคน้ควา้และ

รวบรวมขอ้มูลจากตาํรากฎหมาย วิทยานิพนธ์ งานวิจยั บทความ และขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํมา

วิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) และเสนอแนวทางปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัสัดส่วนท่ีเหมาะสมในการ

กาํหนดความผิดอาญาและบทลงโทษในความผิดฐานหม่ินประมาทบุคคลธรรมดา 
 

4. ผลการวจิยั 

ประเด็นแรก ปัญหาสัดส่วนท่ีเหมาะสมในการกาํหนดความผิดอาญาและบทลงโทษในความผิดฐานหม่ิน

ตามประมวลกฎหมายอาญาและตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซ่ึงจาก

ผลการศึกษาพบว่า ตามหลกัการพ้ืนฐานของกฎหมายอาญา (Principle of Legality) การกระทาํท่ีจะถือเป็นความผิด

และผูก้ระทาํตอ้งรับโทษทางอาญาไดน้ั้น จะตอ้งเป็นการกระทาํท่ีมีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นความผิดและไดก้าํหนด

โทษของการกระทาํนั้น ๆ เอาไว ้โดยในส่วนของความผิดอาญาฐานหม่ินประมาทของไทยไดบ้ญัญติัไวใ้นประมวล

กฎหมายอาญา โดยวางหลกัวา่ “หากผูใ้ดแสดงความคิดเห็นพาดพิงบุคคลอ่ืน อนัเป็นเหตุใหผู้น้ั้นไดรั้บความเสียหาย

แลว้ ยอ่มเป็นความผิดฐานหม่ินประมาท หากการนั้นไดก้ระทาํในลกัษณะของการโฆษณา ผูก้ระทาํตอ้งรับโทษบท

หนกั” นอกจากน้ี ยงัพบวา่ พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพ่ิมเติม

โดยฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2560 ไดว้างหลกัวา่ “ผูใ้ดนาํเขา้ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือเป็นเท็จ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 

เขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้นหรือเกียรติยศช่ือเสียงของผูอ่ื้น ผูน้ั้นมีความผิด” 

จากบทบญัญติัในกฎหมายทั้งสองฉบบัดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่ ในกฎหมายไทยไดคุ้ม้ครองบุคคลจากการถูก

วา่กล่าวดูหม่ินเกลียดชงัในลกัษณะของการหม่ินประมาทไวอ้ยา่งชดัแจง้ อยา่งไรก็ดี จากการศึกษากฎหมายความผิด

ฐานหม่ินประมาทของต่างประเทศ พบวา่ ในต่างประเทศ ไม่วา่จะเป็น ประเทศองักฤษ ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศฝร่ังเศสนั้น มิไดมี้การบญัญติักฎหมายเฉพาะใด ๆ เพ่ือใชบ้งัคบัแก่กรณีท่ีมีการ

หม่ินประมาทท่ีกระทาํผา่นระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอินเทอร์เน็ตหรือส่ือกลางการส่ือสารอ่ืนใดไวต้่างหาก เพราะ

การกระทาํท่ีเป็นความผิดฐานหม่ินประมาท ไม่วา่จะเป็นการกระทาํความผิดโดยส่วนตวั โดยการโฆษณา ตลอดจน

การเผยแพร่ต่อสาธารณะและไม่วา่จะดว้ยส่ือใดก็ตามนั้น ไดเ้ป็นความผิดตามกฎหมายดว้ยการหม่ินประมาทอยูแ่ลว้ 

เม่ือพิจารณาถึงการบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการหม่ินประมาทโดยวธีิการโฆษณา พบวา่ ตามพระราชบญัญติั

ฉบบัดงักล่าว จะตอ้งเป็นขอ้มูลคอมพิวเตอร์ปลอม หรือ ขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ เท่านั้น หากขอ้มูลคอมพิวเตอร์

ท่ีนําเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นความจริงหรือเป็นขอ้เท็จจริงย่อมไม่เขา้องค์ประกอบของความผิดน้ีได ้แต่ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา ไม่วา่จะเป็นความจริง หรือความเท็จ หากแต่ก็ให้เกิดความเสียหายต่อผูใ้ดผูห้น่ึงไดแ้ลว้ยอ่ม

เป็นความผิดฐานหม่ินประมาททั้งส้ิน ตามหลกัการพ้ืนฐานนั้นถือวา่ “ยิง่จริง ยิง่หม่ิน”  

ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีนาํเขา้ระบบคอมพิวเตอร์จะเป็นขอ้มูลจริงหรือขอ้มูลเท็จ ก็ผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแลว้ 

เพียงแต่หากเป็นขอ้มูลเท็จก็จะผิดตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ อีกบทหน่ึงดว้ย 

ทั้งน้ี การนาํเขา้ขอ้มูลเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ หากเป็นขอ้มูลท่ีเป็นความจริง หรือกระทาํไปโดยสุจริต ไม่ถือวา่เป็น

ความผิดตามนยัแห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว นอกจากน้ี ในส่วนของบทลงโทษก็มีความเหล่ือมลํ้ากนัในกฎหมายทั้ง 2 

ฉบบั แมจ้ะลงโทษจากการกระทาํความผิดอนัมีองคป์ระกอบของความผิดเช่นเดียวกนั ผูว้ิจยัเห็นวา่ ควรมีความเสมอ
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ภาคกนั ถา้จะมีโทษปรับก็ควรปรับเท่ากนัหรือกาํหนดเพดานขั้นสูงไวเ้ท่ากนั หรือถา้จะมีโทษจาํคุกควรจะกาํหนดไว้

เท่ากนั  

ประเด็นท่ีสอง ปัญหาการกาํหนดความผิดอาญาและบทลงโทษในความผิดฐานหม่ินประมาทบุคคลธรรมดา 

ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา่ การยกเลิกโทษจาํคุกความผิดฐานหม่ินประมาทและคงเหลือไวแ้ต่โทษปรับคงเป็นทางออก

ท่ีน่าสนใจ เพราะว่าถา้จะให้ยกเลิกโทษทางอาญาสําหรับความผิดฐานหม่ินประมาทจะเหมาะสมหรือไม่นั้นเพราะ

ความผิดดงักล่าวเป็นความผิดท่ีกฎหมายห้ามไวโ้ดยเน่ืองจากเลง็เห็นถึงความสาํคญัของการคุม้ครองช่ือเสียงเกียรติยศ

ของบุคคลอนัถือว่าเป็นคุณธรรมในทางกฎหมายอย่างหน่ึง การท่ีกฎหมายอาญากาํหนดว่าความผิดใดเป็นความผิด

อาญา กฎหมายไม่ไดม้องเพียงผลท่ีเกิดแค่นั้น แต่เป็นการท่ีกฎหมายกาํหนดกติกาสังคม และตอ้งการป้องปรามการ

กระทาํอยา่งน้ีไม่ใหเ้กิดการกระทาํแพร่หลาย 

แต่อยา่งไรก็ดี ในประเด็นน้ีนกันิติศาสตร์ไทยยงัมีความเห็นไปกนัคนละทาง กล่าวคือ มีทั้งท่านท่ีเห็นดว้ย

กบัรูปแบบการลงโทษเหมือนอยา่งปัจจุบนั หรือบางท่านเห็นดว้ยใหย้กเลิกโทษจาํคุก ใหค้งไวแ้ต่โทษปรับเท่านั้น แต่

อยา่งไรก็ดี กลบัมีความเห็นพอ้งกนัในประการหน่ึง คือ ความผิดฐานหม่ินประมาทความเห็นความผิดท่ียอมความได ้

และความมีขั้นตอนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท เพ่ือใหข้อ้พิพาทส้ินสุดเร็วท่ีสุด โดยมิตอ้งเขา้สู่กระบวนการของศาลอนัทาํ

ให้เปลืองงบประมาณแผ่นดินในการดาํเนินคดี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงผูว้ิจยัก็เห็นพอ้งกบัแนวทางดงักล่าว

ขา้งตน้ดว้ยเช่นกนั ส่วนโทษปรับควรมีอตัราเท่าใด ควรศึกษาวเิคราะห์ความเหมาะสมกบัอีกคร้ังหน่ึง 

ประเด็นสุดทา้ย แนวทางการนาํโทษปรับมาใช้ในความผิดฐานหม่ินประมาทบุคคลธรรมดา ซ่ึงจากผล

การศึกษาพบวา่ บทลงโทษในความผิดฐานหม่ินประมาทในปัจจุบนั เป็นคดีท่ีถูกนาํมาใชเ้พ่ือกลัน่แกลง้ฝ่ายตรงขา้ม

กบัตน และยงัเป็นช่องทางในการหาผลประโยชน์แก่ตนเองดว้ย ซ่ึงในประเด็นน้ี ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ ไม่ควรให้คดี

หม่ินประมาททางอาญา เก่ียวพนักบัคดีละเมิดทางแพ่ง ซ่ึงการยกเลิกโทษจาํคุกในความผิดฐานหม่ินประมาท และ

คงเหลือไวแ้ต่โทษปรับเท่านั้น เพราะจะช่วยลดตน้ทุน ความยุง่ยากในกระบวนการยติุธรรม และยงัช่วยให้คดีไม่รก

โรงรกศาล  

ทั้งน้ี ผูว้ิจยัมีความเห็นพอ้งกบัหลกักฎหมายของประเทศฝร่ังเศส กล่าวคือ บทลงโทษในคดีหม่ินประมาท

ควรมีเฉพาะโทษปรับ ควรยกเลิกโทษจาํคุก เพราะมิไดก่้อใหเ้กิดผลดีแก่สังคมมากนกั เพียงแต่กฎหมายตอ้งการป้อง

ปรามมิใหเ้อาเป็นเยีย่งอยา่งเท่านั้น   

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษา “ปัญหาเก่ียวกบัสัดส่วนท่ีเหมาะสมในการกาํหนดความผิดอาญาและบทลงโทษในความผิด

ฐานหม่ินประมาทบุคคลธรรมดา” โดยการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในประเด็นทางกฎหมายต่าง ๆ โดยผูว้ิจยัมี

ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

ประการแรก ผูว้ิจยัเสนอใหฝ่้ายนิติบญัญติัควรแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติัในพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํ

ความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในมาตรา 14 เพ่ือยกเลิกขอ้ความในมาตรา 14 วรรคทา้ย โดยใหค้วามผิดฐาน

หม่ินประมาทหรือความผิดต่อช่ือเสียงใชบ้งัคบัโดยประมวลกฎหมายอาญาเพียงฉบบัเดียวเท่านั้น  

ประการท่ีสอง ผูว้ิจัยเสนอให้ฝ่ายนิติบัญญติัควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญติัในพระราชบัญญติัว่าด้วยการ

กระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในมาตรา 16 เพ่ือยกเลิกโทษจาํคุกและยอมความได ้ 
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ประการท่ีสาม ผูว้ิจยัเสนอให้ฝ่ายนิติบญัญติัควรแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติัประมวลกฎหมายอาญา ในมาตรา 

326 และมาตรา 328 เพ่ือยกเลิกโทษจาํคุกและคงเหลือแค่โทษปรับเท่านั้น 
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บทคัดย่อ 

ผืนป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ถูกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดยองคก์ารการศึกษา วิทยาศาสตร์ 

และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือท่ีเรียกวา่ “ยเูนสโก” ซ่ึงในปัจจุบนัพ้ืนท่ีดงักล่าวไดรั้บความคุม้ครองในฐานะ

เป็นอุทยานแห่งชาติ และด้วยความโดดเด่นทางลักษณะภูมิประเทศท่ีสวยงาม  ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทรัพยากรธรรมชาติ พืชและสัตวป่์าหายาก ทาํให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  เป็นสถานท่ีพกัผ่อนทางธรรมชาติท่ีสําคญั 

อย่างไรก็ดี แมพ้ระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  จะกาํหนดให้การกระทาํในลกัษณะท่ีส่งผลกระทบหรือ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสัตวป่์าในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นั้นเป็นความผิดซ่ึงมี

บทลงโทษเอาไว ้แต่ปัญหาท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวไม่วา่จะเป็นการท้ิงขยะ การก่อมลพิษทางเสียง การให้อาหารสตัวป่์า 

และการนาํสัตวอ่ื์น ๆ มาปล่อยก็ไม่ไดห้มดไป และยงัปรากฏใหเ้ห็นอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง จากการศึกษาพบวา่ ประเทศไทย

จะตอ้งปฏิบติัตามพนัธกรณีแห่งอนุสัญญาวา่ดว้ยการคุม้ครองมรดกโลกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติ โดยการให้

ความคุม้ครอง ป้องกนั อนุรักษ ์และทาํนุบาํรุงทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพ่ือไม่ใหผ้ืนป่า

ดงพญาเยน็-เขาใหญ่ถูกถอนช่ือทางทะเบียนจากการเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ แต่อยา่งไรก็ดี ท่ีผา่นมานบัตั้งแต่มีการ

ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 จนถึงปัจจุบนั กฎหมายดงักล่าวยงัไม่เคยมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม

บทลงโทษ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ โทษปรับ ทาํใหบ้ทลงโทษท่ีบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ไม่ไดส้ดัส่วนกบัการกระทาํความผิด 

ไม่เหมาะสมกบัมูลค่าความเสียหาย และไม่สอดคลอ้งกบัค่าครองชีพท่ีเพ่ิมสูงข้ึน บทลงโทษดงักล่าวจึงไม่สามารถ

ป้องกนั ข่มขู่ ยบัย ั้งการกระทาํความผิดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ขณะท่ีในต่างประเทศ เช่นประเทศองักฤษ ฟินแลนด ์ใช้

โทษปรับเป็นมาตรการป้องกนัการกระทาํความผิดในประเภทท่ีไม่ร้ายแรง ตลอดจนพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504 ไม่ไดก้าํหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการปฏิบติังานของพนกังานเจา้หนา้ท่ี ในกรณีท่ีพนกังาน

เจา้หนา้ท่ีกระทาํผิดต่อตาํแหน่งหนา้ท่ี หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีเอาไว ้ 

จากการศึกษาสรุปไดว้า่ ในการท่ีจะรักษาสมดุลระหวา่งการอนุรักษอุ์ทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยไม่ใหส่้งผล

กระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเท่ียวมากเกินความจาํเป็น การกาํหนดบทลงโทษสาํหรับความผิดอาญาท่ีไม่ร้ายแรงจึงควร

มุ่งเน้นท่ีจะนาํโทษปรับเพียงอยา่งเดียวมาบงัคบัใช ้และแกไ้ขอตัราโทษปรับให้สูงข้ึนโดยคาํนึงถึงอตัราค่าครองชีพ, 

สัดส่วนความร้ายแรงของการกระทาํความผิด และมูลค่าความเสียหาย ควบคู่ไปกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการทาง

กฎหมายในการควบคุมการปฏิบติังานของพนักงานเจา้หน้าท่ี และหลกัเกณฑ์ในการเปรียบเทียบคดีให้สอดคลอ้งกบั

อตัราโทษปรับท่ีแกไ้ขใหม่ 

คาํสําคญั:  มรดกโลก, อุทยานแห่งชาติ, การท่องเท่ียว 
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ABSTRACT 

Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex has been registered as World Heritage Sites by 

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization or “UNESCO”. At present, the 

site has been conserved as Thailand National Park, and due to its exceptional geographic and the 

biodiversity, natural resources, rare plants and animals making Dong Phayayen- Khao Yai Forest 

Complex an important wildlife natural recreation sanctuary. Nevertheless, the National Park Act B.E. 

2504 indicates that any doing that affect or destroy the natural resources and wildlife within the Khao 

Yai Forest Complex is illegal and may result in penalties.  However, problems arising from tourism 

such as littering, noise pollution, artificial feeding, or releasing of other animals will not go away and 

still continue to exist.  According to the study, Thailand should act in accordance with ‘Convention 

concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage’  by protecting, conserving and 

nurturing natural resources within the Khao Yai Forest Complex to ensure Dong Phayayen will not be 

removed from the List of World Heritage. Nevertheless, since the commencement of the National Park 

Act B.E. 2504 until now, the act has never been amended to increase penalty especially fines, making 

the current imposed penalty unproportionate to the unlawful conduct, inappropriate to the value of 

damages, and unproportionate to the increased cost of living.  Therefore, the mentioned penalty will 

not be able to efficiently protect, threaten or stop the unlawful conduct. While overseas countries such 

as UK, Finland are employing fines as the preventive measure for misconduct. The National Park Act 

B.E. 2504 does not constitute a lawful measure to investigate staff as such of willfully misconducts or 

willfully neglects to perform his/her duty.  

The study summarizes that in order to preserve the balance between conserving of Khao Yai 

Forest Complex, while not impacting too much on the tourism economy than it is necessary. Penalties 

imposed on minor criminal misconduct should focus on imposing fines only while increasing the 

amount of fines with the consideration of the cost of living, the level of seriousness of misconduct and 

damage value. In conjunction with revision of law enforcement guidelines in order to control staff 

working practice and criteria in comparing cases in accordance with amended penalty rates. 

Keywords:  World Heritage Sites, National Park, Tourism     
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1. บทนํา 

อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ (Convention Concerning the 

Protection of the World Cultural and Natural Heritage) หรือท่ีเรียกสั้ นๆว่า “อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก”  ถูก

กาํหนดข้ึนจากความพยายามของนานาชาติเพ่ือหยดุย ั้งความสูญสลาย เส่ือมโทรมของแหล่งมรดกทางวฒันธรรมและ

ทางธรรมชาติอนัทรงคุณค่าท่ีตั้งอยูใ่นประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก (สาํนกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ 3, 2543)  

ปัจจุบนัแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติของไทยท่ีข้ึนทะเบียนมรดกโลกไปแลว้ทั้งส้ินดว้ยกนั 2 แห่ง ไดแ้ก่  เขตรักษา

พนัธ์ุสัตวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวรและหว้ยขาแขง้ ไดรั้บการประกาศข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปีพุทธศกัราช 2534 เขต

รักษาพนัธ์ุสตัวป่์าทุ่งใหญ่-หว้ยขาแขง้นบัเป็นสถานท่ีธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตท่ี้ไดเ้ป็นมรดกโลก  และอีกหน่ึงแห่งไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปางสีดา ทบัลาน ตาพระยา และเขตรักษา

พนัธ์ุสัตวป่์าดงรัก ได้รับการประกาศข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใตช่ื้อ "ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่" จากการ

ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมยัสามญั คร้ังท่ี 29 เม่ือปีพุทธศกัราช 2548 ท่ีเมืองเดอร์บนั ประเทศแอฟริกาใต ้

(สาํนกัอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธ์ุพืช, 2549) ผืนป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ ป่ามรดกโลก เป็น

ถ่ินอาศยัของสตัวป่์าหายากหลายชนิด เช่น ชา้งป่า กระทิง ววัแดง นกเงือก ฯลฯ นบัเป็นพ้ืนท่ีอนุรักษท์างธรรมชาติอนั

โดดเด่นแห่งท่ีสองของประเทศไทยท่ีเป็นมรดกโลก ซ่ึงผืนป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ประกอบดว้ย อุทยานแห่งชาติเขา

ใหญ่ อุทยานแห่งชาติทบัลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าดงใหญ่ มี

พ้ืนท่ีรวมกนัทั้งส้ินราว 3,847,863 ไร่ 6,155 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครราชสีมา สระบุรี 

นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว้ และบุรีรัมย ์ป่าแห่งน้ียงัเป็นตน้นํ้ าสาํคญัหลายสายของประเทศไทย มีพ้ืนท่ีอนักวา้ง

ใหญ่และอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ จึงมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งสตัวป่์าและพนัธ์ุพืชจาํนวนมาก ทั้งท่ีใกลสู้ญ

พนัธ์ุและหายาก อนัเป็นคุณสมบติัของป่ามรดกโลก และดว้ยความโดดเด่นทางลกัษณะภูมิประเทศท่ีสวยงาม ความ

หลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ พืชและสัตวป่์าหายาก ทาํใหอุ้ทยานแห่งชาติเขาใหญ่  เป็นสถานท่ีพกัผ่อนทาง

ธรรมชาติท่ีสาํคญัทั้งยงัดึงดูดนกัท่องเท่ียวไทยและต่างชาติจาํนวนมากเขา้มาปีละกวา่ 1 ลา้นคน (แสงสรรค ์ภูมิสถาน และ

คณะ.2558) และดว้ยการจดัการการท่องเท่ียวท่ียงัไม่รัดกุมจึงส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ

และสัตวป่์าในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เช่น การท้ิงขยะ การก่อมลพิษทางเสียง การให้อาหารสัตวป่์า และการนาํ

สัตวอ่ื์นสายพนัธ์ุต่างถ่ินเขา้มาปล่อย ยงัปรากฏให้เห็นอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง เพ่ือไม่ใหผ้ืนป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ถูกถอนช่ือ

ทางทะเบียนจากการเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ซ่ึงประเทศไทยเองมีหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติตามพนัธกรณีแห่ง

อนุสัญญาวา่ดว้ยการคุม้ครองมรดกโลกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติ โดยการให้ความคุม้ครอง ป้องกนั อนุรักษ ์

และทาํนุบาํรุงทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  จึงเห็นไดว้า่การจดัการท่องเท่ียวเป็นส่ิงสาํคญั

ท่ีควรเร่งแกไ้ขปรับปรุง แต่อยา่งไรก็ดี รัฐบาลไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 เพ่ือคุม้ครอง

และจดัการผืนป่าดงพญาเยน็ - เขาใหญ่ ตลอดจนการกาํหนดบทลงโทษปรับทางอาญาแก่ผูบุ้กรุกทาํลายพ้ืนท่ีป่าไม้

ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แต่ปัญหาท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวก็ไม่ได้หมดไป ดังนั้ น เพ่ือให้

บทลงโทษทางอาญาโดยเฉพาะการลงโทษปรับ สามารถยบัย ั้งการทาํลายผืนป่าดงพญาเยน็ - เขาใหญ่ ซ่ึงเป็นการ

กระทาํผิดกฎหมายท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหาย และเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์บางประการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน ตลอดจนสามารถอาํนวยความยติุธรรมให้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดอ้ยา่งเสมอภาค จึงสมควรมีการศึกษาถึงการ

กาํหนดอตัราโทษปรับตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 วิเคราะห์ถึงปัญหาขอ้ขดัขอ้ง อุปสรรคต่าง ๆ 
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เก่ียวกบัการกาํหนดโทษปรับดงักล่าว เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข อนัจะนาํไปสู่การบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าวอยา่ง

มีประสิทธิภาพ สมตามเจตนารมณ์ในการสงวนรักษาไวซ่ึ้งทรัพยากรป่าไมต้่อไป  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1) เพ่ือศึกษาแนวคิดและความเป็นมาของการอนุรักษแ์หล่งมรดกทางธรรมชาติของประเทศไทย 

2) เพ่ือศึกษากฎหมายไทยเก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียวในเขตอุทยานแห่งชาติ และอนุสญัญาวา่ดว้ยการ

คุม้ครองมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ 

3) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคกฎหมายเก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียวในเขตอุทยานแห่งชาติเขา

ใหญ่ 

4) เพ่ือเสนอแนวทางในการแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

งานวิจยัฉบบัน้ีดาํเนินการศึกษาแบบวิจยัเอกสาร (Documentary  Research) โดยคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลจาก

อนุสัญญาและกฎหมายไทยท่ีเก่ียวขอ้ง งานวิจยั บทความทางวิชาการ ส่ือขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์และเอกสารอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้ง 
 

4. ผลการวจิยั 

ประเทศไทยหลงัจากท่ีเขา้ร่วมเป็นภาคีในอนุสญัญาฯแลว้นั้น จึงมีหนา้ท่ีใหค้วามร่วมมือระหวา่งประเทศใน

การคุม้ครองป้องกนัและการสงวนรักษา หรือแมแ้ต่ให้ความช่วยเหลือนานาชาติ เพ่ือให้แหล่งมรดกโลกไดรั้บการ

ปกป้องคุม้ครองอยา่งเหมาะสมและท่ีดีสุด เป็นมรดกของมวลมนุษยชาติทั้งในปัจจุบนัและอนาคตตลอดไป (สาํนกั

โบราณคดีและพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ 3.2543) ซ่ึงจากการศึกษาอนุสัญญาฯ แนวคิดความเป็นมาของการอนุรักษ์

แหล่งมรดกทางธรรมชาติของประเทศไทยนั้นประเทศไทยมีหนา้ท่ีในการคุม้ครอง อนุรักษ ์และจดัการผืนป่าดงพญา

เยน็-เขาใหญ่ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติใหเ้ป็นไปตามพนัธกรณีท่ีกาํหนดตามอนุสัญญาคุม้ครองมรดกโลก 

เม่ือพิจารณามาตรการต่าง ๆ ในการคุม้ครองและจดัการผืนป่าดงพญาเย็น–เขาใหญ่ในฐานะท่ีเป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติ พบว่ามีปัญหาทางดา้นมาตรการทางกฎหมายในการจดัการท่องเท่ียวให้สอดคลอ้งกบัการอนุรักษ์ และ

อนุสญัญาคุม้ครองมรดกโลก ดงัต่อไปน้ี 

1) ปัญหาเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมาย ในการคุม้ครอง อนุรักษแ์ละจดัการผืนป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ตาม

พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 มาตรา 16 (12) ซ่ึงกาํหนดเก่ียวกบัการหา้มนาํสตัวเ์ล้ียงหรือสตัวพ์าหนะเขา้

ไปในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาตินั้น ยงัไม่มีความชดัเจนเพียงพอ ประกอบกบัพ้ืนท่ีของผืนป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่มีขนาด

ใหญ่มากทาํให้ไม่สามารถควบคุมดูแลไดอ้ยา่งทัว่ถึงจึงมีการลกัลอบนาํสัตวต่์าง ๆ ท่ีมิไดมี้ถ่ินท่ีอยูอ่าศยัในผืนป่าดง

พญาเยน็-เขาใหญ่มาปล่อยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทาํให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ต่อพืชและสัตวใ์นผืนป่า

ดงพญาเยน็-เขาใหญ่ เช่น อีกวัน่า จระเข ้นกยงูและ งูบางชนิด ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และยงัมีผลกระทบต่อชนิด

พนัธ์ุอ่ืนในถ่ินท่ีอยูด่ั้งเดิมได ้และส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางพนัธุกรรม เป็นตน้ 

2) ปัญหาเก่ียวกบัมาตรการการบงัคบัให้เป็นไปตามกฎหมาย ในการคุม้ครอง อนุรักษแ์ละจดัการผืนป่าดง

พญาเยน็-เขาใหญ่นั้น ตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ไดก้าํหนดบทลงโทษเพ่ือบงัคบัให้เป็นไปตาม
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กฎหมายนั้นพบวา่มีปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย อาทิเช่น กรณีการลกัลอบตดัไมท่ี้มีราคาสูง

เช่น มีการลกัลอบตดัไมก้ฤษณาในพ้ืนท่ีบริเวณพ้ืนท่ีผืนป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเขตอุทยานแห่งชาติ

เขาใหญ่ มีการลกัลอบตดัไมก้ฤษณาอย่างต่อเน่ืองและมีจาํนวนมาก เน่ืองจากไมก้ฤษณาท่ีอยู่บริเวณพ้ืนท่ีอุทยาน

แห่งชาติเขาใหญ่เป็นไมท่ี้มีราคาสูงและมีราคาสูงถึง 40,000-100,000 บาทต่อกิโลกรัมและสามารถนาํไปสกดัเป็น

นํ้ ามนัหอมระเหย ซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากในแถบประเทศทางตะวนัออกกลาง โดยมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครอง

การตดัไมก้ฤษณาในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาตินั้นเป็นไปตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 16 (2)2 

และไดก้าํหนดโทษไวใ้นมาตรา 24 คือจาํคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ซ่ึงเปรียบเทียบค่าปรับจากความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นไม่สามารถยบัย ั้งการกระทาํความผิดดงักล่าวได ้ส่งผลใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอในการอนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได ้

3) การท่ีเจ้าพนักงานพิจารณาโทษปรับตามมาตรา 26 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซ่ึง

กาํหนดให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจในการลงโทษปรับผูท่ี้กระทาํความผิดตามมาตรา 16 (2),(3),(4),(7) ในกรณีท่ี

สัตวห์รือทรัพยสิ์นท่ีเก็บหา หรือนาํออก มีราคาเพียงเล็กน้อยหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมีเพียงเล็กน้อย ซ่ึงพบว่า

ดุลพินิจของพนกังานเจา้หนา้ท่ีแต่ละคนซ่ึงมีไม่เท่ากนั ข้ึนอยูก่บัความรู้และความเขา้ใจของพนกังานเจา้หนา้ท่ีในการ

ตีความวา่กรณีใดเป็นความเสียหายเพียงเลก็นอ้ยหรือมีราคาเพียงใด  

จากปัญหาท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ พบวา่ มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในการคุม้ครอง ป้องกนั 

การอนุรักษ ์และการทาํนุบาํรุงรักษามรดกทางธรรมชาตินั้น สอดคลอ้งกบัพนัธกรณีของอนุสญัญาคุม้ครองมรดกโลก 

ซ่ึงกาํหนดใหมี้มาตรการท่ีเหมาะสมทางดา้นกฎหมาย เพ่ือการคุม้ครอง ป้องกนั การอนุรักษ ์และการทาํนุบาํรุงรักษา

มรดกทางธรรมชาติให้อยู่ในระดบัสากล รวมถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัสามารถคุม้ครองป้องกัน 

อนุรักษ ์และทาํนุบาํรุงรักษาผืนป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ได ้อยา่งไรก็ดีแมป้ระเทศไทยจะบญัญติักฎหมายเพ่ือใหค้วาม

คุม้ครองผืนป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ตามพนัธกรณีตามกฎหมายระหวา่งประเทศ แต่ยงัพบวา่การบญัญติักฎหมายเพ่ือ

คุม้ครองผืนป่าดังกล่าวยงัมีปัญหาคือ กฎหมายไทยเก่ียวกบัการให้ความคุม้ครองผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ยงัไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร โดยเฉพาะในเร่ืองโทษท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ท่ีบญัญติัมากวา่ 

50 ปีโดยไม่มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมใหส้อดคลอ้งกบัค่าครองชีพหรือเศรษฐกิจในปัจจุบนั ส่งผลใหอ้าจไม่มีประสิทธิภาพในการ

จะอนุรักษ ์สงวนรักษาทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีเท่าท่ีควร มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครอง

การรุกรานของชนิดพนัธ์ุต่างถ่ิน ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมาย ยงัไม่มีความชดัเจนเพียงพอ การให้อาํนาจเจา้หนา้ท่ีใช้

ดุลพินิจในการเปรียบเทียบปรับ ซ่ึงปัญหาดงักล่าวอาจเกิดจากกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัเอง และการใชอ้าํนาจของเจา้หนา้ท่ี 
   

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ทรัพยากรป่าไมข้องไทยในบริเวณผนืป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่นั้นไดถู้กทาํลายไปเป็นจาํนวนมาก แมจ้ะมีการ

บังคับใช้กฎหมายอาญาในเร่ืองโทษปรับเข้ามามีส่วนเก่ียวข้อง ซ่ึงมีว ัตถุประสงค์เ พ่ือคุ ้มครองป่าไม้และ

ทรัพยากรธรรมชาติให้ยงัคงอยูต่่อไป โดยกาํหนดให้ผูท่ี้กระทาํความผิดทาํให้ฝืนป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ อาจไดรั้บ

โทษในทางอาญา ตามแต่ละกรรมท่ีทาํในแต่ละฐานความผิด ทุกกรณีฐานความผิดท่ีผูก้ระทาํความผิดไดก้ระทาํ 

อย่างไรก็ตามแมจ้ะไดมี้การกาํหนดโทษทางอาญา แต่ความเสียหายก็ไม่ไดล้ดน้อยลง ปัญหาเก่ียวกับการกระทาํ

ความผิดในเขตพ้ืนท่ีฝืนป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ ก็ยงัมีใหเ้ห็นเร่ือย ๆ  
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ดงันั้นการนาํโทษปรับตามสัดส่วนของความเสียหายท่ีเกิดต่อฝืนป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ อนัเป็นผลมาจาก

การกระทาํผิด และผลประโยชน์ท่ีผูก้ระทาํผิดไดรั้บจากการกระทาํความผิดมาปรับใชก้บัความผิดทางอาญากรณีฝืน

ป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ จึงเป็นแนวทางท่ีจะทาํให้โทษทางอาญาสามารถปกป้องคุม้ครองทรัพยากรป่าไมไ้ดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นธรรม เน่ืองจากโทษปรับตามระบบดงักล่าว ใชมู้ลค่าความเสียหายท่ีเกิดต่อฝืนป่าดงพญาเยน็-

เขาใหญ่ อนัเป็นผลมาจากการกระทาํผิดมาเป็นอตัราโทษปรับขั้นสูงโดยการคาํนวณมูลค่าความเสียหายจากมูลค่าของ

ทรัพยากรป่าไมท่ี้ถูกทาํลาย ทั้งมูลค่าทางตลาดของตน้ไม ้ของป่า และทรัพยากรอ่ืน ตลอดจนมูลค่าเชิงนิเวศ เน่ืองจาก

เป็นการกาํหนดอตัราโทษท่ีก่อความเดือดร้อนหรือส่งผลร้ายต่อผูก้ระทาํผิดไดส้ดัส่วนกบัความรุนแรงของการกระทาํ

ความผิดท่ีผูก้ระทาํผิดก่อ และสามารถสะทอ้นมูลค่าความเสียหายทั้งหมดท่ีเกิดจากการกระทาํความผิดซ่ึงแสดงถึง

ระดบัสวสัดิการสงัคมหรือประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากป่าไมแ้ต่ถูกผูก้ระทาํผิดทาํลายลง อีกทั้งยงัสามารถเรียกคืน

ผลประโยชน์ท่ีผู ้กระทําผิดได้รับจากการกระทําความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ผลประโยชน์ในเชิง

เศรษฐศาสตร์ท่ีอาจไดรั้บไม่คุม้ค่ากบัค่าปรับท่ีตอ้งชาํระหากถูกจบักุม ส่งผลให้ผูท่ี้คิดจะกระทาํผิดเกิดความยบัยงัชัง่

ใจเม่ือคาํนึงถึงผลกระทบท่ีตนจะไดรั้บเปรียบเทียบกบัผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการกระทาํความผิด ซ่ึงจะทาํใหก้ารป้อง

ปรามมิใหมี้การประทาํความในฝืนป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ เกิดประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน  

นอกจากน้ี การกาํหนดโทษปรับแบบอตัราตายตวัโดยการกาํหนดเป็นจาํนวนเงินขั้นสูงและขั้นตํ่า ซ่ึงใช้

บงัคบัอยูใ่นปัจจุบนั ไม่สามารถยบัย ั้ง การตดัไมท้าํลายป่าของบุคคลกลุ่มดงักล่าวได ้เน่ืองจากโทษปรับท่ีกาํหนดไวมี้

จาํนวนนอ้ยเม่ือเทียบกบัฐานะทางเศรษฐกิจของผูก้ระทาํผิดและผลประโยชน์ท่ีผูก้ระทาํผิดจะไดรั้บจากฝืนป่าดงพญา

เยน็-เขาใหญ่ และเม่ือยคุสมยัเปล่ียนแปลงไป อตัราโทษท่ีกาํหนดไวจ้ะมีความรุนแรงนอ้ยลงตามค่าเงินท่ีลดลง ทาํให้

ไม่เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระทําความผิดและไม่สามารถยบัย ั้ง มิให้ผูก้ระทําผิดทาํลายป่าไม้ซ่ึงมี

มูลค่าเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองได ้ 

ปัญหาการตรวจสอบการเปรียบเทียบคดีโดยเจ้าพนักงานตามกฎหมายอ่ืน ซ่ึงในกรณีน้ีรวมถึงการ

เปรียบเทียบคดีท่ีกระทาํโดยพนกังานสอบสวนซ่ึงไดรั้บมอบอาํนาจจากเจา้พนกังานตามกฎหมายอ่ืน ดงัท่ีกล่าวไวแ้ลว้

ว่า การเปรียบเทียบคดี เป็นการท่ีกฎหมายให้อาํนาจแก่เจ้าพนักงานในการใช้อาํนาจก่ึงตุลาการ (Quasi Judicial 

Function) จึงสมควรท่ีจะมีการตรวจสอบการเปรียบเทียบคดีทุกกรณีเพ่ือเป็นการตรวจสอบการใช้อาํนาจของ

เจา้หนา้ท่ี  

ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือให้การกาํหนดโทษปรับทางอาญาและการเปรียบเทียบคดีในการกระทาํความผิดในฝืนป่าดงพญาเยน็-

เขาใหญ่ สามารถปกป้องคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ผู ้วิจัยมี

ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1) การกําหนดโทษปรับ ควรแก้ไขพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 โดยเพ่ิมเติมเน้ือหาใน

พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 วา่ “การพิจารณาโทษปรับให้คาํนึงถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ฝืนป่าดง

พญาเยน็-เขาใหญ่ดว้ย นอกจากนั้นยงัรวมถึงการพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจดว้ย เพ่ือกาํหนดเป็นอตัราค่าปรับ”  

2) การเปรียบเทียบคดี ควรกาํหนดให้มีการตรวจสอบการใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานในการเปรียบเทียบคดี 

เน่ืองจากการใชดุ้ลพินิจของเจา้พนกังานตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ในการเปรียบเทียบคดีอาจเกิด

การฉอ้ฉลได ้
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กติตกิรรมประกาศ    

งานวิจยัน้ีสําเร็จข้ึนไดด้ว้ยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ดร.ศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีท่าน

เสียสละเวลาเพ่ือใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํต่าง ๆ ตลอดจนช้ีแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา งานวิจยัน้ีเสร็จสมบูรณ์ข้ึนมาได ้

ผูเ้ขียนขอขอบคุณมหาวิทยาลยัรังสิตท่ีกรุณามอบทุนเรียนดี ประสิทธ์ิ-คุณหญิงพฒันา อุไรรัตน์ ในการศึกษาปริญญา

โทคร้ังน้ี ทาํให้ผูเ้ขียนไดมี้โอกาสหาความรู้เพ่ิมเติมและนําความรู้ท่ีไดเ้พ่ือสร้างคุณประโยชน์ในภายภาคหน้าได้ 

ขอขอบคุณคุณบิดามารดา รวมทั้งหวัหนา้งานของผูเ้ขียน ท่ีท่านไดค้อยใหค้วามสนบัสนุนและกาํลงัใจท่ีดีเสมอมา อีก

ทั้งขอขอบคุณเพ่ือน ๆ นิติศาสตร์ปริญญาโท รุ่นท่ี4ทุกท่าน ขอบคุณเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ นอ้ง ๆ ท่ีทาํงาน ท่ีคอยเป็นกาํลงัใจ

และมิตรภาพท่ีดีมาโดยตลอด สุดทา้ยน้ีผูเ้ขียนหวงัวา่วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาบา้งไม่มากก็

นอ้ย หากมีขอ้ผิดพลาดประการใดผูเ้ขียนตอ้งกราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 

เอกสารอ้างองิ 

สาํนกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ 3. (2543). มรดกไทย-มรดกโลก. กรุงเทพมหานคร: บริษทักราฟฟิค

ฟอร์แมท (ไทยแลนด)์ จาํกดั. 

สาํนกัอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธ์ุพืช. (2549). คู่มือเพ่ือการอนุรักษ์ผืนป่าดงพญาเยน็-เขา

ใหญ่ มรดกโลกทางธรรมชาติของไทย. กรุงเทพมหานคร : บริษทัเนเจอร์ทรีจาํกดั. 

แสงสรรค ์ภูมิสถาน และคณะ. (2558). ผลกระทบจากการท่องเท่ียวต่อพืน้ท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติ: กรณีศึกษา 

อุทยานแห่งชาติทับลาน. แผนงานวจิยั สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติและสาํนกังานกองทุน

สนบัสนุนการวจิยั 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1247 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 

ปัญหาสัดส่วนทีเ่หมาะสมในการกาํหนดความผดิอาญา และบทลงโทษในความผดิเกีย่วกบัเช็ค 

PROBLEM OF PROPORTIONALITY IN THE ADJUDICATION AND ASSESSMENT  

OF PENALTIES FOR CRIMINAL OFFENCES RELATING TO THE USE OF CHEQUES 

กมลพนัธ์ ช่วยแก้ว1 และศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ2 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต (kamolphanlive@hotmail.com) 

2 อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต (siriroj.ra@gmail.com) 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัสดัส่วนท่ีเหมาะสมในการกาํหนดความผิด

อาญาและบทลงโทษในความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็คเปรียบเทียบกบักฎหมายของต่างประเทศ และแสวงหาแนวทางใน

การแกไ้ขปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายว่าดว้ยความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็คเพ่ือลดภาระความยุ่งยากในกระบวนการ

ยติุธรรมทางอาญา 

จากการศึกษาวิจัยพบว่า  ประเด็นแรก แม้ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง 

การเมือง ในส่วนท่ี 3 ขอ้บทท่ี 11 กาํหนดห้ามบุคคลถูกจาํคุกดว้ยเหตุท่ีไม่สามารถชาํระหน้ีตามสัญญาได ้ อยา่งไรก็ดี 

ในกรณีการกาํหนดความผิดอาญาเก่ียวกบัการใชเ้ช็คในประเทศไทยไม่ไดเ้ป็นการกาํหนดความผิดอนัเน่ืองมาจากการ

ไม่สามารถชาํระหน้ีไดเ้พียงอยา่งเดียว  แต่ยงัเก่ียวขอ้งกบัการสร้างหลกัประกนัความน่าเช่ือถือของเช็คอีกดว้ย  ประเด็น

ท่ีสอง ปัญหาเก่ียวกบัการกาํหนดความผิดอาญาและบทลงโทษในความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็คในต่างประเทศนั้นมีทั้ง

การกาํหนดความรับผิดในทางแพ่ง และความรับผิดในทางอาญาแตกต่างกนัแลว้แต่กรณี  สําหรับความรับผิดในทาง

อาญาอนัเน่ืองมาจากการใชเ้ช็คนั้นก็มีทั้งการกาํหนดโทษจาํคุก และการกาํหนดโทษปรับไวเ้พียงอยา่งเดียว  ดงัเช่นใน

ประเทศฝร่ังเศส  สาํหรับในประเทศไทยการกาํหนดบทลงโทษจาํคุกในความผิดเก่ียวกบัการใชเ้ช็คซ่ึงเป็นความผิดอนั

ยอมความไดน้ั้น เป็นประโยชน์ต่อเจา้หน้ีในการต่อรองให้ลูกหน้ีชาํระหน้ีเพ่ือแลกกบัการไม่ดาํเนินคดีอาญา  และ

ประเด็นสุดทา้ย เพ่ือใหก้ารกาํหนดความผิดและบทลงโทษอนัเกิดจากการใชเ้ช็คไดส้ดัส่วนท่ีเหมาะสมกบัความร้ายแรง

ของการกระทาํความผิด ควบคู่ไปกบัการแก้ไขปัญหาภาระความยุ่งยากในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   จึงควร

กาํหนดความผิดอาญาเก่ียวกบัการใชเ้ช็คเฉพาะโทษปรับ  รวมทั้งให้นาํการเปรียบเทียบคดีมาใชเ้พ่ือใหค้ดียติุตั้งแต่ชั้น

ก่อนฟ้องสาํหรับในความผิดน้ีซ่ึงถือเป็นความผิดเลก็นอ้ย 

จากการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า การกาํหนดความผิดอาญาและบทลงโทษในความผิดอนัเกิดจากการใช้เช็ค

เปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศไทยยงัไม่ได้สัดส่วนท่ีเหมาะสม  อีกทั้ งยงัส่งผลต่อปริมาณคดีท่ีเพ่ิมข้ึนใน

กระบวนการยติุธรรมอาญา  ผูว้จิยัจึงเสนอใหมี้การแกไ้ขการกาํหนดโทษในความผิดตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผิด

อนัเกิดจากการใช้เช็คโดยยกเลิกโทษจาํคุกให้เหลือเฉพาะโทษปรับ  ตลอดจนกาํหนดอตัราโทษปรับให้สูงข้ึนเพ่ือ

ประสิทธิภาพในการป้องกนัข่มขู่ยบัย ั้งการกระทาํความผิด ควบคู่ไปกบัการกาํหนดใหเ้จา้พนกังานตามพระราชบญัญติั

น้ีมีอาํนาจเปรียบเทียบคดีเทียบเท่าอตัราโทษปรับท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายเป็นกรณีเฉพาะนอกเหนือจากท่ีกฎหมาย

กาํหนดไวใ้นประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 38 

คาํสําคญั:  ปัญหาสดัส่วนท่ีเหมาะสม, การกาํหนดความผดิอาญาและบทลงโทษ, ความผิดเก่ียวกบัเช็ค 
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ABSTRACT 

This independent study purposes to study the concept and the theory about suitable proportionality of 

liabilities and penalties for criminal offences related to the use of cheques. From studying the foreign cheque laws, 

the study tends to seek for solutions and adding the efficiency of law enforcement of the Act promulgation liability 

for misuse of cheques B.E. 2534 in Thailand 

Regard to the study, it has shown that there are three points of issues to be noted. Firstly, although Article 

11 of Part 3 of the International Covenant on Civil and Political Rights has stipulated that “No one shall be 

imprisoned merely on the ground of inability to fulfill a contractual obligation;” the criminal penalties related to the 

use of cheques in Thailand does not only stipulated based on the ground of not complying to the contract but also 

based on the ground of creating the guarantee for the having the debt payment of cheques. Secondly, the problem of 

designating criminal liability and the penalty for the use of cheque in foreign countries has stipulated both civil 

liability and criminal liability distinctively. In term of criminal liability, prison sentence and fine are designated for 

the use of cheques as appeared in French Cheque Law. According to Thailand, prison sentence for the misuse of 

cheques; which is a compoundable offense, has been applied for the benefit of creditors to negotiate with the debtors 

in exchange of not prosecuting criminal suit. Lastly, for the most suitable liability and punishment related to the use 

of cheque in discretion of the severity of offense and criminal judicial process, this study proposes the fine punishment 

ot the criminal offense related to the use of cheque, including the comparison trial for the minor offenses.     

From this research, it is concluded that the criminal liability and punishment related to the use of cheque in 

Thailand in comparison with the Foreign Cheque Laws is deemed disproportionate, which leads to the augmentation 

of cases in criminal judicial system. The researcher, therefore, proposes the amendment of criminal penalty under 

Thailand’s Act promulgation liability for misuse of cheques B.E. 2534 by repealing sentence penalty for the offense 

relating to the use of cheque and apply only the fine penalty, along with raising the rate of fine penalty. 

Keywords:  Problem of Proportionality, The Adjudication and Assessment of Penalties, Criminal Offences 

Relating to The Use Of Cheques  

 

1. บทนํา 

ในเร่ืองกติการะหว่างประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil 

and Political Rights-ICCPR) รัฐบาลไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีสมาชิกและใหส้ตัยาบนัต่อองคก์ารสหประชาชาติไป เม่ือวนัท่ี 

29 ต.ค.2539  ในกติกาน้ีมีหลกัการสิทธิมนุษยชนขอ้หน่ึงกาํหนดไวว้า่ “ บุคคลจะรับโทษจาํคุกเพียงเพราะไม่อาจชาํระ

หน้ีหาไดไ้ม่ ” เม่ือพิจารณาถึงการชาํระหน้ีดว้ยเช็คเทียบกบัชาํระหน้ีประเภทอ่ืนเช่นบตัรเครดิตแลว้  การชาํระหน้ีดว้ย

บตัรเครดิตกลบัมีความรับผิดเพียงความรับผิดทางแพ่งเท่านั้น  ทั้งท่ีการชาํระหน้ีดว้ยเช็คลูกหน้ีตามเช็คกลบัตอ้งรับ

โทษถึงจาํคุก  แต่หากเปรียบเทียบโทษจาํคุกตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผิดอนัเก่ียวกบัการใชเ้ช็คกบัความผดิอนั

เก่ียวกบัทรัพย ์เช่น การลกัทรัพยแ์ละการฉ้อโกงแลว้  คดีความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็คอาจสร้างความเสียหายต่อ
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เศรษฐกิจและสังคมมากกวา่  การท่ีบุคคลผูอ้อกเช็คโดยไม่มีเงินตอ้งรับโทษถึงจาํคุก เพราะประเทศไทยยงับงัคบัใช้

พระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค  โดยมิไดป้รับปรุงกฎหมายดงักล่าวขา้งตน้ใหมี้ระบบกลัน่กรอง

ลูกหน้ีเช็คให้ดีข้ึน เช่น ประเทศฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุ่น  จึงสมควรมีการศึกษาว่ายงัคงสมควร

กาํหนดใหก้ารกระทาํอนัเป็นความผิดตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็คยงัคงเป็นความผิดทาง

อาญาต่อไปหรือไม่  หากเห็นวา่ยงัคงเป็นความผิดสมควรมีโทษหรือมาตรการใด  เพ่ือให้เช็คยงัคงไดรั้บความเช่ือถือ

และยอมรับในการชาํระหน้ีแทนการชาํระหน้ีดว้ยเงินสด    
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1) เพ่ือศึกษาถึงสภาพปัญหาเก่ียวกบัการกาํหนดความผิดและบทลงโทษในความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค 

2) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎี และหลกัเกณฑ ์เก่ียวกบัการกาํหนดความผิดและบทลงโทษทางอาญา การลงโทษ

ท่ีไดส้ดัส่วนในความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค 

3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศกับกฎหมายไทยเก่ียวกับความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค

ภายใตพ้นัธกรณีของกฎหมายระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชน 

4) เพ่ือศึกษาแนวทางในการนาํโทษปรับ และการเปรียบเทียบคดีมาปรับใชแ้กไ้ขปัญหากฎหมายเก่ียวกบั

ความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็คใหไ้ดส้ดัส่วนการลงโทษท่ีเหมาะสม เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาและวิเคราะห์ถึงแนวคิด 

ทฤษฎีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งจาก หนังสือ ตาํรา คาํบรรยาย กฎหมาย บทความ วิทยานิพนธ์ คาํพิพากษาศาล ส่ือ

ส่ิงพิมพ์ งานวิจัยต่าง ๆ ความคิดเห็นของนักวิชาการ กฎหมายต่างประเทศ และการศึกษารวบรวมขอ้มูลจากการ

คน้ควา้ทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (Internet) 
 

4. ผลการวจิยั 

ปัญหาเก่ียวกบัการกาํหนดความผิดอาญาและบทลงโทษในความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค   ปัจจุบนัประเทศ

ไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2539 โดย

ไม่ไดต้ั้งขอ้สงวนไวแ้ละมีผลใชบ้งัคบักบัประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2540  แมต้ามกติการะหวา่งประเทศ วา่

ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ในส่วนท่ี 3 ขอ้บทท่ี 11 กาํหนดห้ามบุคคลถูกจาํคุกดว้ยเหตุท่ีไม่สามารถ

ชาํระหน้ีตามสญัญาได ้ไว ้แต่ผลการศึกษาพบวา่ ในการกาํหนดความผิดอาญาเก่ียวกบัการใชเ้ช็คในประเทศไทยไม่ได้

เป็นการกาํหนดความผิดอนัเน่ืองมาจากการไม่สามารถชาํระหน้ีได้เพียงอย่างเดียว  แต่ยงัเก่ียวขอ้งกับการสร้าง

หลกัประกนัความน่าเช่ือถือของเช็คอีกดว้ย 

ประเด็นท่ีสอง ปัญหาเก่ียวกบัการกาํหนดความผิดอาญาและบทลงโทษในความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็คใน

ต่างประเทศนั้นผลการศึกษาพบวา่ มีทั้งการกาํหนดความรับผิดในทางแพ่ง และความรับผิดทางในอาญาแตกต่างกนั

แลว้แต่กรณี  สําหรับความรับผิดในทางอาญาอนัเน่ืองมาจากการใช้เช็คนั้นก็มีทั้ งการกาํหนดโทษจาํคุก และการ

กาํหนดโทษปรับไวเ้พียงอยา่งเดียว  ดงัเช่นในประเทศฝร่ังเศส  สาํหรับในประเทศไทยการกาํหนดบทลงโทษจาํคุกใน
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ความผิดเก่ียวกบัการใชเ้ช็คใหเ้ป็นความผิดอนัยอมความไดน้ั้น  เป็นประโยชน์ต่อเจา้หน้ีในการต่อรองใหลู้กหน้ีชาํระ

หน้ีเพ่ือแลกกบัการไม่ดาํเนินคดีอาญา 

ประเด็นสุดทา้ย เพ่ือให้การกาํหนดความผิดและบทลงโทษอนัเกิดจากการใชเ้ช็คไดส้ัดส่วนท่ีเหมาะสมกบั

ความร้ายแรงของการกระทาํความผิด ควบคู่ไปกบัการแกไ้ขปัญหาภาระความยุ่งยากในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญา  ผลการศึกษาพบว่า  ความผิดตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็คมีวตัถุประสงค์ท่ีจะ

คุม้ครองเช็คซ่ึงเป็นหนงัสือตราสารใหมี้ความน่าเช่ือถือ  โดยกาํหนดให้เป็นความผิดอาญาและกาํหนดโทษปรับและ

จาํคุกไว ้ ซ่ึงเม่ือเทียบสัดส่วนของวตัถุประสงคก์บัโทษท่ีกาํหนดไวย้งัไม่สมดุลกนั  และสิทธิขั้นพ้ืนฐานถูกกระทบ

เกินสมควร ทั้งยงัมีภาระความยุง่ยากในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา  จึงควรกาํหนดความผดิอาญาเก่ียวกบัการใช้

เช็คเฉพาะโทษปรับ  รวมทั้งใหน้าํการเปรียบเทียบคดีมาใชเ้พ่ือใหค้ดียติุตั้งแตช่ั้นก่อนฟ้องสาํหรับในความผิดน้ี       ซ่ึง

ถือเป็นความผิดเลก็นอ้ย 
 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผูว้ิจยัเห็นว่า การกาํหนดความผิดอาญาและบทลงโทษในความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็คของประเทศไทย   

ยงัไม่ไดส้ัดส่วนท่ีเหมาะสม  อีกทั้งยงัส่งผลต่อปริมาณคดีท่ีเพ่ิมข้ึนในกระบวนการยติุธรรมอาญา  ผูว้ิจยัจึงเสนอใหมี้

การแกไ้ขการกาํหนดโทษในความผิดตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค  โดยยกเลิกโทษจาํคุก

ให้เหลือเฉพาะโทษปรับ  ตลอดจนกาํหนดอตัราโทษปรับให้สูงข้ึนเพ่ือประสิทธิภาพในการป้องกนัข่มขู่ยบัย ั้งการ

กระทาํความผิด ควบคู่ไปกบัการกาํหนดให้เจา้พนกังานตามพระราชบญัญติัน้ีมีอาํนาจเปรียบเทียบคดีเทียบเท่าอตัรา

โทษปรับท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายเป็นกรณีเฉพาะนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกาํหนดไวใ้นประมวลกฎหมาย วธีิพิจารณา

ความอาญา มาตรา 38 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการต่อรองคาํรับสารภาพและปัญหา

เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการบงัคบัใชป้ระมวลรัษฎากรในประเทศไทย โดยศึกษาวิเคราะห์หลกัเกณฑ์เก่ียวกับการ

ต่อรองคาํรับสารภาพตามกฎหมายระหวา่งประเทศ และศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเก่ียวกบัการต่อรองคาํรับสารภาพใน

ต่างประเทศและในประเทศไทย ตลอดจนเพ่ือศึกษาแนวทางในการนาํมาตรการต่อรองคาํรับสารภาพมาใชใ้น     คดีภาษี

อากรต่อไป 

จากการศึกษาวจิยั ประเด็นแรก พบวา่ ในปัจจุบนัมาตรการต่อรองคาํรับสารภาพไดถู้กนาํมาใชอ้ยา่งแพร่หลาย 

กล่าวคือ ท่ีผ่านมาแนวคิดเก่ียวกับการต่อรองคาํรับสารภาพได้ถูกนาํมาใช้เป็นมาตรการในการปราบปรามองค์กร

อาชญากรรมขา้มชาติตามพนัธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติท่ีจดัตั้งใน

ลกัษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ประเด็นท่ีสอง ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีของอนุสัญญาดงักล่าวไดอ้นุวติัการกฎหมาย

ภายในประเทศ โดยไดน้าํมาตรการต่อรองคาํรับสารภาพมาใชใ้นความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดตามพระราชบญัญติัยาเสพ

ติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 ซ่ึงกาํหนดเง่ือนไขให้ศาลมีดุลพินิจในการลงโทษน้อยกว่าอตัราโทษขั้นตํ่าท่ี

กฎหมายกาํหนดไวใ้นความผิดนั้นก็ได้ นอกเหนือไปจากการพิจารณาลดโทษเม่ือมีเหตุบรรเทาโทษตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 78 ภายใตเ้ง่ือนไขในการต่อรองคาํรับสารภาพ กล่าวคือ ผูก้ระทาํความผิดจะตอ้งใหข้อ้มูลท่ีสาํคญั

และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดให้โทษต่อพนกังานฝ่ายปกครอง 

หรือตาํรวจ หรือพนักงานสอบสวน นําไปสู่การจับกุมผูก้ระทาํความผิดอยู่เบ้ืองหลงั ขณะท่ีในปัจจุบนัการกระทาํ

ความผิดทางดา้นภาษีนั้นมีลกัษณะในการกระทาํความผิดท่ีเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายท่ีสลบัซับซ้อนยากแก่การแสวงหา

พยานหลกัฐานเพ่ือจบักุมผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลงัการกระทาํความผิดดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความผิดเก่ียวกบัการโกง

หรือเจตนาหลีกเล่ียงภาษี และการออกใบกาํกบัภาษีโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และประเด็นสุดทา้ย แมม้าตรการต่อรอง

คาํรับสารภาพท่ีใช้อยู่ในประเทศไทยจะเป็นมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการปราบปรามผูก้ระทาํความผิดท่ีอยู่

เบ้ืองหลงั แต่มาตรการดงักล่าวใหอ้าํนาจศาลในการใชดุ้ลพินิจในการลดโทษโดยไม่ไดมี้การบญัญติัหลกัเกณฑใ์นการ

ลดโทษไวใ้นกฎหมายให้ชดัเจน รวมทั้งหลกัเกณฑข์ั้นตอนการปฏิบติัในการต่อรอง คาํรับสารภาพของพนักงานฝ่าย

ปกครอง หรือตาํรวจ หรือพนกังานสอบสวนยงัไม่รัดกุม ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตติดสินบนเจา้พนกังานเพ่ือท่ีจะ

รับโทษนอ้ยกวา่อตัราโทษขั้นตํ่าท่ีกฎหมายกาํหนดไวใ้นความผิดท่ีไดก้ระทาํไป  

จากการศึกษาวิจัยผูว้ิจัยจึงเสนอให้มีการนํามาตรการต่อรองคาํรับสารภาพมาใช้กับการกระทําความผิด

เก่ียวกบัการโกงหรือเจตนาหลีกเล่ียงภาษี และการออกใบกาํกบัภาษีโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายตามประมวลรัษฎากร 
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ควบคู่ไปกบัการกาํหนดหลกัเกณฑ์ขั้นตอนการปฏิบติัในการต่อรองคาํรับสารภาพของพนกังานฝ่ายปกครอง หรือ

ตาํรวจ หรือพนกังานสอบสวนไวใ้นกฎกระทรวง และหลกัเกณฑใ์นการลดโทษไวใ้นขอ้บงัคบัประธานศาลฎีกา 

คาํสําคญั:  การต่อรองคาํรับสารภาพ, คดีภาษีอากร 

 

ABSTRACT 

This individual study purposes to study on the theory of plea bargaining and problem of efficiency in 

enforcing the Revenue Code in Thailand. This research mainly studies about the principle of plea bargaining under 

the international law and comparative study of plea bargaining in foreign countries and in Thailand, along with the 

path of adopting plea bargaining in tax cases. 

In accordance with the research, it is appeared that there are three key issues to be marked. Firstly, it is 

shown from the study that measure of plea bargaining has been widely and commonly applied throughout the world; 

as the plea bargaining, itself, has been applied as a measure against organized crime under the United Nations 

Convention against Transnational Organized Crime, B.C. 2000. Secondly, Thailand, as a state member of such 

Convention, has also complied with the commitment by adopting plea bargaining in Section 100/2 of Narcotics Act, 

B.E. 2522. According to the Section 100/2 of the mentioned Act, it authorized the court to reduce the punishment to 

be inflicted on the offender other than that prescribed in Section 78 of the Penal Code, on the condition that the 

offender has given the important information for the very benefit of suppressing the commission of offence relating 

to narcotics to administrative official or police official or inquiry official, in order to arrest the wire-puller offenders, 

especially those who related in fraudulent tax evasion and faking tax invoice. Lastly, although the plea bargaining 

has been applied efficiently as a legal measure to suppress wire-puller offenders; the principle, however, gives the 

court the power to reduce the punishment without specific criteria, neither it provides practical rule or protocol of 

applying plea bargaining for the administrative official or police official or inquiry official, which could lead to the 

official bribery for reduction of punishment.  

As to the study, the researcher would like to propose the adoption of plea bargaining to the criminal offenses 

related to fraudulent tax evasion and faking tax invoice under the Revenue Code, as well as to stipulate practical rules 

and protocols of plea bargaining for the administrative official or police official or inquiry official in the ministerial 

regulation and the rules of punishment’s reduction in the Regulation of the Supreme Court.     

Keywords:  Plea bargaining, Tax cases 
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1. บทนํา 

 ปัจจุบันการกระทาํความผิดในประเทศต่าง ๆ ผูก้ระทาํความผิดได้มีการพฒันารูปแบบของการกระทาํ

ความผิดท่ีมีลกัษณะเป็นองคก์รอาชญากรรมซ่ึงมีความสลบัซบัซอ้น มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน ซ่ึงเป็นการยากยิ่ง

ท่ีจะดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผิดท่ีอยู่เบ้ืองหลงัของการกระทาํความผิดได ้ อนัเน่ืองมาจากขาดพยานหลกัฐานท่ี

สาํคญัในการดาํเนินคดีและโดยส่วนมากจะดาํเนินคดีไดแ้ต่เพียงผูก้ระทาํความผิดรายยอ่ยเท่านั้นไม่สามารถเช่ือมโยง

ไปถึงตวัการท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัในการกระทาํความผิดได ้โดยในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศองักฤษไดน้าํมาตรการ

ต่อรองคาํรับสารภาพมาใช้ในการดาํเนินคดีประเภทดังกล่าวขา้งตน้ ทาํให้ได้มาซ่ึงพยานหลกัฐานท่ีสําคัญและ        

เป็นประโยชน์ในการท่ีจะดาํเนินคดีกับผูท่ี้อยู่เบ้ืองหลงัของการกระทาํความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับ

ประเทศไทยไดน้าํมาตรการต่อรองคาํรับสารภาพมาใชใ้นความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดตามพระราชบญัญติัยาเสพติด   

ใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 ซ่ึงกาํหนดเง่ือนไขใหศ้าลมีดุลพินิจในการลงโทษนอ้ยกวา่อตัราโทษขั้นตํ่าท่ีกฎหมาย

กาํหนดไวใ้นความผิดนั้นก็ได ้นอกเหนือไปจากการพิจารณาลดโทษเม่ือมีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 78  และในปัจจุบนัการกระทาํความผิดท่ีมีโทษทางอาญาตามประมวลรัษฎากรนั้นมีลกัษณะของการ

กระทาํความผิดท่ีเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายสลบัซบัซอ้นยากแก่การแสวงหาพยานหลกัฐานเพ่ือจบักมุผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลงัการ

กระทาํความผิดดงักล่าว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในความผิดเก่ียวกบัการโกงหรือเจตนาหลีกเล่ียงภาษี และการออกใบกาํกบั

ภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยถือว่าเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทาํให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อระบบ

เศรษฐกิจในภาพรวมเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากภาษีอากรเป็นส่ิงท่ีสาํคญัและจาํเป็นในการไดม้าซ่ึงรายไดข้องรัฐเพ่ือใชใ้น

การพฒันาประเทศในดา้นต่าง ๆ  หากมีการนํามาตรการต่อรองคาํรับสารภาพมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาเร่ือง

พยานหลกัฐานในคดีประเภทดังกล่าวขา้งตน้ก็น่าจะทาํให้ไดม้าซ่ึงพยานหลกัฐานท่ีสําคญัโดยความร่วมมือของ

ผูก้ระทาํความผิดซ่ึงยินยอมใหก้ารรับสารภาพดว้ยความสมคัรใจและใหข้อ้มูลท่ีสาํคญัและเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อ

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ อนันาํไปสู่การดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผิดรายใหญ่หรือผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลงัในการกระทาํความผิดได้

อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  

ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งศึกษา ประวติั ความเป็นมา ตลอดทั้งแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการต่อรอง

คาํรับสารภาพของกฎหมายระหวา่งประเทศ และกฎหมายของประเทศต่าง ๆ เพ่ือนาํมาปรับใชใ้นการดาํเนินคดีท่ีมี

โทษทางอาญาตามประมวลรัษฎากรต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

2) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัมาตรการต่อรองคาํรับสารภาพ และการดาํเนินคดีอาญา

ตามประมวลรัษฎากร 

3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบมาตรการต่อรองคํารับสารภาพของกฎหมายต่างประเทศกับกฎหมายไทย 

ตลอดจนมาตรการต่อรองคาํรับสารภาพตามกฎหมายระหวา่งประเทศ 

4) เพ่ือศึกษาแนวทางในการนาํมาตรการต่อรองคาํรับสารภาพมาปรับใชก้บักระบวนการยติุธรรมทางอาญา

ดา้นภาษีอากรในประเทศไทย 
 

 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1254 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีการดาํเนินการวิจยัทางเอกสาร (Documentary Research) เท่านั้น โดยวิธีการคน้ควา้

และรวบรวมขอ้มูลจาก วิทยานิพนธ์ บทความ และขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

และหาแนวทางการปรับใชท่ี้เหมาะสมในเชิงกฎหมายของประเทศไทยต่อไป   
 

4. ผลการวจิยั 

ปัจจุบนัแนวคิดเก่ียวกบัการต่อรองคาํรับสารภาพไดถู้กนํามาใชเ้ป็นมาตรการในการปราบปรามองค์กร

อาชญากรรมขา้มชาติตามพนัธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติท่ีจดัตั้งใน

ลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 และประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีของอนุสัญญาดังกล่าวได้อนุวติัการกฎหมาย

ภายในประเทศ โดยไดน้าํมาตรการต่อรองคาํรับสารภาพมาใชใ้นความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดตามพระราชบญัญติัยา-

เสพติดให้โทษ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2545 มาตรา 100/2 ซ่ึงกาํหนดเง่ือนไขให้ศาลมีดุลพินิจในการลงโทษนอ้ยกว่าอตัรา

โทษขั้นตํ่าท่ีกฎหมายกาํหนดไวใ้นความผิดนั้นก็ได ้นอกเหนือไปจากการพิจารณาลดโทษเม่ือมีเหตุบรรเทาโทษตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ภายใตเ้ง่ือนไขในการต่อรองคาํรับสารภาพ กล่าวคือ ผูก้ระทาํความผิดจะตอ้งให้

ขอ้มูลท่ีสาํคญัและเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการปราบปรามการกระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดใหโ้ทษต่อพนกังาน

ฝ่ายปกครอง หรือตาํรวจ หรือพนกังานสอบสวน นาํไปสู่การจบักุมผูก้ระทาํความผิดอยูเ่บ้ืองหลงัการกระทาํความผดิ

ตามประมวลรัษฎากรท่ีมีโทษทางอาญานั้นมีลกัษณะในการกระทาํความผิดท่ีเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายท่ีสลบัซับซ้อน

ยากแก่การแสวงหาพยานหลกัฐานเพ่ือจบักมุผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลงั 

การกระทาํความผิดดงักล่าวไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิ่งในความผิดเก่ียวกบัการโกงหรือเจตนาหลีกเล่ียงภาษีและ

การออกใบกาํกับภาษีโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงถือว่าเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบหน่ึงทาํให้เกิดผล

กระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากภาษีอากรเป็นส่ิงท่ีสาํคญัและจาํเป็นในการไดม้าซ่ึงรายได้

ของรัฐเพ่ือใชใ้นการพฒันาประเทศในดา้นต่าง ๆ ฉะนั้นมาตรการต่อรองคาํรับสารภาพเป็นมาตรการหน่ึงท่ีจะช่วยใน

การแกไ้ขปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายของกรมสรรพากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยจะทาํให้สามารถแสวงหา

พยานหลกัฐานเพ่ือเอาผูก้ระทาํความผิดท่ีเป็นหัวหน้าหรือตวัการใหญ่หรือผูท่ี้อยู่เบ้ืองหลงัการกระทาํความผิดท่ี

แทจ้ริงมาลงโทษได ้ดงันั้นจึงเห็นควรใหมี้การนาํมาตรการต่อรองคาํรับสารภาพมาใชใ้นประมวลรัษฎากรโดยใหน้าํ

หลกัเกณฑข์องพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2545 มาตรา 100/2 ซ่ึงบญัญติัไวว้า่ “ถา้ศาลเห็นว่า

ผูก้ระทําผิดผูใ้ดได้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทาํความผิดเก่ียวกับ             

ยาเสพติดใหโ้ทษต่อพนกังานฝ่ายปกครอง หรือตาํรวจ หรือพนกังานสอบสวน ศาลจะลงโทษผูน้ั้นนอ้ยกวา่อตัราโทษ

ขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไวส้าํหรับความผิดนั้นก็ได”้ มาปรับใช ้เพ่ือให้เป็นหลกัประกนัแก่สงัคมวา่กระบวนการยติุธรรมทาง

อาญาทางด้านภาษีอากรนั้นสามารถท่ีจะนําตัวบุคคลผูก้ระทําความผิดมาลงโทษได้ อนัจะเป็นการป้องกันและ

ปราบปรามการกระทาํความผิดท่ีมีโทษทางอาญาตามประมวลรัษฎากรไดอ้ยา่งสมัฤทธ์ิผล 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

แมป้ระเทศไทยจะมีกระบวนการต่อรองคาํรับสารภาพอยู่แลว้ก็ตามแต่เน่ืองจากมาตรการต่อรองคาํรับ

สารภาพเป็นบทบญัญติัตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 ซ่ึงเป็นกฎหมายเฉพาะ ทาํใหใ้นทางปฏิบติัจึง

ไม่สามารถนาํมาตรการต่อรองคาํรับสารภาพดงักล่าวมาใชใ้นคดีความผิดประเภทอ่ืน ๆ ได ้ ดงันั้นแนวทางในการนาํ
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มาตรการต่อรองคาํรับสารภาพมาใช้ในคดีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เพ่ือแก้ไขปัญหาในคดีภาษีอากรตาม

ประมวลรัษฎากร ให้การบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถแสวงหาพยานหลกัฐานเพ่ือนํา

ผูก้ระทาํความผิดท่ีเป็นหัวหน้าหรือตวัการใหญ่หรือผูท่ี้อยู่เบ้ืองหลงัการกระทาํความผิดซ่ึงเป็นผูก้ระทาํความผิดท่ี

แทจ้ริงมาลงโทษได ้ ผูว้ิจยัจึงไดเ้สนอแนะให้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมาย โดยนาํมาตรการต่อรองคาํรับสารภาพมา

บัญญติัไวใ้นประมวลรัษฎากร ซ่ึงมีสาระสําคญัดังน้ี “ถา้ศาลเห็นว่าผูก้ระทาํผิดผูใ้ดไดใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัและเป็น

ประโยชน์อยา่งยิ่งในการปราบปรามการกระทาํความผิดเก่ียวกบัการหลบเล่ียงหรือฉ้อโกงภาษีอากรต่อพนกังานฝ่าย

ปกครองหรือตาํรวจ หรือพนกังานสอบสวน ศาลจะลงโทษผูน้ั้นนอ้ยกวา่อตัราโทษขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไวส้าํหรับความผิด

นั้นก็ได้การใช้มาตรการต่อรองคาํรับสารภาพดังกล่าว หลกัเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเง่ือนไขของการต่อรอง             

คาํรับสารภาพให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงการใชดุ้ลพินิจ         

ในการลดโทษของศาลใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัประธานศาลฎีกา” 
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แนวทางในการลดความเป็นอาชญากรรมในคดีคดียาเสพติด ศึกษากรณกีารนําโทษ  

ปกครองมาใช้แทนทีก่ารลงโทษจําคุกผู้เสพยาเสพติด 

GUIDELINS FOR THE DECRIMINALIZATION IN DRUG CASE : CASE STUDY OF ADOPTING 

ADMINSTRATIVE SANCTIONS INSTEAD OF IMPRISONMENT SACTIONS FOR DRUG ADDICT 
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บทคัดย่อ 

ในช่วงกว่า 40 ปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน 

Amphetamine-Type Stimulants : ATS  อยา่งรุ่นแรง ซ่ึงแนวทางการแกไ้ขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยนั้นจะมุ่งเนน้

ในการใชม้าตรการปราบปรามยาเสพติดอยา่งเขม้งวด และกาํหนดบทลงโทษท่ีรุนแรงทั้งต่อผูค้า้และผูเ้สพ แต่อยา่งไรก็

ดี มาตรการดงักล่าวก็ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดใหห้มดไปได ้อีกทั้งยงัส่งผลทาํใหมี้นกัโทษ

ในคดียาเสพติดลน้เรือนจาํ จึงนาํไปสู่ประเด็นศึกษาวิจยัเร่ืองแนวทางในการลดความเป็นอาชญากรรมในคดีคดียาเสพ

ติด ศึกษากรณีการนาํโทษปกครองมาใชแ้ทนท่ีการลงโทษจาํคุกผูเ้สพยาเสพติด   

จากการศึกษาวิจยัสรุปไดว้่า กฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติดไทยท่ีบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั มีบทลงโทษท่ีรุนแรง

ไม่ไดส้ัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัความร้ายแรงของการกระทาํความผิดของผูเ้สพ ไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีและวตัถุประสงค์

การลงโทษทางอาญาเน่ืองจากการลงโทษจาํคุกไม่สามารถป้องกนัการกระทาํความผิดซํ้ าของผูเ้สพติดยาเสพติดได ้และ

การบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัมาตรการบาํบดัผูเ้สพยาเสพติดในประเทศไทยยงัไม่มีการแบ่งแยกระหวา่งผูเ้สพยาเสพติด

กบัผูติ้ดยาเสพติดท่ีตอ้งไดรั้บการบาํบดัรักษาอยา่งชดัเจน ทาํให้ท่ีผ่านมาจะมีการนาํผูเ้สพยาเสพติดเขา้สู่กระบวนการ

บาํบดัทางการแพทยใ์นลกัษณะบงัคบัโดยไม่จาํเป็น กล่าวคือ หากผูเ้สพไม่ยอมปฏิบติัตามก็จะถูกส่งไปดาํเนินคดีเพ่ือรับ

โทษตามกฎหมายต่อไป ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเสนอใหมี้การลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติดของผูเ้สพ โดยนาํ

โทษทางปกครองมาใชแ้ทนท่ีโทษจาํคุกสาํหรับการกระทาํความผิดฐานเสพ และตลอดจนการกระทาํความผิดของผูเ้สพ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงถือเป็นความผิดเล็กน้อย เพ่ือให้เกิดความสอดคลอ้งกบัพนัธกรณีแห่งอนุสัญญา ฯ  และแนวคิด 

ทฤษฎีกฎหมายอาญา อนัเป็นการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและปัญหาความแออดัในเรือนจาํ 

คาํสําคญั:  การนาํโทษปกครองมาใชแ้ทนท่ีการลงโทษจาํคุกผูเ้สพยาเสพติด 

 

ABSTRACT 

Over the past 40 years, Thailand has experienced the spread of amphetamine, Amphetamine-Type 

Stimulants: ATS, which is a strong advocate of drug problem solving in Thailand, which focuses on the strict 

enforcement of narcotic drugs and imposed severe penalties on both traders and addicts. However, These measures 
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did not solve the problem of the epidemic of narcotics. It also resulted in more prisoners in drug cases being more 

excessive in the prisons. This leads to the study of crime reduction in drug cases, which study focuses on the 

application of administrative punishment to replace imprisonment for drug addict.  

The research study concluded that the current Thai law on drugs that is currently being enforced on the 

criminal sanctions is not proportionate to the seriousness of the offender's offenses, which is inconsistent with the 

theory and purpose of criminal penalties due to imprisonment that still cannot prevent repetitive offenses of drug 

addicts. And the enforcement of the law on drug rehabilitation still has no clear distinction between drug users and 

drug addicts in Thailand. In the past, drug addicts will be introduced into the medical treatment process in a mandatory 

manner, if the abuser refuses to comply, then they will be sent to the prosecution. Therefore, the researcher proposed 

to reduce the crime in narcotics cases of drug users by applying administrative sanctions instead of imprisonment 

sanctions for the drug addicts. This also includes the offenses of other involved addicts, which is considered as minor 

offenses. This is to be consistent with the obligations and theories of criminal law. This is a solution to the problem 

of drug outbreak and congestion in prisons. 

Keywords:  Adopting Adminstrative Sanctions Instead of Imprisonment Sactions for Drug Addict 

 

1. บทนํา 

ในช่วงตลอด 40 ปี ประเทศไทยตอ้งประสบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนอย่าง

รุนแรง ไม่วา่จะเป็นแอมเฟตามีน หรือท่ีรู้จกัในช่ือ “ยามา้”, เมทแอมเฟตามีน หรือท่ีรู้จกัในช่ือ “ยาบา้” และเมทแอมเฟตา

มีนไฮโดรคลอไรด ์หรือท่ีรู้จกัในช่ือ “ยาไอซ์”  อยา่งไรก็ดี ภายใตอิ้ทธิพลแนวคิด “ความไม่สามารถอดทนไดต้่อปัญหา

ยาเสพติด” (Zero Tolerance) ท่ีมองวา่ยาเสพติดเป็นพิษภยั มีอนัตรายและส่งผลร้ายต่อสงัคม จึงไม่ยอมรับพฤติกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดทั้งของผูค้า้และผูเ้สพ ส่งผลทาํให้แนวทางในการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน

กลุ่มแอมเฟตามีนของประเทศไทย นั้ นจะมุ่งเน้นการควบคุมโดยใช้มาตรการปราบปรามอย่างเข้มงวด (Zero 

Tolerance) และการลงโทษอยา่งรุนแรง (Punitive Approach) ทั้งต่อผูค้า้และผูเ้สพ ท่ีผา่นมาประเทศไทยไดมี้การแกไ้ข

เพ่ิมเติมกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนหลายคร้ัง เพ่ือเพ่ิมความเขม้งวดของมาตรการปราบปรามและ

ความรุนแรงของบทลงโทษ แต่อยา่งไรก็ดี การใชม้าตรการปราบปรามอยา่งเขม้งวดและการลงโทษอยา่งรุนแรงเกิน

ความจําเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงโทษจําคุกผูเ้สพ รวมทั้ งการกระทําท่ีถือเป็นความผิดเล็กน้อย เช่น การ

ครอบครองยาเสพติดในปริมาณเล็กน้อยเป็นการส่วนตวั นั้นไม่สามารถแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

กลุ่มแอมเฟตามีนดงักล่าวใหห้มดส้ินไปไดจ้ริง อีกทั้งยงัส่งผลกระทบทาํใหเ้กิดปัญหา “ผูต้อ้งขงัเดด็ขาดในคดียาเสพติด

ลน้เรือนจาํ”  จากสภาพปัญหาท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ จึงนาํไปสู่ประเด็นศึกษาวจิยัสารนิพนธ์ในหวัขอ้เร่ือง “แนวทาง

ในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติด ศึกษากรณีการนาํโทษทางปกครองมาใชแ้ทนท่ีการลงโทษ

จาํคุกผูเ้สพยาเสพติด 
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2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1) เพ่ือศึกษาปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนในประเทศไทย 

2) เพ่ือศึกษาความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีการกาํหนดความผิด บทลงโทษ การลงโทษท่ีไดส้ดัส่วน และ

การลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติดของผูเ้สพ 

3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายระหวา่งประเทศดา้นยาเสพติด กฎหมายในต่างประเทศ และกฎหมายใน

ประเทศไทยเก่ียวกบัการลงโทษท่ีไดส้ดัส่วน และการลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติดของผูเ้สพ 

4) เพ่ือศึกษาแนวทางในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติด และตลอดจนการนาํโทษทาง

ปกครองมาใชแ้ทนท่ีการลงโทษจาํคุกผูเ้สพยาเสพติดในประเทศไทย 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการดาํเนินการศึกษาแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) โดยใช้วิธีการคน้ควา้

เอกสาร (Documentary  Research)  รวบรวมขอ้มูลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และตลอดจนขอ้มูลต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัประเด็นในการศึกษาวจิยั ไดแ้ก่ ตาํรากฎหมาย ตวับทกฎหมาย บทความทางวชิาการ คาํพิพากษาฎีกา จาก

ห้องสมุดของมหาวิทยาลยัสถาบนัต่างๆ และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ทางส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีปรากฏอยูบ่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

 

4. ผลการวจิยั  

การแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนอย่างรุนแรงท่ีมุ่งเน้นการควบคุมโดยใช้

มาตรการปราบปรามอย่างเขม้งวดและการลงโทษอย่างรุนแรง (Punitive Approach) ทั้ งต่อผูค้า้และผูเ้สพ ภายใต้

แนวคิดความไม่สามารถอดทนไดต้่อปัญหายาเสพติด (Zero Tolerance) ไม่วา่จะเป็นการใชม้าตรการลงโทษจาํคุกในกรณี

เสพก็ดี การยกระดบัให้ยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนมีฐานะเป็นยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 1 ตามพระราชบญัญติัยาเสพ

ติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 ก็ดี รวมทั้งการแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15, 66 และ 67 เพ่ือ

ปรับลดปริมาณการครอบครองยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีน ทั้งในส่วนเกณฑป์ริมาณการครอบครองท่ีถือเป็นความผิด

ร้ายแรงท่ีเป็นเง่ือนไขในการลงโทษประหารชีวิตผูก้ระทาํความผิดในคดียาเสพติด และในส่วนเกณฑ์ปริมาณการ

ครอบครองท่ีใชแ้บ่งแยกระหวา่งความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษไวใ้นครอบครองเพ่ือจาํหน่าย และความผิดฐานมียาเสพ

ติดใหโ้ทษไวใ้นครอบครองโดยไม่ไดรั้บอนุญาตก็ดี ทั้งหมดลว้นส่งผลทาํใหผู้ก้ระทาํความผิดในคดียาเสพติดกลุ่มแอมเฟ

ตามีนจะตอ้งไดรั้บโทษหนักเกินความเหมาะสมและจาํเป็น ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีและวตัถุประสงค์การลงโทษทาง

อาญา เน่ืองจากการลงโทษจาํคุกไม่สามารถป้องกนัการกระทาํความผิดซํ้ าของผูเ้สพติดยาเสพติดได ้รวมทั้งไม่สอดคลอ้งกบั

หลกัสัดส่วนท่ีเหมาะสมและหลกัการลงโทษท่ีไดส้ัดส่วนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายระหว่างประเทศดา้น

สิทธิมนุษยชน เน่ืองจากความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของผูเ้สพ นั้นเป็น

ความผิดท่ีกฎหมายห้าม (mala prohibita) ท่ีถือเป็นความผิดเล็กน้อย ในภาพรวมการนาํโทษประหารชีวิตมาใชใ้นคดียา

เสพติดและการลงโทษจาํคุกในกรณีผูเ้สพจึงถือวา่รุนแรงเกินความจาํเป็น ทั้ง ๆ รัฐสามารถใชม้าตรการอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม

แกไ้ขปัญหาดงักล่าวได ้เช่น มาตรการบาํบดัในกรณีผูเ้สพ และมาตรการลงโทษจาํคุกเพ่ือกนัผูค้า้ออกจากสังคมอยา่งถาวร 

นอกจากนั้นการยกระดบัให้ยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนเป็นยาเสพติดชนิดร้ายแรงเทียบเท่าเฮโรอีน และการปรับลด
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ปริมาณการครอบครองจนท่ีไม่เหมาะกับพฤติการณ์ของการกระทาํความผิดของผูเ้สพและผูค้า้รายย่อย/ใหญ่เพียง

วตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมความรุนแรงของบทลงโทษ จึงถือวา่รุนแรงเกินความจาํเป็นและไม่สมควรอยา่งยิ่ง และตลอดจนไม่

สอดคลอ้งกบัขอ้แนะนาํตามกฎหมายระหวา่งประเทศดา้นยาเสพติด และผลการประชุมสมชัชาสหประชาชาติสมยัพิเศษ

ว่าด้วยปัญหายาเสพติด (United Nations General Assembly Special Session: UNGASS, 2016) เน่ืองจากอนุสัญญา

ระหวา่งประเทศดา้นยาเสพติดทั้ง 3 ฉบบั ไม่ไดบ้งัคบัใหป้ระเทศภาคีจะตอ้งกาํหนดให้การเสพยาเสพติดของผูเ้สพเป็น

ความผิดอาญาท่ีมีโทษจาํคุก แต่ในทางกลบักนัไดแ้นะนาํใหป้ระเทศภาคีนาํมาตรการบาํบดัรักษามาใชใ้นกรณีของผูเ้สพ

ยาเสพติด และให้นาํมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมมาใชแ้ทนท่ีการลงโทษในกรณีการครอบครอง ซ้ือ หรือเพาะปลูก        

ยาเสพติดเพ่ือเสพเป็นการส่วนตวั และทา้ยสุดน้ีจากการประชุมสมชัชาสหประชาชาติสมยัพิเศษว่าดว้ยปัญหายาเสพติด 

(United Nations General Assembly Special Session: UNGASS, 2016) ท่ีประชุมได้มีฉันทามติร่วมกันท่ีจะปรับเปล่ียน

ทิศทางนโยบายยาเสพติดโลกโดยเนน้ย ํ้าท่ีจะลดการใชม้าตรการทางกฎหมายท่ีรุนแรงเกินความจาํเป็น และรณรงคใ์ห้ทุก

ประเทศเลิกใชค้าํว่า “สงครามยาเสพติด” เน่ืองจากจะเป็นการละเมิดสิทธิและการใชชี้วิตของมนุษยชาติ จึงควรนาํแนว

ทางการลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติดของผูเ้สพมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ  

ผูว้ิจัยเห็นว่า กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดไทยท่ีบังคบัใช้อยู่ในปัจจุบัน มีบทลงโทษท่ีรุนแรงไม่ได้สัดส่วนท่ี

เหมาะสมกบัความร้ายแรงของการกระทาํความผิดของผูเ้สพ ไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีและวตัถุประสงคก์ารลงโทษทางอาญา

เน่ืองจากการลงโทษจาํคุกไม่สามารถป้องกนัการกระทาํความผิดซํ้ าของผูเ้สพติดยาเสพติดได ้และการบงัคบัใชก้ฎหมาย

เก่ียวกบัมาตรการบาํบดัผูเ้สพยาเสพติดในประเทศไทยยงัไม่มีการแบ่งแยกระหว่างผูเ้สพยาเสพติดกบัผูติ้ดยาเสพติดท่ีตอ้ง

ไดรั้บการบาํบดัรักษาอย่างชดัเจน ทาํให้ท่ีผ่านมาจะมีการนําผูเ้สพยาเสพติดเขา้สู่กระบวนการบาํบัดทางการแพทย์ใน

ลกัษณะบงัคบัโดยไม่จาํเป็น  ผูว้ิจยัจึงเสนอให้มีแกไ้ขกฎหมายยาเสพติดเพ่ือการลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียา

เสพติดของผูเ้สพ โดยให้นาํมาตรการลงโทษทางปกครอง เช่น การปรับ, การบริการชุมชน และการเขา้รับการบาํบดัมา

ใช้แทนท่ีการลงโทษจําคุกผูเ้สพตามความเหมาะสมในทุกกรณี พร้อมทั้ งให้มีระบบคัดกรองผูติ้ดยาเสพติดท่ีได้

มาตรฐานสากลเพ่ือนาํบุคคลเหล่านั้นเขา้สู่กระบวนการบาํบดั อยา่งไรก็ดี ในการแกไ้ขปัญหาผูเ้สพยาเสพติดนั้นควรรวม

ไปถึงการมียาเสพติดไวใ้นครอบครองในปริมาณเล็กนอ้ยเพ่ือเสพส่วนตวัดว้ย เน่ืองจากการครอบครองยาเสพติดถือ

เป็นพฤติการณ์ปกติในการกระทาํความผิดของผูเ้สพ จึงควรให้มีแกไ้ขกฎหมายยาเสพติดเก่ียวกบัการกาํหนดเกณฑ์

ปริมาณการครอบครองยาเสพติดใหเ้หมาะสมตามพฤติการณ์ในการกระทาํความผิดของผูเ้สพท่ีเป็นจริง เพ่ือแบ่งแยกผู ้

เสพยาเสพติดท่ีควรไดก้ารบาํบดัรักษาออกจากผูค้า้ยาเสพติดท่ีตอ้งถูกลงโทษจาํคุก อนัจะนาํมาซ่ึงประสิทธิภาพใน

การแกไ้ขปัญหายาเสพติดในประเทศไทยต่อไป 
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ปัญหาการกาํหนดเหตุวนัเร่ิมนับและวนัส้ินสุดอายุความการฟ้องคดี 

เกีย่วกบัละเมิดทางปกครองต่อศาลปกครอง 

PROBLEMSOF DEFINING CAUSES FOR THE COMMENCEMENT AND EXPIRATION  

OF THE RIGHT TO BRING ACTIONS BEFORE ADMINISTRATIVE COURTS 

เปมกิา สุขเจริญ1 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 

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

บทคัดย่อ 

กาํหนดอายุความใชสิ้ทธิเรียกร้องและการฟ้องคดีละเมิดทางปกครองตามพระราชบญัญติัความรับผิดทาง

ละเมิดของเจา้หน้าท่ี พ.ศ. 2539 และพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ท่ีได้

กาํหนดให้มีอายุความและเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนับอายุความไวอ้ย่างหลากหลาย และแตกต่างจากละเมิดทั่วไปตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ซ่ึงภายหลงัใชเ้หตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามละเมิดทางปกครองแลว้ ไดเ้กิดปัญหา

ของการบงัคบัใช้กาํหนดอายุความตามบทบญัญติัของกฎหมายดงักล่าวเป็นอย่างมาก วิทยานิพนธ์น้ีจึงไดศึ้กษาหา

หลกัเกณฑแ์ละสถานะทางกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัวนัส้ินสุดของอายคุวามละเมิดทางปกครอง  

จากการศึกษาพบว่า 1) “เหตุแห่งการฟ้องคดี” ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และ “เหตุท่ีมีคาํสั่งตามความเห็นกระทรวงการคลงั” ตามมาตรา 10 วรรคสองตอนทา้ย 

แห่งพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 ตามลาํดบันั้น เป็นเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามมี

หลกัเกณฑท์างกฎหมายไม่ถูกตอ้งเน่ืองจากเป็นเหตุท่ีเกิดมีข้ึนไดสุ้ดแต่เจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิฟ้องคดีจะทาํให้เกิดเหตุนั้น

และมิใช่เหตุแรกท่ีพิพาทอนัเป็นส่วนหน่ึงของเหตุแห่งการฟ้องคดี 2) “เหตุท่ีไดใ้ชค้่าสินไหมทดแทน” และ “เหตุท่ีมี

คาํสัง่ตามความเห็นกระทรวงการคลงั” ตามมาตรา 9 และมาตรา 10 วรรคสองตอนทา้ย แห่งพระราชบญัญติัความรับผิด

ทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นกาํหนดอายคุวามประเภทมีเหตุแต่เป็นกาํหนดอายคุวามอยา่งสั้น

อนัเป็นสถานะทางกฎหมายของอายคุวามประเภทรู้เหตุจึงเป็นการกาํหนดอายคุวามไวผ้ิดประเภท 3) ส่วนกาํหนดอายุ

ความตามมาตรา 9 และมาตรา 10 วรรคสองตอนแรก แห่งพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี พ.ศ. 

2539 นั้นกรณีอาจมีขอ้เท็จจริงท่ีมีหลกัเกณฑท์างกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัส้ินสุดเกิดมีข้ึนไดแ้ต่กาํหนดอายคุวามตาม

บทบญัญติัดงักล่าวมิไดมี้เหตุกาํหนดวนัส้ินสุดอายคุวามไวด้ว้ยจึงเป็นกาํหนดอายคุวามวนัส้ินสุดท่ีไม่ถูกตอ้ง  

งานวิจยัน้ีจึงมีขอ้เสนอแนะใหก้ารปรับปรุงแกไ้ขการกาํหนดเหตุวนัเร่ิมนบัและวนัส้ินสุดอายคุวามในมาตรา 

51, มาตรา 9 และมาตรา 10 วรรคสอง ตามพระราชบญัญติัทั้งสองฉบบัดงักล่าว เพ่ือให้มีเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัและวนั

ส้ินสุดของอายคุวามท่ีมีหลกัเกณฑแ์ละสถานะทางกฎหมายท่ีถูกตอ้งเหมาะสมตรงกบัวตัถุประสงคข์องการกาํหนดให้มี

อายคุวามใชสิ้ทธิเรียกร้องและการฟ้องคดีละเมิดทางปกครอง 

คาํสําคญั:  เหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบั เหตุกาํหนดวนัส้ินสุด อายคุวามละเมิดทางปกครอง 
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ABSTRACT 

The Act on Liability for Wrongful Act of Officials B.E. 2 5 3 9  and the Act on the Establishment of 

Administrative Court and Administrative Court Procedure B.E. 2 5 4 2  set out limitation period for administrative 

claims and the cause set for the beginning of the limitation period in many ways which are different from the ones 

set out as general rules in the Civil and Commercial Code. The application of cause set for the beginning of the 

limitation period for administration claims; however, has caused several problems. Therefore, this thesis seeks to 

establish a principle and status of the cause set for the beginning and the end of limitation period.  

This thesis found that 

1 )  “the cause of action” under section 5 1  of the Act on the Establishment of Administrative Court and 

Administrative Court Procedure B.E. 2 5 4 2  and “the cause of giving an opinion by the Ministry of Finance” under 

section 10  paragraph 2  ( latter part) of the Act on Liability for Wrongful Act of Officials B.E. 2539  do not comply 

with legal principle because both aforementioned causes are not triggered by the creditor or the claimant themselves. 

Additionally, both causes do not initiate the dispute which is a part of the cause of action. 

2) “the cause of having paid compensation to damages” and “the cause of giving an opinion by the Ministry 

of Finance” under section 9 and 10 paragraph 2 (latter part) of the Act on Liability for Wrongful Act of Officials B.E. 

2539 is the limitation period with cause; however, it is a short limitation period with its legal status of the cause with 

perception. Therefore, they are miscatagorized. 

3 )  Limitation period under section 9  and section 1 0  paragraph 2  ( former part) of the Act on liability for 

Wrongful Act of Official B.E. 2539 should include the cause designating the date which ends the limitation period. 

This thesis, therefore, proposes that the cause set for the start and the end date of limitation period in Section 

51, section 9 and section 10 paragraph 2 (latter part) in The Act on Liability for Wrongful Act of Officials B.E. 2539 

and the Act on the Establishment of Administrative Court and Administrative Court Procedure B.E. 2542 should be 

revised to comply with legal principle and legal status and to be in line with its objective. 

Keywords:  Causes Beginning to Run 

 

1. บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

หลงัจากการกาํหนดให้มีความรับผิดทางละเมิดทางปกครองบทบญัญติัในพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539  ซ่ึงส่วนหน่ึง

เป็นละเมิดทางปกครองดว้ยนั้นตามบทบญัญติัทั้งสอง ไดก้าํหนดให้มีกาํหนดอายคุวามโดยเฉพาะอย่างยิ่งไดเ้ปล่ียนตวั

เหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามข้ึนใชใ้หม่หลายเหตุและเป็นเหตุท่ีแตกต่างไปจากละเมิดทัว่ไปในบทบญัญติัประมวลแพ่ง

และพาณิชยอ์ย่างมาก และเน่ืองจากหน่วยงานของรัฐจะใช้สิทธิเรียกร้องในทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีได้นั้น จะตอ้ง

ดาํเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การปฏิบติัเก่ียวกบัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 

พ.ศ. 2539 ท่ีอนุวตัตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้ นด้วย โดยได้กําหนดให้หน่วยงานของรัฐท่ีเสียหายต้องแต่งตั้ ง

คณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริง และกาํหนดความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีเสียก่อนท่ีจะใชสิ้ทธิเรียกร้องโดยการออก
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คาํสั่งทางปกครองหรือฟ้องคดีต่อเจา้หนา้ท่ีผูท้าํละเมิด ซ่ึงเม่ือไดใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญติัดงักล่าวแลว้ ปรากฏผลการใช้

บงัคบัเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัและกาํหนดวนัส้ินสุดอายคุวามตามพระราชบญัญติัทั้งสอง คาํสั่งให้เจา้หนา้ท่ีใชค้่าสินไหม

ทดแทนของหน่วยงานของรัฐรวมทั้งการฟ้องคดีละเมิดเรียกค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานรัฐท่ีเสียหายนั้นไดมี้คาํ

พิพากษาศาลปกครองพิพากษาใหเ้พิกถอนคาํสั่งท่ีใหเ้จา้หนา้ท่ีผูท้าํละเมิด หรือจาํหน่ายคดีหรือยกฟ้องคดีของหน่วยงาน

ของรัฐโดยเหตุท่ีการออกคาํสั่งหรือการฟ้องคดีของหน่วยงานของรัฐเป็นการใชสิ้ทธิเรียกร้องเม่ือพน้กาํหนดอายุความ

เป็นจาํนวนมาก  

ดงันั้น จึงมีปัญหาท่ีตอ้งศึกษาวิจยัว่า เหตุกาํหนดวนัเร่ิมนับและวนัส้ินสุดอายุความละเมิดทางปกครองตาม

พระราชบญัญติัทั้งสองนั้น มีหลกัเกณฑแ์ละสถานะทางกฎหมายท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมในการนาํไปใชห้รือไม่ โดยการ

เปรียบเทียบกบัเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัและวนัส้ินสุดอายคุวามละเมิดทางปกครองของประเทศฝร่ังเศสและเยอรมนีดว้ย 

1.2 วตัถุประสงค์การวจิยั 

งานวิจยัน้ีศึกษาถึง 1) แนวคิดเก่ียวกบัการกาํหนดอายคุวามฟ้องคดี 2) หลกัเกณฑแ์ละสถานะทางกฎหมายของ

เหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัและวนัส้ินสุดอายคุวามฟ้องคดีเพ่ือทราบถึงท่ีมีหลกัเกณฑแ์ละสถานะทางกฎหมายของเหตุวนัเร่ิม

นบัและวนัส้ินสุดละเมิดทางปกครองของไทย 

1.3 การดาํเนินการวจิยั 

วิธีการศึกษา ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Documentary Research) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากบทบัญญัติ

กฎหมาย ตาํรากฎหมาย แนวคิดของนกันิติศาสตร์ คาํพิพากษาของศาลฎีกา คาํพิพากษาหรือคาํสั่งศาลปกครองสูงสุด คาํ

วนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉยัเร่ืองราวร้องทุกข ์บทความ และเอกสารต่างๆ 

1.4 ผลของการวจิยั 

1.4.1 แนวคดิเกีย่วกบัอายุความใช้สิทธิเรียกร้องและการฟ้องคด ี

1.4.1.1 ลกัษณะและประเภทของอายุความใช้สิทธิเรียกร้องหรือการฟ้องคด ี

อายุความและระยะเวลาเป็นกาํหนดระยะเวลาอย่างหน่ึง0

1 ท่ีเหมือนกนั คือ มีลกัษณะเป็นช่วง

ของเวลาท่ีมีความสั้นยาวหรือความนานของระยะเวลา ซ่ึงหากวนัเร่ิมนบัไม่แน่นอนก็จะทาํใหว้นัส้ินสุดของระยะเวลาไม่

แน่นอนไปดว้ย ลกัษณะสาํคญัอยา่งหน่ึงของอายคุวามและระยะเวลานั้น จะมีเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัและส้ินสุดของอายุ

ความหรือระยะเวลาอยู่ดว้ย ซ่ึงในทางตาํราไดแ้บ่งอายุความออกเป็น 2 ประเภท1

2 ไดแ้ก่ อายุความไดสิ้ทธิ (Acquisitive 

Prescription) และอายุความเสียสิทธิ (Extinctive Prescription) ซ่ึงอายุความฟ้องคดีเป็นอายุความประเภทเสียสิทธิ ด้วย

เหตุผลในการนาํมาใชใ้นทางใหฝ่้ายเจา้หน้ีถา้ไม่ใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาหน่ึงตามท่ีกาํหนดหรือไม่ขอให้บงัคบัสิทธินั้น

เสียภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดจะนาํมาฟ้องขอบงัคบัไม่ไดแ้ลว้ 

1.4.1.2 วตัถุประสงค์ของอายุความฟ้องคด ี

วตัถุประสงค์ฟ้องคดีในความมุ่งหมายมี 2 ประการ 2

3 ประการแรก คือ กาํหนดระยะเวลาท่ี

กฎหมายกาํหนดไวส้ําหรับการฟ้องคดีเพ่ือเป็นหลกัประกนัในความมัน่คงแน่นอนและเป็นเคร่ืองมือในการพิสูจน์หา

                                                                    
1ศกัด์ิ สนองชาติ. คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าดว้ยนิติกรรมและสัญญา, (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพวิ์ญ�ูชน 2545), หนา้ 165 
2โสภณ รัตนากร. คาํอธิบายกฎหมายลกัษณะหน้ี, (กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณการ, 2539), หนา้ 14 – 15. 
3ประกอบ หุตะสิงห์ คาํสอนชั้นปริญญาตรีกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าดว้ยนิติกรรมและสัญญา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแ์สวงสุทธิ

การการพิมพ,์2518) หนา้ 115 
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หลกัฐานเพราะขอ้เท็จจริงหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้ยิ่งเป็นเวลาเท่าใด ความยากลาํบากในการหาหลกัฐานมาพิสูจน์ยิ่งมี

มากข้ึนเท่านั้น ฉะนั้นอายคุวามจึงส้ินเปลืองภาระของลูกหน้ีไม่ตอ้งเก็บเอาหลกัฐานไวจ้นตลอดกาล ประการท่ีสองคือ

อายคุวามมีข้ึนไวเ้ป็นการลงโทษผูท่ี้ปล่อยปละละเลย ไม่ใชสิ้ทธิเรียกร้องท่ีตนมีอยู ่และเป็นเคร่ืองกระตุน้เตือนให้บุคคล

พึงใชสิ้ทธิเรียกร้องภายในระยะเวลาอนัสมควร เพ่ือประโยชน์แก่ลูกหน้ีและประโยชน์ในดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 

1.4.1.3 สิทธิเรียกร้องละเมดิทางปกครอง 

ละเมิดเป็นบ่อเกิดแห่งหน้ี 3

1 คือ ก่อนท่ีจะมีผลเป็นละเมิดข้ึนหรือก่อนท่ีจะมีการกระทาํผิดอนั

เกิดความเสียหายแก่เอกชนนั้นยงัไม่มีหน้ีเกิดข้ึนในระหวา่งผูเ้สียหาย และผูเ้สียหายยงัไม่ไดเ้ป็นเจา้หน้ีผูล้ะเมิดหรือวา่ผู ้

ละเมิดมิไดเ้ป็นลูกหน้ีแก่ผูเ้สียหายแต่อยา่งใด การกระทาํอนัขดัขืนต่อกฎหมายและทาํความเสียหายแก่ผูอ่ื้นข้ึนคือเกิดมี

ความรับผิดทางละเมิดข้ึนจึงไดเ้กิดมีหน้ีท่ีผูท้าํละเมิดจะตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้สียหายเม่ือเกิดหน้ีข้ึนแล้ว 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยไ์ดบ้ญัญติัไวใ้ห้เห็นถึงลกัษณะวา่ดว้ยอาํนาจแห่งมูลหน้ี เจา้หน้ียอ่มมีสิทธิจะเรียกให้

ลูกหน้ีชาํระหน้ีได ้อน่ึงการชาํระหน้ีด้วยงดเวน้การอนัใดอนัหน่ึงก็ย่อมมีได ้ดงันั้น ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดของหน้ีคือส่ิงท่ี

ลูกหน้ีจะตอ้งปฏิบติัชาํระหน้ี 4

2 หากมีการปฏิบติัการชาํระหน้ีนั้นแลว้ หน้ีก็ระงบั แต่เพราะลูกหน้ีไม่ชาํระหน้ีหรือชาํระ

หน้ีไม่ถูกตอ้งครบถว้นจึงตอ้งพิจารณาต่อไปว่า เจา้หน้ีมีสิทธิท่ีจะบงัคบัให้ลูกหน้ีชาํระหน้ีไดเ้พียงใด และส่ิงสําคญั

ประการหน่ึงของการไม่ชาํระหน้ี คือ ลูกหน้ีละเลยไม่ชาํระหน้ีท่ีถึงกาํหนดชาํระแลว้ หรือการท่ีจะถือวา่ลูกหน้ีละเลยไม่

ชาํระหน้ีไดจ้ะตอ้งปรากฏวา่หน้ีนั้นถึงกาํหนดชาํระหน้ีนั้นแลว้ และลูกหน้ีละเลยไม่ชาํระ5

3 

กาํหนดเวลาชาํระหน้ีนั้นแยกไดเ้ป็น หน้ีมีกาํหนดเวลาชาํระหน้ีและหน้ีไม่มีกาํหนดเวลาชาํระ 

ซ่ึงหน้ีมีกําหนดเวลาชําระนั้ นอาจมีทั้ งมีกําหนดเวลาชําระท่ีชัดแจ้ง หรือมีกําหนดเวลาชําระตามท่ีพึงอนุมานจาก

พฤติการณ์ทั้งปวงก็ได้6 4 ส่วนหน้ีท่ีไม่มีกาํหนดเวลาชาํระนั้น เจา้หน้ีมีสิทธิเรียกใหลู้กหน้ีชาํระหน้ีไดโ้ดยพลนั7

5 

ละเมิดนั้นมิใช่เกิดจากขอ้ตกลงกันหากแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้ผูก้ระทาํละเมิดมี

หนา้ท่ีตอ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหาย จึงเป็นหน้ีท่ีเกิดข้ึนโดยผลของกฎหมายเรียกวา่ นิติเหตุ และเม่ือมูลหน้ี

ละเมิดเกิดข้ึนมีการล่วงสิทธิผิดหน้าท่ีและเกิดความเสียหายข้ึนแล้วเกิดเป็นหน้ีซ่ึงตอ้งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่

ผูเ้สียหายหรือบุคคลอ่ืนท่ีกฎหมายกาํหนด8

6ซ่ึงหน้ีท่ีเกิดจากมูลละเมิดลูกหน้ีไดช่ื้อว่าผิดนัดนับแต่วนัท่ีทาํละเมิด9

7 หน้ี

ชดใชค้่าสินไหมทดแทนจึงมีกาํหนดชาํระในขณะทาํละเมิดนั่นเอง เจา้หน้ีจึงมีสิทธิฟ้องคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนท่ี

ไม่ไดรั้บชาํระไดต้ั้งแต่ในวนัทาํละเมิด 

สําหรับความรับผิดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีจะถูกไล่ เบ้ียได้ในกรณีกระทําละเมิดต่อ

บุคคลภายนอก หรือกรณีตอ้งรับผิดในการกระทาํละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐนั้น ตอ้งมีการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิด

                                                                    
1จ๊ีด เศรษฐบุตร, หลกักฎหมายแพ่งลกัษณะละเมิด (พิมพค์ร้ังท่ี 1) กรุงเทพมหานคร : โครงการตาํราและเอกสารประกอบการสอนคณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2553 หนา้ 34 
2โสภณรัตนากร. คาํอธิบายกฎหมายลกัษณะหน้ี. กรุงเทพ: สาํนกัพิมพนิ์ติบรรณการ, 2543. หนา้ 58 
3ไพโรจน์วายภุาพ. คาํอธิบายกฎหมายแพง่และพาณิชย ์วา่ดว้ยหน้ี.(กรุงเทพ:อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา, 2555), หนา้ 106 
4โสภณรัตนากร. เล่มเดิม หนา้ 119 
5มาตรา 203 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
6สุษม ศุภนิตย.์ คาํอธิบายกฎหมายลกัษณะละเมิด. กรุงเทพ: สาํนกัพิมพนิ์ติบรรณาการ, 2543. หนา้  4 
7มาตรา 206 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
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ของเจ้าหน้าท่ีเพ่ือกาํหนดความรับผิดเสียก่อน 10

1 ทั้ งน้ีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลกัเกณฑ์การปฏิบัติ

เก่ียวกบัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี  พ.ศ. 2539 กรณีจึงตอ้งสอบขอ้เท็จจริงและกาํหนดความรับผิดของเจา้หนา้ท่ี

เสียก่อน หน่วยงานของรัฐจึงจะใชสิ้ทธิเรียกร้องใหเ้จา้หนา้ท่ีชาํระหน้ีได ้

1.4.1.4  การฟ้องคดเีกีย่วกบัละเมดิทางปกครอง 

ลกัษณะการฟ้องคดีแพ่งนั้นเป็นการเสนอขอ้หาต่อศาล 11

2 ซ่ึงคาํฟ้องในส่วนสาระสําคัญนั้ น

จะตอ้งบรรยายถึงการกระทาํทั้งหลายท่ีเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี พร้อมทั้งขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ตามสมควรเก่ียวกบั

การกระทาํดงักล่าว12

3 ส่วนการฟ้องคดีพิพาทเก่ียวกบัละเมิดทางปกครองนั้น ผูฟ้้องคดีจะมีอาํนาจฟ้องคดีเม่ือไดรั้บความ

เดือนร้อนหรือเสียหาย หรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงไดอ้นัเน่ืองมาจากมีขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัหน้ีละเมิด 

และการยติุขอ้โตแ้ยง้นั้นตอ้งมีคาํบงัคบัของศาล13

4ซ่ึงขอ้โตแ้ยง้ละเมิดนั้นจะอยูท่ี่จะขอให้บงัคบัตามสิทธิเรียกร้องตามขอ้

โตแ้ยง้ใดระหวา่งหน้ีกระทาํการและหน้ีใหช้าํระเงิน14

5 

เหตุท่ีจะนาํมาฟ้องคดีก็คือเหตุท่ีเกิดตามขอ้พิพาทต่างๆ ท่ีทาํใหอ้าจบงัคบัสิทธิเรียกร้องหรือทาํ

ให้ฟ้องคดีต่อศาลไดจ้ะเป็นสาระสาํคญัส่วนหน่ึงของคาํฟ้อง ซ่ึงเหตุพิพาทท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่เหตุแรกจนถึงเหตุท่ีทาํให้ฟ้อง

คดีไดต้่างเป็นสาระสําคญัท่ีตอ้งกล่าวในคาํฟ้องและเป็นประเด็นท่ีจะตอ้งนาํสืบและมีการรับฟังจากพยานหลกัฐานท่ี

เกิดข้ึนตามลาํดบัของเหตุการณ์การเกิดขอ้พิพาทต่างๆตั้งแต่เหตุแรกท่ีพิพาทจนถึงเหตุท่ีจาํตอ้งใชสิ้ทธิเรียกร้องในการ

ฟ้องคดีขอใหศ้าลมีคาํบงัคบัชาํระหน้ีนั้น 

 

2. หลกัเกณฑ์และสถานะทางกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนับและวนัส้ินสุดอายุความฟ้องคด ี

2.1 หลกัเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนับอายุความฟ้องคด ี

2.1.1 หลกัเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนับอายุความฟ้องคด ี

ดว้ยอายคุวามใชสิ้ทธิเรียกร้องหรืออายคุวามการฟ้องคดีมีลกัษณะเป็นช่วงของระยะเวลาซ่ึงตอ้งมีเหตุ

กาํหนดเวลาเร่ิมนบัและเวลาส้ินสุดของอายคุวามเกิดข้ึนดว้ยเสมอ ซ่ึงเม่ือตอ้งนาํช่วงของระยะเวลานั้นไปใชก้บัอายคุวาม

ตามประเภทเสียสิทธิซ่ึงเป็นการกาํหนดใหมี้อายคุวามเพ่ือตดัสิทธิการใชสิ้ทธิเรียกร้องหรือการฟ้องคดีของเจา้หนา้ท่ีหรือ

ผูมี้สิทธิฟ้องคดี ดงันั้น หากเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามไปข้ึนอยูก่บัผูมี้สิทธิฟ้องคดีเป็นฝ่ายท่ีจะทาํใหเ้กิดเหตุวนัเร่ิม

นบัอายคุวามการฟ้องคดีนั้น เป็นวนัเร่ิมนบัท่ีไม่แน่นอน ซ่ึงจะส่งผลท่ีสาํคญัทาํให้อายคุวามการฟ้องคดีท่ีเป็นอายุความ

ประเภทเสียสิทธิดว้ยนั้นมีวนัส้ินสุดของระยะเวลาท่ีไม่แน่นอนไปดว้ย ทาํให้การนาํอายคุวามใชสิ้ทธิเรียกร้องหรือการ

ฟ้องคดีเป็นการตดัสิทธิของผูฟ้้องคดีนั้นไม่มีค่าบงัคบั 

ดงันั้น จากการกาํหนดเหตุวนัเร่ิมนบัอายคุวามฟ้องคดีรวมทั้งลกัษณะและประเภทของอายคุวามใชสิ้ทธิ

เรียกร้องหรือการฟ้องคดีจึงพบว่ามีหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายอนัเป็นสาระสําคญัของเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนับอายุความ

ประการหน่ึงคือ  ตอ้งเป็นเหตุท่ีมิไดเ้กิดข้ึนไดสุ้ดแต่ผูมี้สิทธิฟ้องคดีจะทาํใหเ้กิดเหตุนั้น 

                                                                    
1ชูชาติอศัวโรจน,์ คาํอธิบายพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี พ.ศ. 2539 (พิมพค์ร้ังท่ี 2) กรุงเทพฯ: โรงพิมพเ์ดือนตุลา, 

2555. หนา้ 333 
2พิพฒัน์จกัรางกูร. คาํอธิบายวิธีพิจารณาความแพ่ง. สาํนกัพิมพนิ์ติบรรณการ. กรุงเทพมหานคร, 2544. หนา้ 39 
3มาตรา 49 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
4มาตรา 42 วรรคแรก แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
5มาตรา 72 วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
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2.1.2 หลกัเกณฑ์ทางกฎหมายเกีย่วกบัวตัถุประสงค์อายุความฟ้องคด ี

วตัถุประสงค์ของการมีอายุความใชสิ้ทธิเรียกร้องหรือการฟ้องคดีอาจแยกตามความมุ่งหมายในการ

นําไปใช้ได้สองประการ คือประการแรกมีความมุ่งหมายท่ีไม่ตอ้งการให้ฟ้องคดีในระยะเวลานานเกินไปดว้ยเหตุท่ี

พยานหลกัฐานท่ีเกิดข้ึนแลว้ตอ้งเลอะเลือนเก่าไปเร่ือยๆ หรือมีโอกาสสูญหายไปไดต้ามกาลเวลาท่ียาวนานออกไป และ

ประการท่ีสองมีความมุ่งหมายท่ีตอ้งการลงโทษตดัสิทธิผูมี้สิทธิฟ้องคดีท่ีไม่ฟ้องคดีภายในระยะเวลาหน่ึงอนัเกิดจากการ

ละเลยเพิกเฉยหรือนอนหลบัทบัสิทธิเม่ือตอ้งใชสิ้ทธิไดแ้ลว้เพ่ือให้ลูกหน้ีหลุดพน้จากการชาํระหน้ีมิให้คดีลน้ศาลและ

เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสงบเรียบร้อย 

จากความมุ่งหมายของการนาํอายคุวามใชสิ้ทธิเรียกร้องหรือการฟ้องคดีมาใชท้ั้งสองประการดงักล่าว เม่ือ

ตอ้งนาํไปใชบ้งัคบักบัการใชสิ้ทธิเรียกร้องและการฟ้องคดีพิพาทเก่ียวกบัละเมิดทางปกครองซ่ึงมีลกัษณะของการเกิดข้ึน

ของสิทธิเรียกร้องและการบงัคบัตามสิทธิเรียกร้องให้ใชค้่าสินไหมทดแทน หรือการให้กระทาํ หรืองดเวน้การกระทาํ ซ่ึง

อาจเกิดข้ึนทนัทีเม่ือเกิดสิทธิเรียกร้องหรืออาจเกิดข้ึนเม่ือตอ้งทวงถามให้ใชค้่าสินไหมทดแทนเป็นการให้ชาํระหน้ีก่อน 

ดงักล่าวไวแ้ลว้ในบทท่ี 2 จึงมีขอ้วิเคราะห์ถึงหลกัเกณฑท์างกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามใชสิ้ทธิเรียกร้อง

หรือและอายคุวามการฟ้องคดีจากความมุ่งหมายทั้งสองประการของการใหมี้อายคุวามฟ้องคดีดงักล่าวได ้ดงัน้ี 

2.1.2.1 วตัถุประสงค์ไม่ให้มกีารใช้สิทธิในระยะเวลาทีย่าวนานเกนิไป 

พยานหลกัฐานท่ีตอ้งเก่าและเลอะเลือนไปตามกาลเวลาในคดีพิพาทเก่ียวกบัละเมิดทางปกครอง

นั้นจึงข้ึนอยู่กบัเหตุแรกของขอ้พิพาทอนัเป็นส่วนหน่ึงของเหตุแห่งการฟ้องคดีซ่ึงเป็นเหตุท่ีมีพยานหลกัฐานท่ีตอ้งใช้

พิสูจน์ขอ้เท็จจริงตามขอ้พิพาทเกิดมีข้ึนเป็นคร้ังแรกจึงเป็นขอ้พิพาทอนัเป็นเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัความนานหรือความ

เก่าไปของพยานและหลกัฐานในคดีส่วนเหตุต่อๆ ไปของขอ้พิพาทอนัเป็นส่วนหน่ึงของเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นไม่

แน่นอนว่าจะเกิดข้ึนเม่ือใดซ่ึงยิ่งนานไปเหตุแรกของขอ้พิพาทนั้นก็จะมีความยิ่งเก่าเลอะเลือนหรือมีวนัส้ินสุดของ

กาํหนดเวลาความเก่าไปนั้นไม่แน่นอน 

ดงันั้น หลกัเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายุความใชสิ้ทธิเรียกร้องหรืออายุ

ความการฟ้องคดีละเมิดทางปกครอง จากวตัถุประสงคข์องอายคุวามในดา้นของความเก่าไปของพยานหลกัฐานคือตอ้ง

เป็นเหตุแรกของขอ้พิพาทอนัเป็นส่วนหน่ึงของเหตุแห่งการฟ้องคดี ซ่ึงในงานวิจยัน้ีเรียกเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวาม

ประเภทน้ีวา่ “เหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามมีเหต”ุเน่ืองจากเป็นอายคุวามหรือระยะเวลาท่ีมีเวลาเร่ิมนบัจากการเกิดมีข้ึน

ของเหตุนั้นๆ โดยผูมี้สิทธิฟ้องคดีไม่จาํตอ้งรู้ถึงการเกิดเหตุซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเหตุแห่งการฟ้องคดีพิพาทนั้นดว้ย 

2.1.2.2 วตัถุประสงค์ในทางลงโทษตดัสิทธิผู้มสิีทธิฟ้องคด ี

ในช่วงเวลาหน่ึงท่ีผูฟ้้องคดีจะถูกลงโทษตดัสิทธิฟ้องคดีอนัเน่ืองมาจากการละเลยเพิกเฉยหรือ

นอนหลบัทบัสิทธิปล่อยเวลาใหผ้่านไปในช่วงเวลาท่ีกาํหนดหน่ึงนั้นวนัเวลาเร่ิมนบัวนัตดัสิทธิของผูมี้สิทธิฟ้องคดีไดจึ้ง

ข้ึนอยูก่บัการรู้หรือควรรู้ถึงเหตุท่ีทาํใหผู้มี้สิทธิสามารถทาํใหต้นฟ้องคดีไดแ้ลว้เป็นตน้ไปดงันั้นหลกัเกณฑท์างกฎหมาย

ของเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามหรือระยะเวลาการฟ้องคดีตามวตัถุประสงคน้ี์จึงคือเหตุท่ีผูฟ้้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ

แรกของขอ้พิพาทท่ีทาํใหผู้มี้สิทธิฟ้องคดีสามารถทาํใหต้นไปฟ้องคดีได ้

ดงันั้น หลกัเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายุความใชสิ้ทธิเรียกร้องหรืออายุ

ความฟ้องคดีละเมิดทางปกครอง จากวตัถุประสงคข์องอายคุวามในดา้นตอ้งการลงโทษตดัสิทธิฟ้องคดีคือตอ้งเป็นเหตุท่ี

ผูฟ้้องคดีไดรู้้หรือควรรู้ถึงการเกิดเหตุแรกท่ีจะทาํใหผู้ฟ้้องคดีฟ้องคดีไดด้งักล่าวในขอ้น้ีในงานวจิยัน้ีเรียกเหตุกาํหนดวนั
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เร่ิมนบัอายคุวามฟ้องคดีในประเภทน้ีวา่ “เหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามรู้เหตุ” เน่ืองจากเป็นอายคุวามใชสิ้ทธิเรียกร้อง

หรืออายคุวามท่ีมีวนัเร่ิมนบัจากการท่ีผูมี้สิทธิฟ้องคดีไดรู้้หรือควรรู้ถึงการเกิดเหตุนั้น 

จากการวเิคราะห์แนวคิดการกาํหนดเหตุวนัเร่ิมนบัอายคุวามใชสิ้ทธิเรียกร้องและอายคุวามฟ้อง

คดีละเมิดทางปกครองทั้งจากการวเิคราะห์ไดจ้ากลกัษณะและประเภทของอายคุวามฟ้องคดีตามขอ้ 2.1.1 ประกอบกบัตาม

วตัถุประสงค์ตามความมุ่งหมายของการให้มีอายุความการฟ้องคดีทั้ง 2 ประการ ดงักล่าวในขอ้ 2.1.2.1 และขอ้ 2.1.2.2 

ดงักล่าวขา้งตน้ จึงพบหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายอนัเป็นส่วนประกอบสําคญัของตวัเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายุความตาม

ประเภทของเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามประเภทมีเหตุและรู้เหตุ ดงัน้ี 

1) หลกัเกณฑท์างกฎหมายเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามละเมิดทางปกครองประเภทอายคุวาม

มีเหตุประกอบดว้ย 

1.1) เป็นเหตุกาํหนดท่ีมิไดเ้กิดข้ึนไดสุ้ดแต่ผูมี้สิทธิฟ้องคดีท่ีจะทาํใหเ้กิดเหตุนั้น ทั้งน้ีตามผลท่ี

ไดจ้ากการวเิคราะห์ในขอ้ 2.1.1 

1.2) เป็นเหตุกาํหนดท่ีเป็นเหตุแรกของขอ้พิพาทอนัเป็นส่วนหน่ึงของเหตุแห่งการฟ้องคดีทั้งน้ี

ตามผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ในขอ้ 2.1.2.1 

2) หลกัเกณฑท์างกฎหมายเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามละเมิดทางปกครองในประเภทอายุ

ความรู้เหตุประกอบดว้ย 

2.1) เป็นเหตุท่ีมิไดเ้กิดข้ึนไดสุ้ดแต่ผูมี้สิทธิฟ้องคดีท่ีจะทาํใหเ้กิดเหตุนั้น ทั้งน้ีตามผลท่ีไดจ้าก

การวเิคราะห์ในขอ้ 2.1.1 

2.2) เป็นเหตุท่ีผูมี้สิทธิฟ้องคดีจะรู้หรือควรรู้ถึงการเกิดเหตุแรกท่ีทาํใหส้ามารถทาํใหฟ้้องคดีได้

ทั้งน้ีตามผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ในขอ้ 2.1.2.2 

2.1.2.3 วตัถุประสงค์ในทางลงโทษตดัสิทธิฟ้องคด ี

วนัส้ินสุดอายคุวามฟ้องคดีนั้นเป็นวนัท่ีผูฟ้้องคดีถูกตดัสิทธิฟ้องคดี ดงันั้นก่อนวนัส้ินสุดอายุ

ความฟ้องคดีนั้นโดยเฉพาะในวนัครบกาํหนดอายุความนั้นผูฟ้้องคดีตอ้งใชสิ้ทธิฟ้องคดี ดงันั้นหากก่อนวนัส้ินสุดอายุ

ความฟ้องคดีมีเหตุท่ีทาํให้ผูฟ้้องคดีไม่อาจใชสิ้ทธิฟ้องคดีไดซ่ึ้งเหตุนั้นอาจมิใช่เหตุท่ีไม่อาจคาดหมายไดด้งัเช่น การมี

เหตุสุดวิสัยเท่านั้นแต่อาจเกิดข้ึนอยูใ่นลกัษณะท่ีเจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิฟ้องคดีถูกบงัคบัให้ตอ้งทาํการอ่ืนใดเสียก่อนจึงจะ

ฟ้องคดีได้ ดังนั้ นเหตุท่ีทาํให้เจ้าหน้ีหรือผูมี้สิทธิฟ้องคดีไม่อาจฟ้องคดีได้ภายในกําหนดอายุความฟ้องคดีจึงเป็น

หลกัเกณฑท์างกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัส้ินสุดอายคุวามตามวตัถุประสงคใ์นดา้นน้ีดว้ย 

2.1.2.4 วตัถุประสงค์ไม่ให้มกีารฟ้องคดใีนเวลาทีย่าวนานเกนิไป 

ตามวตัถุประสงคน้ี์การฟ้องคดีท่ีตอ้งมีความยาวหรือความนานตั้งแต่วนัท่ีเกิดเหตุแรกท่ีพิพาท

อนัเป็นส่วนหน่ึงของเหตุแห่งการฟ้องคดีจนถึงระยะเวลาส้ินสุดอนัหน่ึงตามนิตินโยบายของรัฐซ่ึงอยู่ท่ีความสมดุล

ระหวา่งความชดัเจนแน่นอนของการมีอยูข่องพยานหลกัฐานกบัวตัถุประสงคข์องการมีอายคุวามฟ้องคดีประการอ่ืนคือ

วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการลงโทษตดัสิทธิฟ้องคดีนั้นดว้ยดงันั้นกาํหนดอายคุวามการฟ้องคดีจึงอาจบญัญติักฎหมายใหข้ยาย

อายุความออกไปดงัเช่น การมีเหตุสุดวิสัยเกิดข้ึนในอายุความฟ้องคดีไดเ้ม่ือมีเหตุให้ไม่อาจฟ้องคดีไดภ้ายในกําหนด

ระยะเวลาคงท่ีนบัจากการมีเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามดงักล่าวดงันั้นเหตุท่ีทาํใหเ้จา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิฟ้องคดีไม่อาจ
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ฟ้องคดีไดภ้ายในกาํหนดอายคุวามจึงเป็นหลกัเกณฑท์างกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัส้ินสุดอายคุวามตามวตัถุประสงคน้ี์

ดว้ย 

2.2 หลกัเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัส้ินสุดอายุความฟ้องคด ี

2.2.1 เกีย่วกบัลกัษณะและประเภทของอายุความ 

ดว้ยวนัส้ินสุดอายคุวามใชสิ้ทธิเรียกร้องหรืออายคุวามฟ้องคดีเป็นส่วนสาํคญัประการหน่ึงของช่วงเวลา

ซ่ึงเม่ือนาํไปใชก้บัประเภทของอายคุวามฟ้องคดีอนัเป็นอายคุวามประเภทเสียสิทธิ กล่าวคือเป็นสิทธิของผูฟ้้องคดี ดงันั้น 

หลกัเกณฑท์างกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัส้ินสุดอายคุวามทั้งคดีประการหน่ึงจะตอ้งเป็นเหตุท่ีเกิดข้ึนโดยมิอาจโทษผูมี้

สิทธิฟ้องคดีได ้

2.2.2 เกีย่วกบัวตัถุประสงค์ในทางลงโทษตดัสิทธิฟ้องคด ี

2.2.2.1 วตัถุประสงค์ในทางลงโทษตดัสิทธิฟ้องคด ี

วนัส้ินสุดอายคุวามฟ้องคดีนั้นเป็นวนัท่ีผูฟ้้องคดีถูกตดัสิทธิฟ้องคดี ดงันั้นก่อนวนัส้ินสุดอายุ

ความฟ้องคดีนั้นโดยเฉพาะในวนัครบกาํหนดอายุความนั้นผูฟ้้องคดีตอ้งใชสิ้ทธิฟ้องคดี ดงันั้นหากก่อนวนัส้ินสุดอายุ

ความฟ้องคดีมีเหตุท่ีทาํให้ผูฟ้้องคดีไม่อาจใชสิ้ทธิฟ้องคดีไดซ่ึ้งเหตุนั้นอาจมิใช่เหตุท่ีไม่อาจคาดหมายไดด้งัเช่น การมี

เหตุสุดวิสัยเท่านั้น แต่อาจเกิดข้ึนอยูใ่นลกัษณะท่ีเจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิฟ้องคดีถูกบงัคบัให้ตอ้งทาํการอ่ืนใดเสียก่อนจึงจะ

ฟ้องคดีได้ ดังนั้ นเหตุท่ีทาํให้เจ้าหน้ีหรือผูมี้สิทธิฟ้องคดีไม่อาจฟ้องคดีได้ภายในกําหนดอายุความฟ้องคดีจึงเป็น

หลกัเกณฑท์างกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัส้ินสุดอายคุวามตามวตัถุประสงค ์

2.2.2.2 วตัถุประสงค์ไม่ให้มกีารฟ้องคดใีนเวลาทีย่าวเกนิไป 

ตามวตัถุประสงคน้ี์การฟ้องคดีท่ีตอ้งมีความยาวหรือความนานตั้งแต่วนัท่ีเกิดเหตุแรกท่ีพิพาท

อนัเป็นส่วนหน่ึงของเหตุแห่งการฟ้องคดีจนถึงระยะเวลาส้ินสุดอนัหน่ึงตามนิตินโยบายของรัฐซ่ึงอยู่ท่ีความสมดุล

ระหวา่งความชดัเจนแน่นอนของการมีอยูข่องพยานหลกัฐานกบัวตัถุประสงคข์องการมีอายคุวามฟ้องคดีประการอ่ืนคือ

วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการลงโทษตดัสิทธิฟ้องคดีนั้นดว้ยดงันั้นกาํหนดอายคุวามการฟ้องคดีจึงอาจบญัญติักฎหมายให้ขยาย

อายุความออกไปดงัเช่น การมีเหตุสุดวิสัยเกิดข้ึนในอายุความฟ้องคดีไดเ้ม่ือมีเหตุให้ไม่อาจฟ้องคดีไดภ้ายในกําหนด

ระยะเวลาคงท่ีนบัจากการมีเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามดงักล่าว ดงันั้นเหตุท่ีทาํใหเ้จา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิฟ้องคดีไม่อาจ

ฟ้องคดีไดภ้ายในกาํหนดอายคุวาม จึงเป็นหลกัเกณฑท์างกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัส้ินสุดอายคุวามตามวตัถุประสงคน้ี์

ดว้ย 

ตารางท่ี 1 สรุปหลกัเกณฑท์างกฎหมายเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัและวนัส้ินสุดอายคุวาม 

เหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบั เหตุกาํหนดวนัส้ินสุด 

1. อายคุวามมีเหตุ 

    1.1 เหตุท่ีมิไดเ้กิดข้ึนไดสุ้ดแต่ผูมี้สิทธิฟ้องคดี 

    1.2 เหตุแรกท่ีพิพาทอนัเป็นส่วนหน่ึงของเหตุแห่ง

การฟ้องคดี 

1. อายคุวามมีเหตุ 

    1.1 เหตุท่ีไม่อาจจะโทษผูมี้สิทธิฟ้องคดีได ้

    1.2 เหตุท่ีทาํใหไ้ม่อาจฟ้องคดีไดภ้ายในอายคุวาม 

2. อายคุวามรู้เหต ุ

    2.1 เหตุท่ีมิไดเ้กิดข้ึนไดสุ้ดแต่ผูฟ้้องคดี 

    2.2 เหตุท่ีผูฟ้้องคดีสามารถทาํใหฟ้้องคดีได ้

2. อายคุวามรู้เหตุ 

    2.1 เหตุท่ีไม่อาจจะโทษผูมี้สิทธิฟ้องคดีได ้

    2.2เหตุท่ีทาํใหไ้ม่อาจฟ้องคดีภายในอายคุวามได ้
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คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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3. สถานะทางกฎหมายของกาํหนดอายุความมเีหตุและรู้เหตุ 

3.1 สถานะของกาํหนดอายุความมเีหตุ 

3.1.1 ลกัษณะของอายุความ 

กาํหนดอายคุวามมีเหตุเป็นกาํหนดอายคุวามตามความตอ้งการกาํหนดความเก่าไปของพยานหลกัฐานท่ี

มีระยะยาวนานท่ีสุดในแต่ละสิทธิเรียกร้อง ดงันั้นลกัษณะของกาํหนดอายคุวามประเภทน้ีจึงเป็นกาํหนดอายคุวามยาวเม่ือ

ตอ้งเปรียบเทียบกบักาํหนดอายคุวามในประเภทอ่ืน 

3.1.2 ความต้องการให้มอีายุความ 

กาํหนดอายคุวามมีเหตุเป็นกาํหนดอายคุวามตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการกาํหนดระยะเวลาของการใชสิ้ทธิ

เรียกร้องซ่ึงการฟ้องคดีพิพาทตามสิทธิเรียกร้องทุกเร่ืองตอ้งมีการรับฟังขอ้เท็จจริงน้ีอาศยัพยานหลกัฐานท่ีตอ้งมีการเก่าไป

ตามกาลเวลา ดงันั้นกาํหนดอายคุวามมีเหตุน้ีในทุกสิทธิเรียกร้องจึงเรียกร้องตอ้งการใหมี้กาํหนดอายคุวามมีเหตุน้ีเสมอ 

3.2 สถานะกาํหนดอายุความรู้เหตุ 

3.2.1 ลกัษณะของอายุความ 

กาํหนดอายุความรู้เหตุเป็นกาํหนดอายุความตามวตัถุประสงค์ในทางลงโทษตดัสิทธิเจา้หน้ีท่ีละเลย

เพิกเฉยไม่ใชสิ้ทธิเรียกร้องในช่วงระยะเวลาหน่ึงท่ีไม่เก่ียวกบัความเก่าไปของพยานหลกัฐานในการพิสูจน์ขอ้เท็จจริง

ดงันั้นจึงเป็นกาํหนดอายคุวามอยา่งสั้นเม่ือเปรียบเทียบกบักาํหนดอายคุวามประเภทมีเหต ุ

3.2.2 ความต้องการให้มอีายุความ 

กาํหนดอายคุวามรู้เหตุเป็นกาํหนดอายคุวามตามวตัถุประสงคใ์นทางตอ้งการลงโทษให้เจา้หน้ีหรือผูมี้

สิทธิฟ้องคดีท่ีนอนหลบัทบัสิทธ์ิเพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจสังคมโดยให้ลูกหน้ีหลุดพน้จากหน้ีเพราะความผิดของ

เจา้หน้ีหรือเพ่ือเป็นอายคุวามบงัคบัสิทธิจึงเป็นวตัถุประสงคใ์นทางนิตินโยบายของผูบ้ญัญติักฎหมาย ดงันั้นกาํหนดอายุ

ความรู้เหตุจะมีหรือไม่เป็นไปตามนโยบายมิใช่เป็นกาํหนดอายคุวามท่ีตามวตัถุประสงคข์องการมีอายคุวามจะตอ้งมีเสมอ

ดังเช่นกาํหนดอายุความมีเหตุท่ีในทุกสิทธิเรียกร้องตอ้งมีเสมอ กล่าวคือ หากมีกาํหนดอายุความรู้เหตุน้ีอยู่ในสิทธิ

เรียกร้องดว้ยก็ตอ้งเป็นกาํหนดอายคุวามรู้เหตุท่ีอยูภ่ายในกาํหนดอายคุวามมีเหตุท่ีตอ้งมีอยูเ่สมอดงักล่าวในขอ้ 4.2.2 นั้น 

 

ตารางท่ี 2 สรุปเปรียบเทียบสถานะทางกฎหมายกาํหนดอายคุวามมีเหตุและรู้เหต ุ

อายุความมเีหตุ อายุความรู้เหตุ 

1. เป็นกาํหนดอายคุวามอยา่งยาวท่ีครอบอายคุวามรู้เหต ุ

 

2. เป็นกาํหนดอายคุวามท่ีตอ้งมีในทุกสิทธิเรียกร้อง 

1. เป็นกาํหนดอายุความอย่างสั้นท่ีอยูภ่ายในกาํหนดอายุ

ความมีเหต ุ

2. เป็นกําหนดอายุความท่ีจะมีหรือไม่อยู่นิตินโยบาย

เก่ียวกบัสิทธิเรียกร้องนั้นๆ  
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4. หลกัเกณฑ์และสถานะทางกฎหมายเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนับอายุความฟ้องคดลีะเมดิทางปกครองของต่างประเทศ 

4.1 เหตุกาํหนดวนัเร่ิมนับอายุความฟ้องคดขีองสาธารณรัฐฝร่ังเศส 

4.1.1 เหตุกาํหนดวนัเร่ิมนับอายุความ 

1) กาํหนดอายุความรู้เหตุ 

การฟ้องคดีตามหลกัทัว่ไปตามกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งฟ้องคดีภายในสองเดือนนับแต่วนัถดั

จากวนัท่ีไดรั้บแจง้คาํสัง่ปฏิเสธตามคาํร้องขอของผูฟ้้องคดี15

1 จึงเป็นเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามฟ้องคดีรู้เหต ุ

หลกัเกณฑท์างกฎหมายเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามฟ้องคดีรู้เหตุพิจารณาไดด้งัน้ี 

1) อายคุวามท่ีนบัจากการรับแจง้คาํสั่งปฏิเสธตามคาํร้องขอของผูฟ้้องคดี การปฏิเสธจึงตกอยู่

กบัหน่วยงานทางปกครองผูถู้กฟ้องคดีเหตุท่ีมีการปฏิเสธจึงมิไดเ้กิดมีข้ึนไดสุ้ดแต่ผูฟ้้องคดีจะทาํใหเ้กิดข้ึน   

2) กาํหนดอายคุวามท่ีมีวนัเร่ิมนบัจากการท่ีตอ้งรู้ถึงการปฏิเสธคาํร้องขอจึงเป็นเหตุท่ีผูฟ้้องคดี

สามารถทาํใหฟ้้องคดีได ้

ดงันั้น เหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามรู้เหตุตามบทบญัญติัของกฎหมายน้ีจึงมีหลกัเกณฑท์างกฎหมาย

เหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามรู้เหตุตามขอ้ 2.1 ท่ีถูกตอ้งครบถว้นทั้งสองประการ 

2) กาํหนดอายุความมเีหตุ 

ตามกฎหมายตอ้งฟ้องคดีภายในระยะเวลาส่ีปีนบัแต่วนัท่ีเกิดหน้ี16

2 จึงเป็นเหตุกาํหนดวนันบัอายุ

ความมีเหตุหลกัเกณฑท์างกฎหมายเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามมีเหตุพิจารณาดงัน้ี 

1) อายุความท่ีนับจากหน้ีเกิดจึงเป็นเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนับอายุความท่ีมิได้เกิดข้ึนได้สุดแต่

เจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิฟ้องคดีจะทาํใหเ้กิดเหตุนั้นข้ึน 

2) อายคุวามาท่ีนบัจากเหตุท่ีเกิดหน้ีจึงเป็นเหตุแรกอนัเป็นส่วนหน่ึงของเหตุแห่งการฟ้องคดี 

ดงันั้น เหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามมีเหตุจึงมีหลกัเกณฑท์างกฎหมายตามขอ้ 2.1ท่ีถูกตอ้ง

ครบถว้นทั้งสองประการเช่นเดียวกบักาํหนดอายคุวามรู้เหต ุ

4.1.2 เหตุกาํหนดวนัส้ินสุดอายุความ 

1) อายุความรู้เหตุ 

กรณีกาํหนดระยะเวลาวนัเร่ิมนับสองเดือนนับแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้คาํสั่งปฏิเสธคาํขอของฝ่าย

ปกครองจนถึงวนัครบกาํหนดสองเดือนนั้นโดยไม่มีเหตุเฉพาะอ่ืนนอกจากท่ีมีบทบญัญติัอ่ืนให้ขยายอายคุวามไวแ้ลว้ท่ี

ทาํใหไ้ม่อาจฟ้องคดีไดภ้ายในกาํหนดวนัครบกาํหนดระยะเวลาคงท่ีนั้นเกิดข้ึนได ้ 

ดงันั้น กาํหนดอายคุวามน้ีจึงมีหลกัเกณฑท์างกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัส้ินสุดอายคุวามรู้เหตุ

ถูกตอ้งท่ีมีหลกัเกณฑต์ามขอ้ 2.2.2 ถูกตอ้ง 

2) อายุความมเีหตุ 

กาํหนดอายุความส่ีปีท่ีมีวนัเร่ิมนับจากการเกิดหน้ีท่ีนับจากวนัแรกของปีท่ีถดัมาจากปีท่ีเกิด

สิทธิโดยไม่อาจมีขอ้เท็จจริงเป็นเหตุเฉพาะอ่ืนนอกจากท่ีมีบทบญัญติัของกฎหมายอ่ืนใหข้ยายอายคุวามไวแ้ลว้ 

                                                                    
1ตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์, วิทยานิพนธ์ ปริญญานิติศาสตร์มหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์, บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2547, 

หนา้ 41 
2เร่ืองเดียวกนั หนา้ 41-42 
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ดงันั้น กาํหนดอายคุวามน้ีจึงมีหลกัเกณฑท์างกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัส้ินสุดอายคุวามมีเหตุ

ตามขอ้ 2.2.1-2.2.2 ถูกตอ้ง 

4.1.3 สถานะทางกฎหมาย 

กาํหนดอายุความรู้เหตุสองเดือนนับแต่วนัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งปฏิเสธจากหน่วยงานของรัฐเป็น

กาํหนดอายุความอย่างสั้นซ่ึงอยู่ในกาํหนดอายุความมีเหตุไม่เกินส่ีปีนับแต่ท่ีเกิดหน้ีนั้นเป็นอายุความอย่างยาว ดงันั้น

กาํหนดอายคุวามรู้เหตุและกาํหนดอายคุวามมีเหตุจึงมีสถานะทางกฎหมายตามขอ้ 3.1 และ 3.2 ถูกตอ้ง 

4.2 เหตุกาํหนดวนัเร่ิมนับอายุความฟ้องคดขีองสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

4.2.1 เหตุกาํหนดวนัเร่ิมนับอายุความฟ้องคดลีะเมดิทางปกครอง 

ตามกฎหมายให้ฟ้องคดีภายในสามปีนับแต่ผูเ้สียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตวัผูจ้ะพึงใช้ค่าสินไหม

ทดแทนในกรณีผูเ้สียหายไม่รู้จะตอ้งฟ้องคดีภายในสามสิบปีนบัแต่ทาํละเมิด17

1 

1) อายุความรู้เหตุ 

ตามกฎหมายให้นับตั้งแต่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผูจ้ะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงเป็น

ประเภทกาํหนดอายคุวามรู้เหต ุ

หลกัเกณฑท์างกฎหมายเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามรู้เหตุดงักล่าวแยกพิจารณาไดด้งัน้ี 

1) อายุความท่ีนับจากเหตุท่ีรู้ถึงการละเมิดและรู้ถึงผูจ้ ําตอ้งใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเหตุ

กาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามฟ้องคดีท่ีมิไดเ้กิดข้ึนไดสุ้ดแต่ท่ีผูมี้สิทธิฟ้องคดีจะทาํใหเ้กิดข้ึน 

2) การรู้ถึงเหตุละเมิดและรู้ถึงผูจ้าํตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทนอนัเป็นเหตุใหผู้ฟ้้องคดีสามารถทาํ

ใหฟ้้องคดีได ้

ดังนั้ นเหตุกําหนดวนัเร่ิมนับอายุความรู้เหตุตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวนั้ นจึงมี

หลกัเกณฑท์างกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามฟ้องคดีรู้เหตุตามขอ้ 2.1 ท่ีถูกตอ้งครบถว้นทั้งสองประการ 

2) อายุความมเีหตุ 

ตามกฎหมายกาํหนดให้ฟ้องคดีภายในสามสิบปีนบัแต่วนัท่ีทาํละเมิดอนัเป็นเหตุกาํหนดวนัเร่ิม

นบัอายคุวามจากการเกิดมีเหตุหลกัเกณฑท์างกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามมีเหตุแยกพิจารณาไดด้งัน้ี 

1) อายุความท่ีนับจากเกิดเหตุละเมิดเป็นเหตุกาํหนดท่ีมีวนัเร่ิมนับอายุความฟ้องคดีท่ีมิได้

เกิดข้ึนไดสุ้ดแต่ผูมี้สิทธิฟ้องคดีท่ีจะทาํใหเ้กิดเหตุนั้น 

2) การเกิดเหตุละเมิดนั้นเป็นเหตุแรกท่ีพิพาทอนัเป็นส่วนหน่ึงของเหตุแห่งการฟ้องคดี 

ดงันั้น เหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามฟ้องคดีประเภทในมีเหตุน้ีจึงมีหลกัเกณฑท์างกฎหมาย

ของเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามมีเหตุท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้ 2.1ทั้งสองประการเช่นเดียวกนั 

4.2.2 เหตุกาํหนดวนัส้ินสุดอายุความฟ้องคด ี

1) อายุความรู้เหตุ 

ตามกฎหมายให้ฟ้องคดีภายในสามปีนับแต่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตวัผูจ้าํตอ้งชดใชค้่าสินไหม

ทดแทน กาํหนดระยะเวลาท่ีนับจากเหตุกาํหนดวนันับดังกล่าวไม่ไดบ้ัญญติัให้มีวนัส้ินสุดท่ีขยายออกไปไวด้ว้ยซ่ึง

พิจารณาไดด้งัน้ี 

                                                                    
1มาตรา 60 
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กาํหนดอายุความคงท่ีท่ีนับแต่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตวัผูจ้าํตอ้งรับผิดไม่มีกรณีเฉพาะอ่ืนท่ีมี

บทบญัญติัอ่ืนใหข้ยายอายคุวามไวแ้ลว้ท่ีจะตอ้งใหผู้ฟ้้องคดีตอ้งกระทาํส่ิงใดก่อนฟ้องคดี  จึงเป็นกรณีท่ีไม่มีเหตุท่ีทาํให้

ไม่อาจฟ้องคดีไดภ้ายในกาํหนดอายคุวามคงท่ีโดยไม่มีขอ้เท็จจริงท่ีเป็นหลกัเกณฑท์างกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัส้ินสุด

อายคุวามเกิดมีข้ึนได ้

ดงันั้น กาํหนดอายคุวามรู้เหตุน้ีจึงมีหลกัเกณฑท์างกฎหมายของกาํหนดอายคุวามตามขอ้ 2.2 ท่ี

ถูกตอ้ง 

2) อายุความมเีหตุ 

ตามกฎหมายกาํหนดให้ฟ้องคดีสามสิบปีนบัแต่วนัท่ีเหตุละเมิดซ่ึงการจะบงัคบัสิทธิเรียกร้อง

โดยการฟ้องคดีภายในกาํหนดระยะเวลาการฟ้องคดีท่ีมีวนัเร่ิมนบัจากเหตุละเมิดดงักล่าวไม่มีกรณีเฉพาะอ่ืนนอกจากท่ีมี

บทบญัญติัอ่ืนให้ขยายอายคุวามไวแ้ลว้ท่ีจะตอ้งให้พน้กาํหนดเวลาอนัใดเสียก่อนฟ้องคดีอีกจึงเป็นกรณีท่ีทาํให้ไม่อาจ

ฟ้องคดีไดภ้ายในกาํหนดอายคุวามคงท่ีโดยไม่มีขอ้เท็จจริงท่ีเป็นหลกัเกณฑท์างกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัส้ินสุดอายุ

ความเกิดมีข้ึน 

ดงันั้น กาํหนดอายคุวามมีเหตุน้ีจึงมีหลกัเกณฑท์างกฎหมายของกาํหนดอายคุวามมีเหตุตามขอ้ 

2.2 ท่ีถูกตอ้งเช่นกนั 

4.2.3 สถานะทางกฎหมาย 

กาํหนดอายุความรู้เหตุภายในสามปีนับแต่รู้ถึงเหตุละเมิดและรู้ตวัผูท่ี้ตอ้งรับผิดซ่ึงเป็นกาํหนดอายุ

ความอยา่งสั้นท่ีอยูภ่ายในกาํหนดอายคุวามมีเหตุซ่ึงเป็นกาํหนดอายคุวามอยา่งยาวดงันั้นกาํหนดอายคุวามรู้เหตุและมีเหตุ

จึงมีสถานะทางกฎหมายตามขอ้ 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีถูกตอ้ง 

 

5. สรุปการวเิคราะห์หลกัเกณฑ์และสถานะทางกฎหมายเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนับและวนัส้ินสุดอายุความละเมดิทางปกครอง

ของไทย 

5.1 เหตุกาํหนดวนัเร่ิมนับอายุความฟ้องคดก่ีอนจดัตั้งศาลปกครอง 

5.1.1 เหตุกาํหนดวนัเร่ิมนับอายุความ 

เหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามละเมิดทางปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 448 

วรรคหน่ึงเป็นเหตุกาํหนดอายคุวามมีเหตุสิบปีนบัแต่วนัทาํละเมิด ส่วนเหตุกาํหนดอายคุวามรู้เหตุหน่ึงปีนบัจากการรู้ถึง

การละเมิดและรู้ตวัผูจ้ะพึงตอ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทนและเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัตามมาตรา 448 วรรคสองกาํหนดอายุ

ความมีเหตุสิบปีนบัแต่วนักระทาํผิดนั้นต่างเป็นเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัท่ีมีหลกัเกณฑท์างกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัเร่ิม

นบัอายคุวามรู้เหตุและอายคุวามมีเหตุตามขอ้ 2.1 ท่ีถูกตอ้งทั้งหมด 

5.1.2 เหตุกาํหนดวนัส้ินสุดอายุความ 

การกาํหนดอายุความละเมิดทางปกครองก่อนจดัตั้งศาลปกครองท่ีมีกาํหนดวนัส้ินสุดอายุความรู้เหตุ

หน่ึงปีและมีเหตุสิบปีกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามส้ินสุดท่ีคงท่ีตามมาตรา 448 วรรคหน่ึงและวรรคสองนั้น เป็นกาํหนด

วนัส้ินสุดอายคุวามท่ีก่อนฟ้องคดีผูฟ้้องคดีไม่จาํตอ้งทาํส่ิงใดท่ีหากยงัไม่ทาํจะยงัไม่อาจฟ้องคดีไดจึ้งเป็นกรณีท่ีไม่อาจมี

ขอ้เท็จจริงท่ีเป็นหลกัเกณฑท์างกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัส้ินสุดอายคุวามเกิดมีข้ึนดงันั้นกาํหนดวนัส้ินสุดอายุความ
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ดงักล่าวจึงก็มีหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัส้ินสุดอายุความรู้เหตุและอายคุวามมีเหตุตามขอ้ 2.2 ถูกตอ้ง

ทั้งหมด 

5.1.3 สถานะทางกฎหมาย 

กาํหนดอายคุวามรู้เหตุหน่ึงปีและกาํหนดอายคุวามมีเหตุสิบปีตามมาตรา 448 วรรคแรก แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชยซ่ึ์งเป็นกาํหนดอายคุวามอยา่งสั้นท่ีอยูภ่ายในกาํหนดอายคุวามอยา่งยาวจึงเป็นกาํหนดอายคุวาม

ท่ีมีสถานะทางกฎหมายของกาํหนดอายคุวามรู้เหตุและกาํหนดอายคุวามมีเหตุตามขอ้ 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีถูกตอ้งทั้งหมด  

ส่วนกาํหนดอายคุวามมีเหตุท่ีใชก้าํหนดอายคุวามทางอาญาตามมาตรา 448 วรรคสองท่ีมีวนัเร่ิมนบัจาก

การมีการกระทาํผิดนั้นเป็นกาํหนดอายคุวามอยา่งยาว และการไม่มีกาํหนดอายคุวามรู้เหตุซ่ึงเป็นกาํหนดอายคุวามอย่าง

สั้นอยูด่ว้ยนั้นก็เป็นกาํหนดอายคุวามท่ีมีสถานะทางกฎหมายตามขอ้ 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีถูกตอ้งแลว้ 

5.2 เหตุกาํหนดวนัเร่ิมนับอายุความฟ้องคดหีลงัจดัตั้งศาลปกครอง 

5.2.1 เหตุกาํหนดวนัเร่ิมนับอายุความ 

เหตุกาํหนดวนัเร่ิมนับอายุความละเมิดทางปกครองตามพระราชบัญญติัจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 51 ท่ีมีกาํหนดอายคุวามรู้เหตุหน่ึงปีนบัแต่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีและ

กาํหนดอายคุวามมีเหตุสิบปีนบัแต่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีเป็นเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบันั้นเป็นกาํหนดอายคุวามรู้เหตุและมี

เหตุท่ีมีหลกัเกณฑท์างกฎหมายท่ีไม่ 

ถูกตอ้งเน่ืองจากเหตุแห่งการฟ้องคดีในหน้ีละเมิดคือการไม่ชาํระหน้ีค่าสินไหมทดแทนมิใช่การทาํ

ละเมิดซ่ึงเป็นเพียงบ่อเกิดแห่งหน้ี ดงันั้น เหตุแห่งการฟ้องคดีจึงมิใช่เหตุแรกท่ีพิพาทอนัเป็นส่วนหน่ึงของเหตุแห่งการ

ฟ้องคดีและอาจเป็นเหตุท่ีจะเกิดข้ึนไดสุ้ดแต่ผูฟ้้องคดีจะทาํใหเ้กิดข้ึน 

เหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัตามพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีพ.ศ. 2539 ซ่ึงเป็นการใช้

สิทธิไล่เบ้ียตามมาตรา 9 มีกาํหนดอายคุวามมีเหตุหน่ึงปีท่ีนบัจากเหตุท่ีไดใ้ชค้่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้สียหายไปเป็น

เหตุกาํหนดวนัเร่ิมนับอายุความนั้นเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนับดงักล่าวมีหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายตามขอ้ 2.1ท่ีไม่ถูกตอ้ง

เน่ืองจากเหตุดงักล่าวมิใช่เหตุแรกท่ีพิพาทอนัเป็นส่วนหน่ึงของเหตุแห่งการฟ้องคดี 

เหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามตามมาตรา 10 วรรคสองตอนแรกท่ีกาํหนดอายคุวามรู้เหตุสองปีนบัจาก

รู้ถึงการละเมิดและรู้ตวัเจา้หนา้ท่ีผูจ้ะพึงตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทนเป็นเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามรู้เหตุมีหลกัเกณฑ์

ทางกฎหมายตามขอ้ 2.1ท่ีถูกตอ้งเน่ืองจากเป็นเหตุแรกท่ีผูฟ้้องคดีสามารถทาํให้ฟ้องคดีไดแ้ละมิใช่เหตุท่ีจะเกิดข้ึนได้

สุดแต่ผูฟ้้องคดีจะทาํใหเ้กิดเหตุนั้นข้ึนได ้

สาํหรับเหตุกาํหนดอายคุวามตามมาตรา 10 วรรคสองตอนทา้ยท่ีกาํหนดอายคุวามมีเหตุหน่ึงปีท่ีนบัจาก

เหตุท่ีหน่วยงานของรัฐมีคาํสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลงันั้นเป็นเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามมีเหตุท่ีไม่มี

หลกัเกณฑท์างกฎหมายตามขอ้ 2.1 ไม่ถูกตอ้งเน่ืองจากเหตุดงักล่าวมิใช่เหตุแรกท่ีพิพาทอนัเป็นส่วนหน่ึงของเหตุแห่ง

การฟ้องคดี 

5.2.2 เหตุกาํหนดวนัส้ินสุดอายุความ 

กาํหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา 51 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2542 กาํหนดอายคุวามรู้เหตุหน่ึงปีนบัแต่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี กาํหนดอายคุวามมีเหตุสิบปี

นบัแต่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้น ไม่อาจมีขอ้เท็จจริงท่ีก่อนฟ้องคดี ผูฟ้้องคดีจะตอ้งทาํส่ิงใดเสียก่อนจึงจะใชสิ้ทธิเรียกร้อง
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ได ้ดงันั้น กาํหนดอายคุวามรู้เหตุและมีเหตุดงักล่าวจึงมีหลกัเกณฑท์างกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัส้ินสุดอายคุวามตาม

ขอ้ 2.2.2.1 และ 2.2.2.2 ถูกตอ้ง 

กาํหนดวนัส้ินสุดอายคุวามละเมิดทางปกครองตามพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี 

พ.ศ. 2539 มาตรา 9 กาํหนดอายคุวามมีเหตุหน่ึงปีนบัแต่ท่ีไดช้ดใชค้่าสินไหมทดแทนนั้น ในกรณีท่ีหน่วยงานจะใชสิ้ทธิ

ไล่เบ้ียเอากบัเจา้หนา้ท่ี ตอ้งมีการสอบขอ้เท็จจริง และกาํหนดความรับผิดของเจา้หนา้ท่ีเสียก่อน จึงจะใชสิ้ทธิเรียกร้องได ้

กรณีจึงอาจมีขอ้เท็จจริงอนัเป็นการเฉพาะทางกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัส้ินสุดอายคุวาม ดงันั้น กาํหนดอายคุวามส้ินสุด

อายคุวามของอายคุวามมีเหตุของมาตราน้ีจึงมีหลกัเกณฑท์างกฎหมายและเหตุกาํหนดส้ินสุดอายคุวามมีเหตุท่ีไม่ถูกตอ้ง

ตามขอ้ 2.2 

กาํหนดอายมีุเหตุสิบปีตามมาตรา 448 วรรคแรก ท่ีตอ้งนาํมาใชค้รอบกาํหนดอายคุวามสองปีตามมาตรา 

10 วรรคสองตอนแรกแห่งพระราชบัญญติัความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539นั้นกรณีความรับผิดของ

เจา้หนา้ท่ีนั้นมีขอ้เท็จจริงท่ีเป็นหลกัเกณฑท์างกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัส้ินสุดอายคุวามเกิดมีข้ึนไดเ้น่ืองจากตอ้งสอบ

ขอ้เท็จจริงกาํหนดความรับผิดของเจา้หนา้ท่ีเสียก่อนใชสิ้ทธิเรียกร้องไดแ้ต่ตามบทบญัญติัดงักล่าวมิไดก้าํหนดให้มีเหตุ

กาํหนดวนัส้ินสุดอายคุวามไวด้ว้ยกาํหนดอายคุวามจึงมีหลกัเกณฑท์างกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัส้ินสุดอายคุวามมีเหตุ

ท่ีไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2.2 

5.2.3 สถานะทางกฎหมาย 

กาํหนดอายคุวามรู้เหตุหน่ึงปีนบัแต่รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา 51 แห่งพระราชบญัญติั

จดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2542 ซ่ึงเป็นกาํหนดอายคุวามอยา่งสั้นอยูภ่ายในอายคุวามมีเหตุสิบปี

นับแต่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดีเป็นกาํหนดอายุความอย่างยาวจึงต่างเป็นกาํหนดอายุความท่ีมีสถานะทางกฎหมายถูกตอ้ง 

ส่วนกาํหนดอายคุวามมีเหตุหน่ึงปีตามมาตรา 9 และกาํหนดอายคุวามมีเหตุหน่ึงปีตามมาตรา 10 วรรคสองตอนทา้ยแห่ง

พระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ.2539นั้นต่างเป็นกาํหนดอายคุวามมีเหตุ แต่กลบัเป็นกาํหนดอายุ

ความอย่างสั้นจึงต่างเป็นกาํหนดอายคุวามท่ีมีสถานะทางกฎหมายของกาํหนดอายุความมีเหตุท่ีไม่ถูกตอ้งและเป็นการ

กาํหนดอายคุวามผิดประเภท 

ตารางท่ี 3 สรุปเปรียบเทียบหลกัเกณฑท์างกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามการฟ้องคดีก่อนและหลงัจดัตั้ง

ศาลปกครองฯ กบัของต่างประเทศ 

เหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบั 

หลกัเกณฑท์างกฎหมายของเหตุ

กาํหนด 

สถานะทาง

กฎหมายกาํหนด

อายคุวาม วนัเร่ิมนบั วนัส้ินสุด 

ประเทศเยอรมนี 

   1.กาํหนดอายคุวามรู้เหตุสามปี 

      เหตุท่ีรู้ถึงการละเมิดและรู้ตวัผูจ้าํตอ้งรับผิด 

   2. กาํหนดอายคุวามมีเหตุสามสิบปี 

       มีเหตุละเมิด 

ประเทศฝร่ังเศส 

   1. กาํหนดอายคุวามรู้เหตุสองเดือนตามหลกัทัว่ไป 

 

ถูกตอ้ง 

 

ถูกตอ้ง 

 

 

ถูกตอ้ง 

 

ถูกตอ้ง 

 

ถูกตอ้ง 

 

 

ถูกตอ้ง 

 

ถูกตอ้ง 

 

ถูกตอ้ง 

 

 

ถูกตอ้ง 
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เหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบั 

หลกัเกณฑท์างกฎหมายของเหตุ

กาํหนด 

สถานะทาง

กฎหมายกาํหนด

อายคุวาม วนัเร่ิมนบั วนัส้ินสุด 

      ได้รับแจ้งคาํปฏิเสธจากฝ่ายปกครองตามคาํร้องขอของ

เอกชนผูฟ้้องคดี 

   2. กาํหนดอายคุวามมีเหตุส่ีปี 

       วนัท่ีเกิดหน้ี 

ก่อนจดัตั้งศาลปกครอง 

   1. ป.พ.พ. มาตรา 448 วรรคหน่ึง 

      1.1 กาํหนดอายคุวามรู้เหตุ(หน่ึงปี) 

            เหตุท่ี รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าท่ีจะพึงใช้ค่า

สินไหมทดแทน 

      1.2 กาํหนดอายคุวามมีเหตุ(สิบปี) 

            เหตุท่ีมีการทาํละเมิด 

   2. ป.พ.พ มาตรา 448 วรรคสอง 

      2.1 อายคุวามมีเหตุ(อายคุวามอาญา) 

            เหตุท่ีมีการกระทาํความผิดอาญา 

      2.2 อายคุวามรู้เหต ุ

            - (ไม่มี) 

 

 

ถูกตอ้ง 

 

 

 

ถูกตอ้ง 

 

 

ถูกตอ้ง 

 

 

ถูกตอ้ง 

 

- 

 

 

 

ถูกตอ้ง 

 

 

 

ถูกตอ้ง 

 

 

ถูกตอ้ง 

 

 

ถูกตอ้ง 

 

- 

 

 

 

ถูกตอ้ง 

 

 

 

ถูกตอ้ง 

 

 

ถูกตอ้ง 

 

 

ถูกตอ้ง 

 

ถูกตอ้ง 

 

หลงัจดัตั้งศาลปกครอง 

   1. พ.ร.บ. จดัตั้งศาลปกครองฯ ม. 51 

      1.1 กาํหนดอายคุวามหน่ึงปี  

          รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดี 

      1.2 กาํหนดอายคุวามมีเหตุสิบปี  

         มีเหตุแห่งการฟ้องคดี 

   2.  พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีมาตรา9 

      2.1 กาํหนดอายคุวามมีเหตุหน่ึงปี 

           ไดใ้ชค้่าสินไหมทดแทนไป 

      2.2 กาํหนดอายคุวามรู้เหต ุ

            - (ไม่มี) 

   3. พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 

มาตรา10วรรคสองตอนตน้ 

      3.1 กาํหนดอายคุวามรู้เหตุ (สองปี) 

            รู้ถึงการละเมิดและรู้ตวัผูจ้ะพึงใชค้่าสินไหมทดแทน 

 

 

ไม่ถูกตอ้ง 

 

ไม่ถูกตอ้ง 

 

 

ไม่ถูกตอ้ง 

 

- 

 

 

 

ถูกตอ้ง 

 

 

 

ถูกตอ้ง 

 

ถูกตอ้ง 

 

 

ไม่ถูกตอ้ง 

 

- 

 

 

 

ไม่ถูกตอ้ง 

 

 

 

ถูกตอ้ง 

 

ถูกตอ้ง 

 

 

ไม่ถูกตอ้ง 

 

ไม่ถูกตอ้ง 

 

 

 

ถูกตอ้ง 
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เหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบั 

หลกัเกณฑท์างกฎหมายของเหตุ

กาํหนด 

สถานะทาง

กฎหมายกาํหนด

อายคุวาม วนัเร่ิมนบั วนัส้ินสุด 

      3.2 กาํหนดอายคุวามมีเหตุ (สิบปีตามมาตรา448ป.พ.พ.) 

            เหตุท่ีมีการกระทาํละเมิด 

   4. พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดเจา้หน้าท่ี พ.ศ. 2539 มาตรา 

10วรรคสองตอนทา้ย 

      4.1 กาํหนดอายคุวามรู้เหตุ 

            - (ไม่มี) 

       4.2 กาํหนดอายคุวามมีเหตุ (หน่ึงปี) 

             คาํสัง่ตามความเห็นกระทรวงการคลงั 

ถูกตอ้ง 

 

 

 

- 

 

ไม่ถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 

 

 

 

- 

 

ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

 

 

 

ไม่ถูกตอ้ง 

 

ไม่ถูกตอ้ง 

 

6. ปัญหาการใช้บังคบัเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนับและวนัส้ินสุดอายุความละเมดิทางปกครอง 

จากการศึกษาพบวา่มีแนวคาํวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดไดว้ินิจฉัยการบงัคบัใชเ้หตุกาํหนดวนัเร่ิมนับและ

กาํหนดวนัส้ินสุดอายคุวามตามมาตรา 51 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

มาตรา 9 และมาตรา 10 วรรคสองแห่งพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 ท่ีมีผลบงัคบัใชด้งัน้ี 

1) การใช้บังคับเหตุกําหนดวันเร่ิมนับและวันส้ินสุดอายุความมีเหตุและรู้เหตุ ตามมาตรา 51 แห่ง

พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ตามคาํวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดมีปัญหา

เก่ียวกบัการกาํหนดความหมายของ “เหตุ แห่งการฟ้องคดี” อนัเก่ียวขอ้งเป็นเหตุกาํหนดเร่ิมนบัทั้งอายคุวามมีเหตุสิบปี 

และกําหนดอายุความรู้เหตุหน่ึงปีท่ีอาจทําให้มีความหมายท่ีต่างกัน ซ่ึงไม่ควรเป็นเช่นนั้นได้ แต่คร้ันหากจะให้มี

ความหมายท่ีเหมือนกนัคือให้มีความหมายคือเหตุแห่งละเมิดก็จะเกิดปัญหาให้การนบัอายคุวามประเภทรู้เหตุหน่ึงปีซ่ึง

เป็นกาํหนดอายคุวามอยา่งสั้นนั้นมีวนัเร่ิมนบัตั้งแต่ก่อนท่ีผูฟ้้องคดียงัไม่อาจใชสิ้ทธิเรียกร้องได ้  

2) การใชบ้งัคบัเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัและวนัส้ินสุดอายคุวามมีเหตุและรู้เหตุตามมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติั

ความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ.2539 ท่ีกาํหนดใหใ้ชอ้ายคุวามประเภทมีเหตุ แต่กลบัเป็นกาํหนดอายคุวามอย่าง

สั้นซ่ึงผิดประเภท อีกทั้งเม่ือเป็นกาํหนดอายคุวามท่ีใชก้บัความรับผิดของเจา้หนา้ท่ีตอ้งมีการสอบขอ้เท็จจริงและกาํหนด

ความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีเสียก่อนดว้ยนั้น ซ่ึงเม่ือศาลปกครองสูงสุดใชบ้งัคบัตรงตามบทบญัญติัน้ี ทาํให้การ

ใชสิ้ทธิภายในกาํหนดอายคุวามตามบญัญติัน้ีในบางกรณีไม่อาจใชไ้ดเ้ลย 

3) การบงัคบัใชเ้หตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัและวนัส้ินสุดอายคุวามรู้เหตุและมีเหตุตามมาตรา 10 วรรคสองตอนทา้ย 

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์ศาลปกครองสูงสุดไม่อาจใชบ้งัคบัตรงตามบทบญัญติัได ้เน่ืองจากหน่วยงาน

ตอ้งมีคาํสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลงัเสียก่อน แลว้จึงจะมีวนัเร่ิมนบัอายคุวามไดแ้ละกาํหนดอายคุวามนั้นหาก

จะใชก้บัการใชสิ้ทธิฟ้องคดีก็จะทาํให้กาํหนดอายคุวามจะมีวนัเร่ิมนบัไดสุ้ดแลว้แต่หน่วยงานจะออกคาํสั่งในวนัใด ซ่ึง

ขดักับวตัถุประสงค์ของการกาํหนดอายุความเสียสิทธิของฝ่ายผูฟ้้องคดี ส่วนคาํวินิจฉัยของศาลท่ีไดว้ินิจฉัยปรับใช้

กฎหมายไปไม่ตรงกบับทบญัญติัในส่วนน้ีไปนั้นยอ่มส่งผลกระทบต่อความมัน่คงแน่นอนทางกฎหมาย 
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4) การบงัคบัใชก้าํหนดอายคุวามมีเหตุสิบปีนบัแต่วนัทาํละเมิดตามมาตรา 448 วรรคแรกแห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชยซ่ึ์งตามคาํวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดท่ีวินิจฉัยให้นาํอายุความมีเหตุสิบปีดงักล่าวมาครอบกาํหนดอายุ

ความรู้เหตุตามมาตรา 10 วรรคสองตอนตน้และตอนทา้ยดว้ยนั้น กาํหนดอายคุวามสิบปีดงักล่าวเป็นกาํหนดอายคุวามท่ีมี

กาํหนดวนัส้ินสุดคงท่ี ทั้งๆท่ีการจะใชสิ้ทธิเรียกร้องต่อเจา้หนา้ท่ีนั้นจะตอ้งมีการสอบขอ้เท็จจริงและกาํหนดความรับผิด

ของเจา้หนา้ท่ีเสียก่อน เช่นนั้นทาํให้ในบางกรณีภายในกาํหนดอายคุวามสิบปีนั้น หน่วยงานของรัฐไม่อาจใชสิ้ทธิออก

คาํสัง่ใหเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีใชเ้งินหรือฟ้องคดีต่อเจา้หนา้ท่ีภายในกาํหนดอายคุวามนั้นได ้
 

7. สรุปผลของการวจิยั 

จากการศึกษาพบว่า 1) “เหตุแห่งการฟ้องคดี” ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และ “เหตุท่ีมีคาํสั่งตามความเห็นกระทรวงการคลงั” ตามมาตรา 10 วรรคสองตอนทา้ย 

แห่งพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 ตามลาํดบันั้น เป็นเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามท่ีมี

หลกัเกณฑท์างกฎหมายไม่ถูกตอ้งเน่ืองจากเป็นเหตุท่ีเกิดมีข้ึนไดสุ้ดแต่เจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิฟ้องคดีจะทาํให้เกิดเหตุนั้น

และมิใช่เหตุแรกท่ีพิพาทอนัเป็นส่วนหน่ึงของเหตุแห่งการฟ้องคดี 2) “เหตุท่ีไดใ้ชค้่าสินไหมทดแทน” และ “เหตุท่ีมี

คาํสั่งตามความเห็นกระทรวงการคลงั” ตามมาตรา 9 และมาตรา 10 วรรคสองตอนทา้ย แห่งพระราชบญัญติัความรับผิด

ทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 ตามลาํดบัซ่ึงเป็นกาํหนดอายคุวามประเภทมีเหตุแต่เป็นกาํหนดอายคุวามอยา่งสั้นอนั

เป็นสถานะทางกฎหมายของอายคุวามประเภทรู้เหตุจึงเป็นการกาํหนดอายคุวามไวผ้ิดประเภท 3) ส่วนกาํหนดอายคุวาม

ตามมาตรา 9 และมาตรา 10 วรรคสองตอนแรกแห่งพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 นั้น

กรณีอาจมีขอ้เท็จจริงท่ีมีหลกัเกณฑท์างกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัส้ินสุดเกิดมีข้ึนไดแ้ต่กาํหนดอายคุวามตามบทบญัญติั

ดงักล่าวมิไดมี้เหตุกาํหนดวนัส้ินสุดอายคุวามไวด้ว้ยจึงเป็นกาํหนดอายคุวามวนัส้ินสุดท่ีไม่มีหลกัเกณฑท์างกฎหมายของ

เหตุกาํหนดวนัส้ินสุดท่ีถูกตอ้งไวด้ว้ย 
 

8. ข้อเสนอแนะ 

8.1 ควรปรับปรุงแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายเก่ียวกบักาํหนดอายคุวามรวมทั้งเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัและวนั

ส้ินสุดอายคุวามละเมิดทางปกครองเฉพาะในส่วนท่ีมีเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัและวนัส้ินสุดอายคุวามท่ีมีหลกัเกณฑ์และ

สถานะทางกฎหมายไม่ถูกตอ้ง รวมทั้งในส่วนท่ีใชก้าํหนดอายคุวามผิดประเภทนั้นใหถู้กตอ้งเหมาะสม ดงัน้ี 

8.1.1 แกไ้ขมาตรา 51 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

1) เหตุกาํหนดอายคุวามมีเหตุสิบปีนบัแต่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้น “เหตุแห่งการฟ้องคดี” นั้น 

มิใช่เหตุแรกท่ีพิพาทอนัเป็นส่วนหน่ึงของเหตุแห่งการพิพาทคดีอนัเป็นหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายประการหน่ึงของเหตุ

กาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามประเภทมีเหตุ ดงันั้นจึงตอ้งเปล่ียนเป็นเหตุท่ีมีการทาํละเมิดอนัเป็นเหตุแรกท่ีพิพาทอนัเป็น

ส่วนหน่ึงของเหตุแห่งการฟ้องคดีละเมิดซ่ึง คือ “เหตุท่ีมีการทาํละเมิด” 

2) เหตุกาํหนดอายคุวามรู้เหตุหน่ึงปีนบัแต่รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นในบางกรณีเหตุ

แห่งการฟ้องคดีจะมีไดอ้าจตอ้งทวงถามก่อน เช่นกรณีความรับผิดของเจา้หนา้ท่ีนั้นตอ้งสอบขอ้เท็จจริง กาํหนดความรับ

ผิดของเจา้หนา้ท่ีและแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีตอ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพ่ือใหช้าํระเงินค่าสินไหมทดแทน ดงันั้นเหตุแห่งการ

ฟ้องคดีกรณีดงักล่าวจึงเกิดข้ึนไดสุ้ดแต่เจา้หน้ีหรือหน่วยงานของรัฐจะให้เกิดเหตุนั้นและเหตุแห่งการฟ้องคดีมิใช่เหตุ

แรกท่ีทาํให้ผูฟ้้องคดีสามารถทาํให้ฟ้องคดีได้ อนัมิใช่หลกัเกณฑ์ทางกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนับอายุความ
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ประเภทรู้เหตุ จึงควรเปล่ียนกาํหนดให้การรู้ถึงการทาํละเมิดและรู้ตวัผูจ้ะพึงตอ้งรับผิดซ่ึงมีหลกัเกณฑท์างกฎหมายของ

เหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามประเภทรู้เหตุทั้งสองประการ 

8.1.2 แกไ้ขมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 

1) เหตุกาํหนดอายคุวามมีเหตุหน่ึงปีนบัแต่ “เหตุท่ีไดใ้ชค้่าสินไหมทดแทน” นั้น มิใช่เหตุแรกท่ี

พิพาทอันเป็นส่วนหน่ึงของเหตุแห่งการฟ้องคดีและเป็นเหตุท่ีเกิดข้ึนได้สุดแต่ผูฟ้้องคดีจะทําให้เกิดข้ึน อันเป็น

หลกัเกณฑท์างกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวาม ส่วนกาํหนดอายคุวามหน่ึงปีตามบทบญัญติัน้ีนั้นเป็นกาํหนด

อายุความอย่างสั้นซ่ึงเป็นสถานะทางกฎหมายของกาํหนดอายุความประเภทรู้เหตุของละเมิด จึงเป็นการกาํหนดให้มี

กาํหนดอายคุวามส่วนน้ีไวผ้ิดประเภทจึงควรกาํหนดเป็นกาํหนดอายคุวามประเภทรู้เหตุไวแ้ทนให้ตรงตามประเภทของ

กาํหนดอายคุวามโดยให้มีเหตุกาํหนดอายคุวามรู้เหตุหน่ึงปีนบัแต่ไดรู้้ถึงละเมิดและรู้ตวัผูต้อ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทน

อนัเป็นเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามประเภทรู้เหตุท่ีมีหลกัเกณฑท์างกฎหมายถูกตอ้งไวแ้ทน 

2) เม่ือเปล่ียนกาํหนดอายุความมีเหตุเป็นอายุความรู้เหตุตามขอ้ 1) แลว้ เน่ืองจากกาํหนดอายุ

ความมีเหตุตอ้งมีเสมอ ประกอบกบัไม่อาจไปกาํหนดเหตุกาํหนดวนัส้ินสุดอายคุวามไวท่ี้กาํหนดอายคุวามมีเหตุสิบปีของ

ละเมิดทัว่ไปตามมาตรา 448 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยไ์ด ้เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีจะรับผิดกรณีท่ีตอ้งมี

การสอบขอ้เท็จจริงและกาํหนดความรับผิดเสียก่อน หน่วยงานจึงจะใชสิ้ทธิเรียกร้องโดยการออกคาํสัง่ใหเ้จา้หนา้ท่ีใชเ้งิน

หรือฟ้องคดีไดอ้นัเป็นหลกัเกณฑท์างกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัส้ินสุดอายคุวามเกิดข้ึนได ้ดงันั้น จึงควรเพ่ิมเติมให้มี

กาํหนดอายุความประเภทมีเหตุสิบปีและให้มีเหตุกาํหนดวนัส้ินสุดอายุความอนัเป็นเหตุขยายอายุความมีเหตุไวด้้วย

เพ่ือใหมี้หลกัเกณฑแ์ละสถานะทางกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัและวนัส้ินสุดอายท่ีุความถูกตอ้งไวด้ว้ย 

8.1.3 แกไ้ขมาตรา 10 วรรคสองตอนทา้ย แห่งพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 

2539 

1) กาํหนดอายคุวามหน่ึงปีนบัแต่ “มีคาํสัง่ตามความเห็นของกระทรวงการคลงั” นั้น ซ่ึงนอกจาก

จะมีหลกัเกณฑท์างกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามมีเหตุท่ีไม่ถูกตอ้งแลว้ ยงัเป็นกาํหนดอายคุวามท่ีมีสถานะ

ทางกฎหมายไม่ถูกตอ้งอีกดว้ย เน่ืองจากเป็นกาํหนดอายคุวามมีเหตุแต่กลบัเป็นกาํหนดอายคุวามอยา่งสั้นจึงเป็นกาํหนด

อายุความผิดประเภทจึงต้องเปล่ียนให้เป็นกําหนดอายุความรู้เหตุหน่ึงปีนับแต่  “ได้รับแจ้งความเห็นของ

กระทรวงการคลงั” ซ่ึงเป็นเหตุแรกท่ีผูฟ้้องคดีสามารถทาํให้ฟ้องคดีไดแ้ละเกิดข้ึนได ้มิไดสุ้ดแต่ผูฟ้้องคดีจะทาํให้เกิด

เหตุนั้น อนัเป็นหลกัเกณฑท์างกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัอายคุวามรู้เหตุท่ีถูกตอ้ง 

2) ส่วนกาํหนดอายคุวามมีเหตุซ่ึงจะตอ้งมีทุกสิทธิเรียกร้องตามสถานะของอายคุวามประเภทน้ี

นั้น เน่ืองจากอาจมีขอ้เท็จจริงอนัเป็นหลกัเกณฑท์างกฎหมายของเหตุกาํหนดวนัส้ินสุดอายคุวามเกิดมีข้ึนภายในกาํหนด

อายคุวามมีเหตุน้ีไดเ้ช่นเดียวกนักบัขอ้ 8.1.2) จึงเห็นควรกาํหนดใหมี้กาํหนดอายคุวามมีเหตุสิบปีโดยใหมี้เหตุกาํหนดวนั

ส้ินสุดอายคุวามท่ีทาํให้อายคุวามขยายออกไปไดไ้วด้ว้ยเช่นเดียวกนักบักาํหนดอายคุวามรู้เหตุตามมาตรา 10 วรรคสอง

ตอนตน้โดยกาํหนดใหเ้พ่ิมเติมเป็นวรรคสามของบทบญัญติัมาตรา 10 นั้นข้ึนใหม่ 

ดงันั้น เพ่ือให้ขอ้เสนอแนะมีความชดัเจนของตวัเหตุกาํหนดวนัเร่ิมนบัและวนัส้ินสุดอายคุวาม

รวมทั้งให้เกิดความชัดเจนในการใชบ้งัคบักาํหนดอายุความทั้งสองประเภทดงักล่าวจึงควรแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้ความใน

บทบัญญัติมาตรา51 มาตรา 9 และมาตรา10 วรรคสองและวรรคสามเฉพาะท่ีเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดตาม

พระราชบญัญติัทั้งสองดงักล่าวต่อไปดงัน้ี 
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8.1.4 มาตรา 51 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542 

1) บทบญัญติัเดิม 

“มาตรา 51 การฟ้องคดีตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) ใหย้ืน่ฟ้องภายในหน่ึงปี และการฟ้องคดีตาม

มาตรา 9 วรรคหน่ึง (4) ใหย้ืน่ฟ้องภายในหา้ปี นบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัท่ีมี

เหตุแห่งการฟ้องคดี” 

2) บทบญัญติัท่ีเสนอแกไ้ขเพ่ิมเติม 

“มาตรา 51 การยื่นฟ้องคดีละเมิดตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) ให้ยื่นฟ้องภายในหน่ึงปีนับแต่

วนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึงการละเมิดและรู้ตวัผูต้อ้งใชค้่าสินไหมทดแทน และการฟ้องคดีความรับผิดอยา่งอ่ืนตามมาตรา 9 วรรค

หน่ึง (3) ให้ยื่นฟ้องภายในหน่ึงปีนบัแต่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัทาํละเมิดหรือวนัท่ีมี

เหตุแห่งการฟ้องคดีแลว้แต่กรณี 

การยื่นฟ้องคดีตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (4) ให้ยื่นฟ้องภายในห้าปีนับแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้เหตุ

แห่งการฟ้องคดีแต่ไม่เกินสิบปีนบัแต่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี” 

8.1.5 แกไ้ขมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีพ.ศ. 2539 

1) บทบญัญติัเดิม 

มาตรา 9 “ถา้หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หน้าท่ีไดใ้ชค้่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหายสิทธิท่ีจะ

เรียกให้อีกฝ่ายหน่ึงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีกําหนดอายุความหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีหน่วยงานของรัฐหรือ

เจา้หนา้ท่ีไดใ้ชค้่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผูเ้สียหาย”  

2) บทบญัญติัท่ีเสนอแกไ้ขเพ่ิมเติม 

มาตรา 9 ถา้หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีไดใ้ชค้่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหายหน่วยงานของ

รัฐหรือหรือเจา้หนา้ท่ีมีสิทธิของเจา้หนา้ท่ีท่ีจะเรียกใหอี้กฝ่ายหน่ึงชดใชค้่าสินไหมทดแทนแก่ตน 

สิทธิเรียกร้องของเจา้หนา้ท่ีตามวรรคหน่ึงให้มีกาํหนดอายคุวามหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีเจา้หน้าท่ีได้

รู้ถึงสิทธิเรียกใหห้น่วยงานของรัฐชดใชค้่าสินไหมทดแทนแก่ตน 

สิทธิของหน่วยงานของรัฐท่ีจะเรียกให้เจา้หนา้ท่ีชดใชค้่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีกาํหนด

อายคุวามสองปีนบัแต่รู้ถึงการละเมิดและรู้ถึงตวัเจา้หนา้ท่ีผูจ้ะพึงใชค้่าสินไหมทดแทน และกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมิได้

มีความเห็นใหเ้จา้หนา้ท่ีตอ้งรับผิด แต่กระทรวงการคลงัเห็นวา่เจา้หนา้ท่ีตอ้งรับผิดให้สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนนั้น มี

กาํหนดอายคุวามหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีหน่วยงานของรัฐไดรั้บแจง้ความเห็นของกระทรวงการคลงั 

กาํหนดอายคุวามใชสิ้ทธิเรียกร้องตามวรรคสองและวรรคสามนั้นตอ้งอยูภ่ายในสิบปีนบัแต่วนั

ทาํละเมิดเวน้แต่กรณีท่ีผูเ้สียหายไดใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องภายในกาํหนดอายคุวามไวแ้ลว้ และเจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ

เพ่ิงไดใ้ชค้่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้สียหายไป ภายหลงัจากกาํหนดอายุความสิบปีนับแต่วนัทาํละเมิดดงักล่าวได้พน้

กาํหนดไปหรือเหลืออยูไ่ม่ถึงเกา้สิบวนัใหก้าํหนดอายคุวามสิบปียงัไม่ครบกาํหนดจนกวา่จะครบกาํหนดเกา้สิบวนันบัแต่

วนัท่ีรู้ถึงสิทธิเรียกให้หน่วยงานของรัฐใชค้่าสินไหมทดแทนหรือรู้ถึงการละเมิดและรู้ตวัผูจ้ะพึงใชค้่าสินไหมทดแทน

แลว้แต่กรณี 
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8.1.6 แกไ้ขมาตรา 10 วรรคสองแห่งพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีพ.ศ.2539 

1) บทบญัญติัท่ีเดิม 

มาตรา 10 “ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีเป็นผูก้ระทาํละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน

ของรัฐท่ีผูน้ั้นอยูใ่นสังกดัหรือไม่ ถา้เป็นการกระทาํในการปฏิบติัหนา้ท่ีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจา้หนา้ท่ีให้

นาํบทบญัญติัมาตรา 8 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม แต่ถา้มิใช่การกระทาํในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้งัคบัตามบทบญัญติัแห่งประ

มลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจา้หน้าท่ีทั้งสองประการตามวรรคหน่ึงให้มีกาํหนดอายุ

ความสองปีนับแต่วนัท่ีหน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตวัเจา้หน้าท่ีผูจ้ะพึงตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทนและกรณีท่ี

หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีผูน้ั้ นไม่ต้องรับผิดแต่กระทรวงการคลงัตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดให้สิทธิ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้ นมีกําหนดอายุความหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีหน่วยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของ

กระทรวงการคลงั” 

2) บทบญัญติัท่ีเสนอแกไ้ขเพ่ิมเติม 

มาตรา 10 ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีเป็นผูก้ระทาํละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน

ของรัฐท่ีผูน้ั้นอยูใ่นสังกดัหรือไม่ ถา้เป็นการกระทาํในการปฏิบติัหนา้ท่ีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจา้หนา้ท่ีให้

นาํบทบญัญติัมาตรา 8 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม แต่ถา้มิใช่การกระทาํในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้งัคบัตามบทบญัญติัแห่งประ

มลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจา้หน้าท่ีทั้งสองประการตามวรรคหน่ึงให้มีกาํหนดอายุ

ความสองปีนับแต่วนัท่ีหน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตวัเจา้หน้าท่ีผูจ้ะพึงตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทนและกรณีท่ี

หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีผูน้ั้ นไม่ต้องรับผิดแต่กระทรวงการคลงัตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดให้สิทธิ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้ นมีกําหนดอายุความหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งความเห็นของ

กระทรวงการคลงั 

กาํหนดอายคุวามใชสิ้ทธิเรียกร้องตามวรรคสองนั้นตอ้งอยูภ่ายในกาํหนดไม่เกินสิบปีนบัแต่วนั

ทาํละเมิด เวน้แต่กรณีเพ่ิงมีเหตุให้ตอ้งสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีและไดมี้การสอบขอ้เท็จจริง

ข้ึนแลว้ภายในกาํหนดอายคุวามสิบปีและกาํหนดอายคุวามดงักล่าวไดพ้น้กาํหนดไปในระหวา่งกาํเนินการสอบขอ้เท็จจริง

หรือมีกาํหนดอายคุวามเหลืออยูไ่ม่เกินเกา้สิบวนัให้กาํหนดอายคุวามสิบปีนั้นยงัไม่ครบกาํหนดจนกวา่จะพน้เกา้สิบวนั

นบัแต่วนัท่ีหน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตวัเจา้หนา้ท่ีผูจ้ะพึงใชค้่าสินไหมทดแทน 
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บทคัดย่อ 

ในสังคมปัจจุบนัเป็นสังคมของยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่าวสาร และการติดต่อส่ือสารท่ีเป็นไปอย่างไร้

พรมแดน แมก้ระทัง่คนพิการก็สามารถท่ีจะดาํรงชีวิตอยูใ่นยคุเทคโนโลยีสารสนเทศน้ีได ้โดยการพฒันาอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือให้มีความทนัสมยัเพ่ือให้คนพิการแต่ละประเภทสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้

สะดวก ซ่ึงวจิยัเล่มน้ีเป็นการศึกษาคน้ควา้คนพิการประเภททางการไดย้นิ 

การเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับคนพิการตอ้งไดรั้บความเสมอภาคเท่าเทียมกนักบัคน

ปกติทั่วไป ซ่ึงประเทศไทยได้เขา้ร่วมลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ โดยมีหลกัการพ้ืนฐานท่ีสําคญั คือ 

ความสามารถในการเขา้ถึงสิทธิความเท่าเทียมกนัและการไม่เลือกปฏิบติั ดงันั้นจึงมีกฎกระทรวง กาํหนดหลกัเกณฑ์ 

วิธีการ และเง่ือนไขในการเขา้ถึงและใช้ประโยชน์จากขอ้มูล ข่าวสาร การส่ือสาร บริการโทรคมนาคมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร  เทคโนโลยส่ิีงอาํนวยความสะดวกเพ่ือการส่ือสารและบริการส่ือสาธารณะสาํหรับคนพิการ 

พ.ศ.2554 ข้ึน ตามมาตรา 20(6) แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ไดบ้ญัญติัให้

คนพิการมีสิทธิในการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากส่ิงอาํนวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวสัดิการและ

ความช่วยเหลือจากรัฐ 

ปัจจุบนัพบวา่ การเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารยงัไม่เพียงพอต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนัของ

คนพิการทางการไดย้นิ ในการเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  เน่ืองจากเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ท่ีสนบัสนุนคน

พิการนั้นยงัขาดแคลนและในบางประเภทรัฐให้ยืมเท่านั้น  จึงเป็นอุปสรรคสาํคญัในการดาํเนินชีวิตของคนพิการ  จึง

ควรแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกับริการสาธารณะท่ีรัฐ

จาํเป็นตอ้งใหค้วามช่วยเหลือ 

คาํสําคญั:  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับคนพิการ, สวสัดิการสงัคม, คนพิการทางการไดย้นิ 
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ABSTRACT 

In today's society is a society of information technology. Also information communication involves 

globalisation.  People with disabilities are able to live in this era of information technology. By developing tools and 

equipment up to date so that people with disabilities can access each type of information and communications 

technology area. This research is the study of hearing impaired people. 

Access to information and communications technology for people with disabilities must be given equality 

with ordinary people. Thailand has signed the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The basic 

principle is the ability to access the right to equality and non-discrimination. The Ministerial Regulation Prescribing  

the Principles, Methods and Conditions of the Accessibility to the News Information, Communication, 

Telecommunication Services, Information Technology and Communication, Assistive Technology for the 

Communication, and Public Media Services for Persons with Disabilities B.E. 2554 (2011) which is enacted by virtue 

of Article 20 (6) of the Act for Empowerment of Persons with Disabilities 2550 states that people with disabilities 

are entitled to. access and use of the facilities of the public. as well as welfare and assistance from the state. 

Currently, that is not enough to sustain the daily lives of the hearing impaired. Due to the lack of equipment 

that supports the disabled, also some types of equipment are provided only by government lending, this creates the 

main obstacle in the way of life of people with disabilities on accessing the information and communications 

technology. The law should be amended to ensure equality and nondiscrimination. in order to comply with the public 

services that  need help from the state. 

.Keywords:  Information and Communication Technology for The Disabled, Social Welfare, Hearing Impaired  

 

1. บทนํา 

ความสาํคญัของคนพิการนั้นไดมี้บทบญัญติัสิทธิแก่คนพิการไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย แต่

หากจะกล่าวถึงสิทธิแห่งท่ีให้ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกนั และความไม่ถูกเลือกปฏิบติัของคนพิการนั้นอยา่ง

ชดัเจน จะปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 30วรรค3 ว่า “การเลือก

ปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินกาํเนิดเช้ือชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการ 

สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม 

หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทาํมิได”้ เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกท่ีได้

บญัญติัเพ่ิมเติม ความพิการ ลงไปในหลกัแห่งความเสมอภาคอนัเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีเป็นรากฐานสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีจะก่อให้

คนพิการไดรั้บความเป็นธรรม ความยติุธรรม ความเท่าเทียมกนั และการไม่ถูกเลือกปฏิบติัดว้ยเหตุอนัไม่เป็นธรรมใน

สงัคมไทยอยา่งแทจ้ริง  ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 ฉบบัปัจจุบนั ความสาํคญัของคนพิการ

ก็ไดถู้กบญัญติัไวใ้นมาตรา 27  วรรค 3 วา่ “การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่วา่ดว้ยเหตุความแตกต่างใน

เร่ืองถ่ินกาํเนิด  เช้ือชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจ

หรือสังคม ความเช่ือศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ 

จะกระทาํมิได”้ 
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ในสังคมปัจจุบนันั้นเป็นสังคมแห่งยุคโลกาภิวตัน์  ยุคข่าวสารหรือยุคสารสนเทศ ท่ีมีการติดต่อส่ือสาร

เป็นไปอย่างไร้พรมแดน    แมก้ระทัง่คนพิการนั้นก็สามารถดาํเนินชีวิตอยู่ในสังคมยคุน้ีไดด้ว้ยการพฒันาอุปกรณ์  

เคร่ืองมือ ให้ทนัสมยัต่อคนพิการแต่ละประเภท เพ่ือให้เขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับคนพิการ   

เพ่ือมิให้มีการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม รัฐตอ้งสนับสนุนและส่งเสริม พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือให้คน

พิการไดรั้บความเสมอภาคเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเท่าเทียมกบัคนปกติทัว่ไป  

ซ่ึงประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมลงนาม เม่ือวนัท่ี 29 กรกฏาคม พ.ศ.2551 ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 

(Convention on the Rights of Persons with disabilities : CRPD)  มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ.2551   โดย

มีหลกัการท่ีสาํคญั คือ  การเคารพในศกัด์ิศรีท่ีมีมาแต่กาํเนิด  การอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง การมีเสรีภาพในการตดัสินใจเลือก

ดว้ยตนเอง  และความเป็นอิสระของบุคคล  การไม่เลือกปฏิบติั  การเขา้มีส่วนร่วมในสังคม การเคารพความแตกต่าง  

ความเท่าเทียมกนัในโอกาส  ความสามารถในการเขา้ถึงสิทธิความเท่าเทียมกนัและการไม่เลือกปฏิบติั  สิทธิท่ีจะได้

เขา้ถึงสารสนเทศ เป็นตน้ 

อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิคนพิการ ในขอ้ท่ี 21 ไดบ้ญัญติัไวว้า่ “เสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น 

การเขา้ถึงสารสนเทศ โดยใหรั้ฐภาคีดาํเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวงเพ่ือประกนัใหค้นพิการสามารถใชสิ้ทธิในการ

มีเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น รวมถึงเสรีภาพในการแสวงหาไดรั้บและเผยแพร่สารสนเทศและ

ความคิดบนพ้ืนฐานท่ีเท่าเทียมกบับุคคลอ่ืน”  เพ่ือให้คนพิการไดเ้ขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจึงไดมี้

กฎกระทรวง กาํหนดหลกัเกณฑ ์ วิธีการ  และเง่ือนไขในการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลข่าวสาร  การส่ือสาร  

บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เทคโนโลยีส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือการส่ือสาร และ

บริการส่ือสาธารณะสําหรับคนพิการ พ.ศ.2554 เกิดข้ึน  ตามมาตรา 20 (6) แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550  ไดบ้ญัญติัให้คนพิการมีสิทธิท่ีจะเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ไดจ้ากส่ิงอาํนวยความ

สะดวกอันเป็นสาธารณะ  ตลอดจนสวสัดิการและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ในด้านขอ้มูล การส่ือสาร บริการ

โทรคมนาคม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เทคโนโลยส่ิีงอาํนวยความสะดวกเพ่ือการส่ือสารและบริการส่ือ

สาธารณะสาํหรับคนพิการทุกประเภท  ตลอดจนการบริการส่ือสาธารณะจากหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนท่ีไดรั้บ

งบประมาณสนบัสนุนจากรัฐตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารกาํหนดในกฎกระทรวง 

แมก้ฎกระทรวง กาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลข่าวสาร 

การส่ือสาร  บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เทคโนโลยีส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือการ

ส่ือสาร และบริการส่ือสาธารณะสําหรับคนพิการ พ.ศ.2554 ประกาศข้ึน คนพิการก็ยงัคงไม่ไดรั้บความยติุธรรมใน

การเขา้ถึงและใช้ประโยชน์จากการรับข้อมูลข่าวสาร  การส่ือสารต่างๆ การบริการโทรคมนาคม เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร  และไม่ไดรั้บการอาํนวยความสะดวกเพ่ือการส่ือสารและการบริการตามหลกับริการ

สาธารณะสาํหรับคนพิการ เน่ืองจากขอ้บงัคบัในกฎกระทรวงฉบบัน้ี จึงทาํใหมี้ประเด็นปัญหาท่ีควรปรึกษาและเสนอ

แนวทางการแกไ้ขให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้คนพิการไดด้าํเนินชีวิตไดอ้ยา่งคนปกติทัว่ไปและเพ่ือให้สอดคลอ้ง

กบัอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิคนพิการท่ีประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคี 
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งานวิจยัฉบบัน้ีไดท้าํการวิจยัเฉพาะคนพิการประเภททางการไดย้ินเท่านั้น  ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนวทางการ

แกไ้ขปัญหาและเสนอมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับ

คนพิการทางการไดย้นิเพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินชีวติท่ีดีข้ึนสาํหรับคนพิการ 

         

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1)  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของการใช้กฎหมายของกฎกระทรวง กาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและ

เง่ือนไขในการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลข่าวสาร การส่ือสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสาร เทคโนโลยส่ิีงอาํนวยความสะดวกเพ่ือการส่ือสาร และบริการส่ือสาธารณะสาํหรับคนพิการ พ.ศ.2554 

2)  เพ่ือศึกษาบทบญัญติัของกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับคน

พิการทางการไดย้นิ 

3)  เพ่ือศึกษาความจาํเป็นและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีต่อคนพิการทางการ

ไดย้นิ 

4)  ศึกษาแนวทางในการกาํหนดวิธีการสนบัสนุนเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สาํหรับคนพิการ และกาํหนดมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สาํหรับคนพิการทางการไดย้นิ 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

งานวจิยัฉบบัน้ีใชว้ธีิการวจิยัเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ี

อาจส่งผลกระทบต่อคนพิการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับคนพิการทางการไดย้ิน จากหนงัสือ 

บทความทางวิชาการ วารสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ (Thesis) เอกสารวิชาการทั้ งท่ีเป็นกฎหมายไทยและ

กฎหมายต่างประเทศ คาํพิพากษา ตลอดจนขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Data) และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

4. ผลการวจิยั 

การท่ีประเทศไทยไดมี้การพฒันาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับคนพิการ  เพ่ือใหค้น

พิการมีความเท่าเทียมกนัและเสมอภาคกนักบัคนปกติทัว่ไปในการดาํรงชีวิตในสังคม  รัฐควรสนับสนุนเคร่ืองมือ 

อุปกรณ์เหล่าน้ีใหก้บัคนพิการ  เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารถือวา่เป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งช่วยในเร่ืองติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนและช่วยพฒันาชีวิตคุณภาพของคนพิการให้ดีข้ึน เช่น อุปกรณ์ส่ือสาร 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ รัฐจึงตอ้งเขา้มาดูแลช่วยเหลือคนพิการในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึง

จาํนวนคนพิการในประเทศไทยจากขอ้มูลรายงานสถานการณ์ดา้นคนพิการในประเทศไทย จากกระทรวงการพฒันา

สังคมและความมัน่คงของมนุษย ์กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2560  

มีจาํนวนคนพิการรวมทั้งส้ิน 1,756,849 คน  โดยเป็นชาย 928,594 คน และเป็นหญิง 828,255 คน  เม่ือเทียบกบัจาํนวน

อุปกรณ์ท่ีรัฐสนบัสนุนจะพบวา่มีจาํนวนท่ีนอ้ยกวา่จาํนวนคนพิการ    

ดงันั้นรัฐควรท่ีจะเขา้ไปช่วยเหลือโดยการจดัสรร เพ่ือให้คนพิการไดเ้ขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร  ซ่ึงในปริญญาวา่ดว้ยสิทธิคนพิการไทยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2541 ไดใ้ห้ความสาํคญัเก่ียวกบัอุปกรณ์และเคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ิงอาํนวยความสะดวก
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สาํหรับคนพิการจะเห็นไดช้ดัในปฏิญญาขอ้ท่ี 10 “คนพิการ  มีสิทธิไดรั้บส่ิงอาํนวยความสะดวก บริการ  และความ

ช่วยเหลือจากรัฐ  เพ่ือให้สามารถดาํรงอยู่ในสังคมไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไป” และ ในขอ้ท่ี 12 “คนพิการ มีสิทธิ

ไดรั้บและเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิของคนพิการ  ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้ส่ือ

ทุกประเภทท่ีเหมาะสมกบัความพิการทางการไดย้นิ 

แมก้ฎกระทรวง กาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลข่าวสาร 

การส่ือสาร  บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เทคโนโลยีส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือการ

ส่ือสาร และบริการส่ือสาธารณะสําหรับคนพิการ พ.ศ.2554 ได้ประกาศข้ึน  คนพิการก็ยงัไม่ได้รับสิทธิเขา้ถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับคนพิการ ไม่ไดรั้บการอาํนวยความสะดวกและการบริการ จาํนวน

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ยงัไม่เพียงพอต่อคนพิการ  ในวจิยัฉบบัน้ี ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้คนพิการประเภททางการได้

ยนิ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

1) คนหูหนวก หมายถึง คนท่ีสูญเสียการไดย้ินมากจนไม่สามารถรับขอ้มูลผ่านทางการไดย้ิน ไม่วา่จะใส่

หรือไม่ไดใ้ส่เคร่ืองช่วยฟังก็ตาม  

2) คนหูตึง หมายถึง คนท่ีมีการไดย้ินเหลืออยู่พอเพียงท่ีจะรับขอ้มูลผ่านทางการไดย้ิน โดยทัว่ไปจะใส่

เคร่ืองช่วยฟัง 

ซ่ึงในการใชป้ระโยชน์เทคโนโลยีส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับคนหูหนวกและคนหูตึงนั้น ตอ้งคาํนึงถึง

ประเภทของการส่ือสารและการไดย้นิท่ีหลงเหลืออยูข่องคน ๆ นั้น  กล่าวคือ  สาํหรับคนหูหนวก  เน่ืองจากเป็นบุคคล

ท่ีไม่สามารถรับรู้ขอ้มูลผ่านทางการไดย้ิน  จึงตอ้งคาํนึงว่าจะใชว้ิธีใดทดแทนการไดย้ินท่ีจะช่วยให้สามารถเขา้ถึง

ขอ้มูลได ้ แต่สาํหรับคนหูตึง อาจจะช่วยในเร่ืองของการเพ่ิมการไดย้ินของเขา  แต่ในปัจจุบนันั้นทั้งคนหูหนวกและ

คนหูตึงใช้เทคโนโลยีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีมีอยู่รวมกนัซ่ึงข้ึนอยู่กบัสถานการณ์และความพึงพอใจของแต่ละ

บุคคล เทคโนโลยีส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับคนหูหนวกและคนหูตึง เช่น ภาษามือ ส่ือโสตทศัน์ ระบบการใช้

สญัญาณ เคร่ืองโทรสาร เคร่ืองช่วยฟัง โทรศพัทส์าํหรับคนหูหนวก โทรศพัทข์ยายเสียง เป็นตน้ 

กฎกระทรวง กาํหนดหลกัเกณฑ ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลข่าวสาร การ

ส่ือสาร  บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เทคโนโลยีส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือการ

ส่ือสาร และบริการส่ือสาธารณะสาํหรับคนพิการ พ.ศ.2554  ซ่ึงในกฎกระทรวงฉบบัน้ีขอ้ท่ี 3  ระบุวา่ “หน่วยงานของ

รัฐหรือเอกชนท่ีไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากรัฐ ตอ้งจดัใหข้อ้มูล ข่าวสาร การส่ือสาร บริการโทรคมนาคม บริการ

ส่ือสาธารณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและเทคโนโลยีส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือการส่ือสาร  ท่ีอยูใ่น

ความควบคุมดูแล  อยู่ในรูปแบบ วิธีการ หรือช่องทางท่ีคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้”    ตาม

กฎกระทรวงฉบบัน้ี  บงัคบัให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนท่ีไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากรัฐเท่านั้น  ไม่

รวมถึงเอกชนอ่ืนท่ีไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน ซ่ึงในประเทศฝร่ังเศสมีการช่วยเหลือคนพิการเพ่ือให้ใช้

เทคโนโลยีเป็นเงินช่วยเพ่ือให้คนพิการสามารถซ้ือหรือเช่าอุปกรณ์ในการดาํรงชีวิตของผูพิ้การได ้ อุปกรณ์ดงักล่าว

อาจเป็นไปเพ่ือดูและตามความจาํเป็นเพ่ือใหค้นพิการเป็นอยูท่ี่ดี 

ซ่ึงในปัจจุบนัเอกชนลว้นมีส่วนสาํคญัอยา่งมากทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไม่วา่จะเป็นทาง

โทรทศัน์  วิทย ุ โทรศพัท์ หรือการให้บริการทางคอมพิวเตอร์  เช่น โทรทศัน์ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารไดเ้ปล่ียนระบบโทรทศัน์จาก อนาล็อก (Analog TV) เป็นระบบดิจิตอล (Digital TV) โดยมีเอกชนจาํนวน



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
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วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1286 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

มากท่ีไดรั้บสมัปทานการใหบ้ริการทางโทรทศัน์   ดงันั้น กฎกระทรวงฯ ฉบบัน้ีควรสนบัสนุนใหเ้อกชนท่ีเขา้มาจดัทาํ

ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแก่คนพิการ เช่น ล่ามภาษามือ  ขอ้ความบรรยาย ใตภ้าพทางโทรทศัน์ไม่วา่

จะช่วงเวลารายการข่าวหรือช่วงรายการละคร เพ่ือให้คนพิการทางการไดย้ินไดรั้บความเสมอภาคกบัคนปกติท่ีจะได้

รับชมทั้งความรู้และความบนัเทิง หรือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) นอกจากจะใชโ้ทรออก – 

รับสายแลว้ ยงัมีแอพพลิเคชัน่ให้ใชง้านเพ่ือช่วยอาํนวยความสะดวกไดห้ลากหลายและช่วยให้คนพิการไดเ้ข้าถึง

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารไดง่้ายมากข้ึน เป็นตน้ 

จะเห็นไดว้า่ภาคเอกชนเขา้มามีบทบาททางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับคนพิการอย่าง

มาก   รัฐตอ้งเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกและส่งเสริมสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้เอกชนเขา้มาจัดทาํส่ือด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับคนพิการ โดยมีมาตรการทางกฎหมายกาํหนดวิธีการ สนับสนุน 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับคนพิการทางการไดย้นิและกาํหนดมาตรการยกเวน้

ภาษีให้ภาคเอกชนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการทาํส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับคนพิการทางการได้

ยนิ เพ่ือเป็นไปตามหลกับริการสาธารณะท่ีรัฐตอ้งช่วยเหลือหรือส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับคนพิการได้เข้ามามีบทบาทสําคัญมากต่อการดํารง

ชีวติประจาํวนัของคนพิการ  ไม่วา่จะเป็นภาคศึกษา  ภาคเกษตรกรรม  ภาคอุตสาหรรม ภาคพาณิชยกรรม  ภาคส่ือสาร

และอ่ืนๆ จะเห็นไดว้า่เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารนั้นเก่ียวขอ้งกบัมนุษยแ์ทบจะทุกส่ิงทุกอยา่ง   เม่ือมีการ

ส่ือสารท่ีไร้พรมแดนยุคของโลกาภิวฒัน์  จะเห็นไดว้่ามีความเล่ือมลํ่ากนัทางสังคมผูท่ี้มีก็จะไดเ้ปรียบในการรับรู้

ข่าวสารขอ้มูล สามารถสร้างโอกาสในชีวิตและมีทางเลือกมากกว่าผูไ้ม่มี ซ่ึงผูไ้ม่มีคือผูท่ี้ถูกจาํกดัสิทธิไม่สามารถ

เขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และไม่สามารถใชป้ระโยชน์และรับรู้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้พยายามให้ความช่วยเหลือคนพิการโดยการออกพระราชบัญญติัหลายฉบับ แต่

อย่างไรก็ตามในการออกพระราชบัญญัติก็เป็นเพียงการผลักดันให้สังคมเข้ามามีส่วนรับผิดชอบส่งเสริมและ

สนับสนุนกลุ่มบุคคลท่ีดอ้ยโอกาสมากข้ึนเท่านั้นและแกไ้ขปัญหาไดเ้พียงส่วนหน่ึงเท่านั้น  ปัญหาท่ีแทจ้ริงคือทาํ

อยา่งไรให้สามารถจะหา เคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือพฒันาอุปกรณ์ เพ่ือให้คนพิการไดเ้ขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเหล่านั้นไดเ้พ่ือส่งเสริมการดาํรงชีวิตพฒันาคุณภาพชีวิตใหอ้ยูร่่วมกนัในสังคมกบัคนปกติได ้ไม่วา่จะเขา้

รับการศึกษาจนถึงขั้นสูงสุด และประกอบอาชีพไดเ้ช่นเดียวกบัคนปกติ  ดงันั้นรัฐจาํเป็นตอ้งเขา้มาช่วยดูแลคนพิการ

เหล่าน้ีใหเ้ขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารไดอ้ยา่งคนปกติ  ผูว้จิยัจึงขอเสนอแนะ ดงัน้ี 

5.1 แกไ้ขกฎกระทรวง กาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล

ข่าวสาร การส่ือสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เทคโนโลยีส่ิงอาํนวยความสะดวก

เพ่ือการส่ือสาร และบริการส่ือสาธารณะสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2554 ขอ้ท่ี 3 ซ่ึงจาํกดัแต่เฉพาะเอกชนท่ีไดรั้บการ

สนบัสนุนจากรัฐเท่านั้น จึงตอ้งมีการแกไ้ขใหเ้อกชนทัว่ไปเขา้มามีส่วนร่วมดว้ย 

จาก “หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีไดรั้บงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ตอ้งจดัให้มีขอ้มูลข่าวสาร  การ

ส่ือสาร บริการโทรคมนาคม  บริการส่ือสาธารณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เทคโนโลยีส่ิงอาํนวยความ

สะดวกเพ่ือการส่ือสาร ท่ีอยูใ่นความควบคุมดูแล อยูใ่นรูปแบบ วิธีการ หรือช่องทางท่ีคนพิการสามารถเขา้ถึงและใช้

ประโยชน์ได”้ 
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เปล่ียนเป็น “หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ตอ้งจัดให้มีขอ้มูลข่าวสาร การส่ือสาร บริการโทรคมนาคม 

บริการส่ือสาธารณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทคโนโลยีส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือการส่ือสาร ท่ีอยูใ่น

ความควบคุมดูแล อยูใ่นรูปแบบ วธีิการ หรือช่องทางท่ีคนพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได”้ 

5.2 ตอ้งเพ่ิมเติมลงในกฎกระทรวง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ในการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์

จากขอ้มูลข่าวสาร การส่ือสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เทคโนโลยส่ิีงอาํนวยความ

สะดวกเพ่ือการส่ือสาร และบริการส่ือสาธารณะ สาํหรับคนพิการ พ.ศ. 2554 ใหมี้การออกมาตรการทางภาษีแก่เอกชน

ท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการทาํส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับผูพิ้การ ดงัน้ี 

“ใหย้กเวน้ภาษีใหแ้ก่ผูป้ระกอบการท่ีจดัทาํส่ือหรือผูใ้หบ้ริการสาธารณะอ่ืนซ่ึงไดจ้ดัส่ิงอาํนวยความสะดวก

หรือบริการทางส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมถึงเคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยส่ิีง

อาํนวยความสะดวกให้แก่คนพิการในการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลข่าวสาร การส่ือสาร บริการโทรคมนาคม 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เทคโนโลยีส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือการส่ือสาร และบริการส่ือสาธารณะ 

สาํหรับคนพิการ พ.ศ.2554  ซ่ึงอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 20 (6) และมาตรา 45 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและ

พฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ พ.ศ. 2550” 
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บทคัดย่อ 

การประกนัสังคมนั้นมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือการสร้างหลกัประกนัในการดาํเนินชีวิตให้แก่ผูป้ระกนัตน ซ่ึง

อาจกล่าวได้ว่าเป็นการมุ่งยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้แก่ผูป้ระกันตนและให้ความช่วยเหลือผูป้ระกันตนท่ี

เดือดร้อนในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยซ่ึงเป็นประโยชน์ทดแทนท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตของผูป้ระกนัตนมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากในชีวติประจาํวนัของผูป้ระกนัตนนั้น มีความเส่ียง

ท่ีจะประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยไดทุ้กขณะ 

จากการศึกษาพบว่า การประกนัสังคมมีหลกัเกณฑ์และขั้นตอนในการกาํหนดความคุม้ครองเก่ียวกับการ

ขอรับบริการทางการแพทยอ์ยูม่ากมาย ไม่วา่จะเป็นการกาํหนดสถานพยาบาล การกาํหนดค่ารักษาพยาบาลท่ีมีลกัษณะ

เหมาจ่าย  การจาํกดัเพดานในการรักษา ทาํใหผู้ป้ระกนัตนไม่สามารถใชสิ้ทธิในการเขา้รับบริการทางการแพทยไ์ดอ้ย่าง

เตม็ท่ี  เม่ือเปรียบเทียบกบัการประกนัสุขภาพในระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้กลบัพบวา่บริการทางการแพทยใ์น

ระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้ามีสิทธิมากกว่าของผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสังคม จึงเกิดเป็นความเหล่ือมลํ้ า

ทางสงัคม และเป็นคาํถามท่ีทา้ทายต่อผูเ้ก่ียวขอ้งวา่ ทาํไมผูป้ระกนัตนท่ีตอ้งจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเขา้กองทุนทุกเดือน

กบัไดรั้บสิทธิประโยชน์ท่ีดอ้ยกวา่ 

ผู ้เขียน จึงมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายประกันสังคมในเร่ืองของการกําหนดค่า

รักษาพยาบาล ซ่ึงปัจจุบันกฎหมายประกันสังคมมีการกําหนดค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายท่ีน้อยเกินไปเม่ือ

เปรียบเทียบกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และควรลดขั้นตอนหรือหลักเกณฑ์ในการขอรับบริการทาง

การแพทยล์ง  โดยการแกไ้ข เพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการการแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533  

เร่ือง  หลกัเกณฑ ์และการกาํหนดค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการทาํงานเพ่ือให้

ผูป้ระกนัตนมีสิทธิในการเขา้รับบริการทางการแพทยท่ี์ดีและรวดเร็ว เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบนั 

และให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายประกนัสังคม อนัก่อให้เกิดการพฒันากฎหมายประกนัสังคมของประเทศ

ไทยใหมี้ความทดัเทียมนานาอารยะประเทศต่อไป 

คาํสําคญั:  การประกนัสงัคม, ค่าบริการทางการแพทย ์
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ABSTRACT 

The main purpose of social security is to provide security for insurers. In other words, it upgrades the living 

standards for the insurers and supports in different aspects, especially for injuries or sicknesses that have the most 

important effects on their lives since they have risks to be injured and sick at any time. 

It was found that the social security had many criteria and steps about using medical services including the 

selections of hospitals, medical fee payment packages, and medical treatment limitations. These prevented the 

insurers to use their rights to use the medical services efficiently. By comparing the health insurances in the complete 

health insurance system, it was found that the number of the medical rights in the complete health insurance system 

was higher than that in the social security. This is a social disadvantage and question why the insurers paying for the 

medical services every month received fewer benefits than those in the other system. 

Therefore, the author provided a suggestion to amend social security laws regarding the medical treatment 

fees. Presently, the laws have fewer medical service payment packages than the complete health insurance system in 

the current socio-economic situations. It was suggested to reduce the steps or criteria for using the medical services 

by amending the announcements of the medical committees according to the Social Security Act B.E. 2 5 3 3  on the 

criteria and medical treatment fees for injuries or sicknesses not caused by working in order to enable the insurers to 

use the medical services quickly and appropriately and to meet the purpose of the social security laws that will make 

Thailand’s social security laws equivalent to civilized countries. 

Keywords:  Social Security, Medical Fees 

 

1. บทนํา 

ในอดีตประเทศไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมและเปล่ียนแปลงมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมอนันาํมาซ่ึงความ

เปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในสังคมเป็นอยา่งมาก  การเปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตรกรรม  

มาเป็นสังคมอุตสาหกรรมก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบมากกวา่ท่ีเป็นไปในทางบวก เน่ืองจากสงัคมอุตสาหกรรม

ก่อใหเ้กิดมลภาวะท่ีเกิดจากระบบการทาํงานของโรงงานอุตสาหกรรม หรือมลภาวะอ่ืน ๆ รวมไปถึงการแพร่กระจาย

ของเช้ือโรคต่าง ๆ มลภาวะเหล่าน้ีสามารถแทรกซึมเขา้สู่ร่างกายไดง่้าย ซ่ึงส่ิงท่ีจะตามมาคือโรคภยัไขเ้จ็บ และเม่ือ

ไดรั้บการเจ็บป่วยหรือเกิดการบาดเจ็บแลว้ ประชาชนตอ้งแสวงหาการเยียวยารักษาเพ่ือให้ตนเองกลบัมีสุขภาพท่ีดี

ดงัเดิมอีกคร้ัง และส่ิงท่ีจะตามมาก็คือภาระค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนโดยไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ 

ถึงแมว้ิวฒันาการทางการแพทยใ์นปัจจุบนัจะมีความเจริญกา้วหนา้มากข้ึนแลว้ก็ตาม  แต่ใช่ว่าทุกคนจะมี

สิทธิในการเขา้ถึงบริการทางการแพทยไ์ดทุ้กคน  เพราะววิฒันาการทางการแพทยท่ี์มีความเจริญกา้วหนา้มากข้ึนส่งผล

ให้ค่ารักษาพยาบาลในแต่ละคร้ังสูงข้ึน ประชาชนท่ีมีกาํลงัทรัพยเ์พียงพอในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลการไปหาหมอ

เพ่ือรักษาอาการเจ็บป่วยคงทาํไดไ้ม่ยาก  แต่หากประชาชนมีฐานะไม่ดี มีรายไดน้อ้ยการไปหาหมอเพ่ือรักษาอาการ

เจ็บป่วยในแต่ละคร้ังอาจทาํใหเ้กิดเป็นภาระทั้งของตวัเองและของครอบครัว จึงตอ้งทนรับความเจ็บป่วยไว ้บางคร้ัง

การเจ็บป่วยเพียงเลก็นอ้ยแต่ถูกปล่อยไวไ้ม่ไดรั้บการรักษาตั้งแต่ตน้อาจนาํมาซ่ึงความสูญเสียต่อไปได ้
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ปัจจุบนัแมจ้ะมีสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าซ่ึงเป็นสวสัดิการรักษาพยาบาลท่ีรัฐจดัให้มีข้ึนเพ่ือดูแล

ประชาชนใหเ้ขา้รับบริการสาธารณสุขไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงค่าใชจ่้ายแต่ใช่วา่

ทุกคนจะใช้สิทธิได้เสมอไป บางคนถูกตัดสิทธิเพียงเพราะทํางานมีเงินเดือนมีนายจ้าง ถูกบังคับให้เข้าระบบ

ประกันสังคมตามกฎหมายประกันสังคม  และเม่ือเปรียบเทียบสิทธิการรักษาพยาบาลในระบบประกันสังคมกบั

หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้จะพบวา่สิทธิประกนัสงัคมยงัคงดอ้ยกวา่ นอกจากน้ีผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสังคม

ตอ้งจ่ายค่าเบ้ียประกนัสุขภาพ ซ่ึงเราเรียกกนัวา่การประกนัภาคบงัคบั  แมว้า่การประกนัสังคมจะมีสิทธิประโยชน์ถึง  

7 กรณีตามท่ีกฎหมายประกันสังคมกาํหนดท่ีถือว่าเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ช้แรงงานอย่างมาก แต่ในส่วนของสิทธิ

ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยยงัคงมีปัญหาในการบงัคบัใช ้  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการกาํหนด

หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่ารักษาพยาบาล  สิทธิในการเลือกใชโ้รงพยาบาล  เป็นเหตุใหส้ร้างความไม่เขา้ใจในการไดรั้บ

สิทธิประโยชน์ท่ีไม่เท่าเทียมกันและก่อให้เกิดปัญหาและความเหล่ือมลํ้ าทางสังคม ทาํให้เกิดการเรียกร้องสิทธิ

ประโยชน์จากผูป้ระกนัตน จึงเกิดประเด็นคาํถามท่ีทา้ทา้ยต่อ ผูป้ระกนัตน ผูน้าํแรงงาน รัฐบาลและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

ว่า “ทาํไมผูป้ระกันตนเหล่าน้ี ซ่ึงเป็นเพียงคนกลุ่มเดียวในประเทศท่ีตอ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่กับได้รับสิทธิ

ประโยชน์และการดูแลใหเ้ขา้ถึงบริการทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพดอ้ยกวา่กลุ่มคนท่ีไม่ตอ้งจ่ายเงิน”   

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา สาระสําคญั ของการประกันสุขภาพของผูป้ระกันตนในส่วนท่ีเก่ียวกับประโยชน์

ทดแทนในการรักษาพยาบาลตามกฎหมายประกนัสงัคม และการประกนัสุขภาพในระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 

2. เพ่ือศึกษาแนวคิด หลกัการของการประกนัสุขภาพของผูป้ระกนัตนในส่วนท่ีเก่ียวกบัประโยชน์ทดแทน

ในค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายประกนัสงัคม  

3. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนัวา่ประโยชน์ทดแทนท่ีจะพึงไดรั้บจาก

การเป็นผูป้ระกนัตนตามกฎหมายประกนัสงัคมในส่วนท่ีเก่ียวกบัประโยชน์ทดแทนในค่ารักษาพยาบาลมีอยูม่ากน้อย

เพียงใด โดยศึกษาวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัการประกนัสุขภาพในระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ และต่างประเทศ 

4. เพ่ือศึกษาและคน้ควา้มาตรการทางกฎหมายมาใชเ้ป็นแนวทางสําหรับการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการประกนัสุขภาพของผูป้ระกนัตนตามกฎหมายประกนัสงัคมในส่วนท่ีเก่ียวกบัประโยชน์ทดแทนในค่า

รักษาพยาบาลท่ีใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนัให้เหมาะสม ชัดเจน และเป็นธรรม เพ่ือให้สอดคลอ้งกับสภาพสังคมและ

เศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงเอกสาร กล่าวคือ จะเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลจากหนังสือตัวบท

กฎหมาย บทความ และเอกสารต่าง ๆ เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์กรณีประสบอนัตรายหรือ

เจ็บป่วยในระบบประกนัสงัคมและระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้  
 

4. ผลการวจิยั 

จากการศึกษาพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 ในดา้นสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอนัตราย

หรือเจ็บป่วย พบวา่การกาํหนดค่ารักษาพยาบาลในกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยยงัไม่เหมาะสมและสอดคลอ้ง



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1291 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

กบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั และเม่ือเปรียบเทียบกบัคา่รักษาพยาบาลในระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้พบวา่คา่

รักษาพยาบาลในระบบประสงัคมมีอตัราท่ีนอ้ยกวา่  ซ่ึงแยกเป็นประเด็นปัญหาต่าง ๆ ไดด้งัน้ี  

1) ปัญหากรณีเจ็บป่วยทัว่ไป  

สาํนกังานประกนัสังคมจ่ายค่ารักษาพยาบาลใหก้บัสถานพยาบาลแบบเหมาจ่าย ในราคา 1,460  บาทต่อคน

ต่อปี ซ่ึงเป็นอัตราท่ีตํ่ามากเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการทางการแพทย์ในปัจจุบัน และเม่ือเปรียบเทียบ                

ค่ารักษาพยาบาลในระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้จะพบวา่ในระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้จ่ายค่าบริการ

ทางการแพทยแ์บบเหมาจ่ายให้กับสถานพยาบาลในอตัรา 3,109.87 บาทต่อคนต่อปี ซ่ึงเป็นอตัราท่ีสูงกว่าระบบ

ประกนัสังคม ทาํให้ผูป้ระกนัตนไดรั้บการรักษาพยาบาลแบบจาํกดัและเน่ืองจากการจ่ายค่าบริการแบบเหมาจ่าย     

รายหัวต่อคนต่อปีทาํให้ผูป้ระกนัตนเลือกสถานพยาบาลไดเ้พียง 1 แห่ง และสามารถเปล่ียนสถานพยาบาลไดปี้ละ       

1 คร้ัง หากผูป้ระกนัตนไม่พอใจในการบริการของสถานพยาบาลก็ไม่สามารถเปล่ียนได ้ตอ้งรอใหค้รบกาํหนดรอบปี

ท่ีสาํนกังานประกนัสงัคมกาํหนด กรณีดงักล่าวเป็นการจาํกดัเสรีภาพในการรักษาพยาบาลของผูป้ระกนัตน 

2) ปัญหากรณีทนัตกรรม 

ผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บค่าบริการทางการแพทย ์กรณีอุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด และขูดหินปูน ในอตัรา

เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจาํเป็นแต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปี กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดไดบ้างส่วน ให้ผูป้ระกนัตนมีสิทธิ

ได้รับค่าบริการทางการแพทยแ์ละค่าฟันเทียมเท่าท่ีจ่ายจริงตามความจาํเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท ภายใน

ระยะเวลา 5 ปีนับแต่วนัท่ีใส่ฟันเทียมนั้น  โดยแยกออกเป็นกรณีใส่ฟันเทียม  1-5 ซ่ี เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจาํเป็น     

ในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท และ มากกวา่ 5 ซ่ี   เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจาํเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท  กรณีใส่ฟัน

เทียมชนิดถอดได้ทั้ งปาก ให้ผูป้ระกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทยแ์ละค่าฟันเทียมเท่าท่ีจ่ายจริงตาม

ความจาํเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา  5  ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีใส่ฟันเทียมนั้น โดยแยกออกเป็นกรณีใส่

ฟันเทียมชนิดถอดไดท้ั้งปากบนหรือล่าง เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจาํเป็นในวงเงินไม่เกิน  2,400 บาท หรือฟันเทียมชนิด

ถอดไดท้ั้ งปากบนและล่าง เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจาํเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท โดยผูป้ระกนัตนสามารถไป

รักษาท่ีคลีนิกทนัตกรรมหรือโรงพยาบาลใดก็ได ้แต่ตอ้งสาํรองจ่ายไปก่อนแลว้นาํใบเสร็จมาเบิก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีค่าบริการทางทนัตกรรมมีราคาสูง  ทาํให้ผูป้ระกนัตนไม่ไดรั้บการรักษาทางทนัตกรรม   

ท่ีดีตามสิทธิท่ีผูป้ระกนัตนควรจะไดรั้บ และยงัเป็นการเพ่ิมภาระค่าใชจ่้ายใหผู้ป้ระกนัตน  หากเปรียบเทียบกบัระบบ

หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ท่ีผูใ้ชสิ้ทธิสามารถเขา้รับบริการทางทนัตกรรมฟรีโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายและไม่ตอ้ง

สาํรองจ่าย 

3) ปัญหากรณีบาํบดัทดแทนไต 

คณะกรรมการการแพทย ์ออกประกาศคณะกรรมการการแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 

เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราสาํหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการทาํงาน  

ลงวนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ.2556 โดยปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณีบาํบดัทดแทนไตสาํหรับผูป้ระกนัตนท่ีเจ็บป่วยเป็น

โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย ซ่ึงมีสาระสาํคญัดงัน้ี การบาํบดัทดแทนไตจะแบ่งเป็น 3 วธีิ 1) การฟอกเลือดดว้ยเคร่ือง

ไตเทียม  2) การลา้งช่องทอ้งดว้ยนํ้ ายา  3) การปลูกถ่ายไต 

1) การฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม ไดว้างหลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าบริการทางการแพทยไ์วด้งัน้ี 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1292 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

1.1) ค่าฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมในอตัราไม่เกิน 1,500 บาทต่อคร้ัง และไม่เกิน 4,500 บาทต่อ

สปัดาห์ 

1.2) ค่าเตรียมเสน้เลือดสาํหรับการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมพร้อมอุปกรณ์ไม่เกินเดือนละ 20,000 

บาท ต่อรายต่อ 2 ปี 

1.3) ค่าตรวจรักษาและค่านํ้ ายาลา้งช่องทอ้งพร้อมอุปกรณ์ในอตัราไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท 

1.4) ค่าวางท่อสาํหรับส่งนํ้ ายาเขา้ช่องทอ้งพร้อมอุปกรณ์ในอตัราไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายต่อ 2 ปี 

1.5) กรณีผูป้ระกนัตนเป็นโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ยก่อนการเป็นผูป้ระกนัตนท่ียืน่ขอใชสิ้ทธิให้

มีสิทธิดงัน้ี 

ก. กรณีลา้งช่องทอ้งดว้ยนํ้ ายาอย่างถาวร ค่าวางท่อสําหรับส่งนํ้ ายาเขา้ออกช่องทอ้งพร้อม

อุปกรณ์ค่ายาฉีดเพ่ิมเมด็เลือดแดง (Erythropoietin) ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีสาํนกังานประกนัสงัคมจ่ายอยู ่

ข. กรณีผูป้ระกนัตนไดรั้บการลา้งช่องทอ้งดว้ยนํ้ ายาแบบถาวรแลว้ลม้เหลวให้มีสิทธิเบิกค่า

ฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมได ้ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีสาํนกังานประกนัสงัคมจ่ายอยู ่

ค. กรณีผูป้ระกนัตนประสงคใ์ชว้ิธีฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม ให้มีสิทธิเบิกค่าฟอกเลือด

ดว้ยเคร่ืองไตเทียมในอตัราไม่เกิน 1,000 บาทต่อคร้ังและไม่เกิน 3,000 บาทต่อสปัดาห์ กรณีค่าเตรียมเสน้เลือดสาํหรับ

การฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมพร้อมอุปกรณ์ และค่ายาฉีดเพ่ิมเม็ดเลือดแดง (Erythropoietin) ให้ไดรั้บสิทธิตาม

หลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีสาํนกังานประกนัสงัคมจ่ายอยู ่

จากหลกัเกณฑข์า้งตน้ผูเ้ขียนเห็นวา่ตามประกาศของคณะกรรมการการแพทย ์เร่ืองหลกัเกณฑใ์นเร่ืองการ

บาํบดัทดแทนไต โดยการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม และการลา้งช่องทอ้งดว้ยนํ้ ายาแบบถาวรนั้น คณะกรรมการ

การแพทยไ์ดแ้บ่งผูป้ระกนัตนท่ีจะเขา้รับประโยชน์ทดแทนกรณีดงักล่าวเป็นสองกลุ่มคือ 1) ผูป้ระกนัตนท่ีป่วยเป็น

โรคไตหลงัจากเขา้เป็นผูป้ระกนัตน และ 2) ผูป้ระกนัตนท่ีป่วยเป็นโรคไตก่อนเขา้เป็นผูป้ระกนัตน แต่หลกัการรับ

ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการทาํงานตามกฎหมายประกันสังคมได้        

วางหลกัไวใ้นมาตรา 62 แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคมว่า “ผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณี

ประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการทาํงานต่อเม่ือภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนวนัรับบริการ       

ทางการแพทย ์ผูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามเดือน” ดงันั้นการท่ีคณะกรรมการการแพทยอ์อก

กฎเกณฑ์ดังกล่าวจึงเป็นการขดัต่อหลกัทัว่ไปของประกันสังคมท่ี ตอ้งการให้สมาชิกในสังคมเฉล่ียทุกข์เฉล่ียสุข      

ต่อกัน แต่ตามประกาศของคณะกรรมการการแพทยท่ี์กาํหนดหลกัเกณฑ์ในเร่ืองการบาํบัดทดแทนไต กรณีการ      

ฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมและการลา้งช่องทอ้งดว้ยนํ้ ายาอยา่งถาวรนั้นมีการกาํหนดค่าใชจ่้ายในอตัราท่ีแตกต่างกนั 

หากผูป้ระกนัตนท่ีป่วยเป็นโรคไตหลงัจากเขา้เป็นผูป้ระกนัตน จะสามารถขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีดงักล่าวได ้ 

สูงกว่าผูป้ระกันตนท่ีป่วยเป็นโรคไตก่อนเขา้เป็นผูป้ระกันตน ดังนั้นผูป้ระกันตนท่ีป่วยเป็นโรคไตก่อนเขา้เป็น

ผูป้ระกนัตน จึงตอ้งรับภาระส่วนต่างในค่าบริการทางการแพทยสู์งกวา่ผูป้ระกนัตนท่ีป่วยเป็นโรคไตหลงัจากเขา้เป็น

ผูป้ระกนัตน จึงเป็นการผลกัภาระใหแ้ก่ผูป้ระกนัตนมากเกินไป 

กรณีอัตราค่าฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ได้กําหนดอัตราค่า         

ฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมในอตัราไม่เกิน 1,500 บาทต่อคร้ัง และไม่เกิน 4,500 บาท ต่อสัปดาห์ กรณีน้ีผูเ้ขียน     

เห็นว่า หากพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงอตัราฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมจะอยู่ประมาณ 1,700-2,000 บาท       
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ต่อคร้ัง โดยผูป่้วยโรคไตตอ้งเขา้รับการฟอกเลือดอย่างตํ่าอาทิตยล์ะ 2-3 คร้ัง หากมิได้รับการฟอกเลือดผูป่้วยจะ

เสียชีวิต ดงันั้นเม่ือผูป้ระกนัตนเขา้รับการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมจะตอ้งออกค่าใชจ่้ายส่วนต่างประมาณคร้ังละ 

200-500 บาท ในการเขา้รับการฟอกเลือดแต่ละคร้ัง สัปดาห์ละ 3 คร้ัง ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเท่ากบั 600-1,500 บาท       

ต่อสัปดาห์ เดือนละ 2,400-6,000 บาท ซ่ึงเป็นเงินจาํนวนไม่นอ้ยสําหรับผูป้ระกนัตนท่ีมีรายไดน้้อย ซ่ึงตอ้งเสียทั้ง     

ค่ารักษาและค่าเดินทางมายงัสถานพยาบาล เม่ือเปรียบเทียบกบัระบบประกนัสุขภาพถว้นหนา้ท่ีใหสิ้ทธิผูถื้อบตัร กรณี

ฟอกเลือดก่อนวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2551 ไดค้่าฟอกเลือด 1,000 บาทต่อคร้ัง ผูป่้วยจ่ายร่วม คร้ังละ 500 บาท แต่ไม่

จาํกดัจาํนวนคร้ังท่ีฟอกเลือด จะเห็นไดว้่าระบบประกนัสุขภาพถว้นหน้าเป็นระบบท่ีรัฐมอบให้แก่ประชาชนโดย

ประชาชนไม่ตอ้งเสียเงินค่าตอบแทนแต่อย่างใด แต่ระบบประกนัสังคมผูป้ระกนัตนตอ้งเสียเงินสมทบเขา้กองทุน

ประกนัสังคมกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยในอตัราร้อยละ 1.5 ของเงินค่าจา้ง แต่สิทธิท่ีไดรั้บใกลเ้คียงกบัผูถื้อ

บตัรทองในระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้  จึงไม่เป็นธรรมแก่ผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสงัคม เพราะเม่ือเป็น

ผูป้ระกนัตนแลว้จะไม่สามารถใชสิ้ทธิในระบบประกนัสุขภาพถว้นหนา้ได ้หากผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสังคม

ประสงค์จะใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ต้องส้ินสภาพจากการเป็นผูป้ระกันตนในระบบ

ประกนัสงัคมก่อน กล่าวคือ ตอ้งลาออกจากงานประจาํท่ีทาํเสียก่อน 

2) กรณีลา้งช่องทอ้งดว้ยนํ้ ายาอยา่งถาวรนั้นเป็นวิธีการท่ีไม่ค่อยไดรั้บความนิยมเพราะผูป่้วยตอ้งใชเ้วลาใน

การลา้งช่องทอ้งนบั 10 ชัว่โมง โดยตอ้งทาํการเช่ือมต่อกบัเคร่ืองมือทางการแพทยต์ลอดเวลาท่ีทาํการลา้งช่องทอ้ง      

จึงไม่สามารถทาํงานตามปกติได ้วธีิดงักล่าวจึงเหมาะสมกบัผูท่ี้อยูบ่า้นเฉย ๆ   มิไดท้าํงานนอกบา้น ผูป้ระกนัตนจึงไม่

เหมาะสมกบัวธีิการดงักล่าว 

3) กรณีการปลูกถ่ายไต สํานักงานประกันสังคมไดว้างหลกัเกณฑ์และอตัราค่าบริการทางการแพทยไ์ว ้    

โดยสรุปดงัน้ี 

3.1) สาํนกังานประกนัสังคมทาํความตกลงกบัสถานพยาบาลตามบนัทึกขอ้ตกลงการใหบ้ริการทาง

การแพทยก์รณีปลูกถ่ายไต ปัจจุบนัมีอยู ่14 แห่ง 

3.2) สาํนกังานประกนัสังคมพิจารณาอนุมติัแบบคาํขอรับประโยชน์ทดแทนการบาํบดัไตกรณีปลูก

ถ่ายไต ดงัต่อไปน้ี 

ก. เพ่ือขอใหมี้การตรวจประเมินสภาพร่างกายก่อนการผา่ตดัปลูกถ่ายไต 

ข. เพ่ือขออนุมติัปลูกถ่ายไต 

ค. เพ่ือขออนุมติัค่ายากดภูมิคุม้กนัหลงัผา่ตดัปลูกถ่ายไต 

การยื่นขอรับประโยชน์ทั้ง 3 กรณีตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลท่ีใหก้ารรักษาในปัจจุบนัตาม

แบบฟอร์มท่ีสาํนกังานประกนัสงัคมกาํหนดมี 2 แบบ คือ ใบรับรองแพทยก์รณีปลูกถ่ายไต และใบรับรองแพทยก์รณี

หลงัผ่าตดัปลูกถ่ายไตและอยูร่ะหวา่งไดรั้บยากดภูมิคุม้กนัพร้อมสาํเนาเวชระเบียนท่ีเก่ียวขอ้ง สาํเนาสมุดแสดงสิทธิ

การบาํบดัทดแทนไตเล่มปัจจุบนั สาํเนาบตัรประชาชน 

สําหรับการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีปลูกถ่ายไต เม่ือพิจารณาไดรั้บอนุมติัจะครอบคลุมทั้ ง        

3 ระยะ คือก่อนผา่ตดั ระหวา่งผา่ตดั และหลงัผา่ตดั เม่ืออนุมติัแลว้สาํนกังานประกนัสงัคมโดยกองประสานการแพทย์

และฟ้ืนฟูสมรรถภาพมีหนังสือส่งตวัให้สถานพยาบาลในความตกลงดาํเนินการต่อไป ต่อจากนั้นสถานพยาบาล

ดําเนินการตรวจร่างกายและจิตใจ และตรวจทางห้องปฏิบัติการผ่าตัดปลูกถ่ายไตตามเง่ือนไขก่อนการผ่าตัด           
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ปลูกถ่ายไต และรายงานผลการตรวจพร้อมส่งใบเบิกค่าใชจ่้ายตามอตัราท่ีกาํหนดเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 300,000 บาท 

สถานพยาบาลส่งหลกัฐานการตรวจนาํเขา้พิจารณาอีกคร้ังโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาการบาํบดัทดแทนไตกรณี  

ไม่สามารถทาํการผา่ตดัปลูกถ่ายไต ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศ 

กรณีสามารถผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้ให้สถานพยาบาลทําการผ่าตัดปลูกถ่ายไต พร้อมแจ้งสํานักงาน

ประกันสังคมทราบทันทีและยื่นเบิกค่าใช้จ่าย 230,000 บาท โดยจะดําเนินการเปล่ียนบัตรรับรองสิทธิการ

รักษาพยาบาลเป็นสถานพยาบาลตามขอ้ตกลงภายหลงัไดรั้บสิทธิ  

จากหลกัเกณฑข์า้งตน้ผูเ้ขียนพบวา่ปัญหาของการบาํบดัทดแทนไต มีดงัน้ี 

1) สถานพยาบาลท่ีทาํขอ้ตกลงกบัสาํนกังานประกนัสังคมในประเทศไทยมีอยู ่ 14  แห่ง ซ่ึงผูเ้ขียน

เห็นวา่ยงัเป็นจาํนวนท่ีนอ้ยเกินไป ระบบประกนัสังคมใชว้ิธีการประสานกบัสภากาชาดไทยในการรับบริจาคไตจาก

ผูเ้สียชีวิต แต่ในความเป็นจริงเม่ือสถานพยาบาลไดรั้บบริจาคไตจากผูเ้สียชีวิต สถานพยาบาลนั้นมกัไม่ยอมส่งต่อไต

นั้นไปยงัสภากาชาดไทย แต่จะเก็บไวใ้ห้คนไขข้องตนก่อน เพ่ือสถานพยาบาลนั้นจะไดค้่าบริการทางการแพทยจ์าก

คนไข ้   ของตน ดงันั้นการรับไตจากสภากาชาดไทยจึงใชเ้วลานาน เม่ือเทียบกบัผูป่้วยแสวงหาไตจากผูเ้สียชีวิตเอง

โดยการฝากประวติัเพ่ือการเทียบเน้ือเยือ่ไวต้ามโรงพยาบาลเอกชนต่าง ๆ  

2) การกาํหนดขั้นตอนมีขั้นตอนท่ีมากเกินไป หากผูป้ระกนัตนไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนในขั้นตอนใด    

ขั้นตอนหน่ึงจะไม่ไดรั้บสิทธิการปลูกถ่ายไต เช่น ก่อนผ่าตดัหากผูป้ระกนัตนเขา้รับการตรวจประเมินสภาพร่างกาย

และจิตใจแลว้มีผูบ้ริจาคท่ีมีชีวิต ผลการตรวจเน้ือเยื่อเขา้กนัไดดี้ และกาํหนดวนัผ่าตดัแลว้ หากผูป้ระกนัตนทาํการ

ผ่าตดัก่อนไดรั้บอนุมติัแมว้า่จะเป็นเหตุฉุกเฉินจาํเป็นตอ้งปลูกถ่ายไต ผูป้ระกนัตนไม่มีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทน

ทั้งก่อนผา่ตดั ระหวา่งผา่ตดั หรือหลงัผา่ตดั ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ผูป้ระกนัตนตอ้งรับผิดชอบเองทั้งส้ิน 

3) กรณีการรับยากดภูมิคุม้กนัหลงัผา่ตดั สาํนกังานประกนัสังคมไดก้าํหนดอตัราการจ่ายประโยชน์

ทดแทนในเร่ืองการกาํหนดอตัราเบิกจ่ายยากดภูมิคุม้กนัหลงัจากการปลูกถ่ายไตดงัน้ี  

- ปีท่ี 1 เดือนท่ี 1- 6  เดือนละ 30,000 บาท  เดือนท่ี 7 – 12 เดือนละ 20,000 บาท 

- ปีท่ี 2 เดือนละ 20,000 บาท 

- ปีท่ี 3 เป็นตน้ไป เดือนละ 15,000 บาท 

เม่ือเปรียบเทียบกบัระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ท่ีกาํหนดอตัราการเบิกจ่ายค่ายากดภูมิคุม้กนัหลงัการ

ปลูกถ่ายไต ดงัน้ี 

- ปีท่ี 1 เดือนท่ี 1- 6  เดือนละ 30,000 บาท  เดือนท่ี 7 – 12 เดือนละ 25,000 บาท 

- ปีท่ี 2 เดือนละ 25,000 บาท 

- ปีท่ี 3 เป็นตน้ไป เดือนละ 15,000 บาท 

จากอตัราดงักล่าวผูเ้ขียนเห็นวา่การประกนัสงัคมไดส้ร้างความเหล่ือมลํ้าในการเขา้ถึงบริการทางการแพทยท่ี์

ดีในกรณีจํากัดสถานพยาบาล และอัตราการจ่ายค่ายากดภูมิคุ ้มกันหลังผ่าตัดมีอัตราท่ีน้อยกว่าอัตราท่ีระบบ

หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้กาํหนด  ทาํใหผู้ป้ระกนัตนในระบบประกนัสงัคมรู้สึกถึงความดอ้ยสิทธิของตนเอง 

4) อตัราการจ่ายค่ารักษาพยาบาลท่ีสาํนกังานประกนัสังคมจ่ายให้แก่สถานพยาบาลท่ีทาํสญัญากบั

สาํนกังานประกนัสังคม สาํนกังานประกนัสังคมจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามประกาศคณะกรรมการการแพทย ์คือ ก่อน

ผ่าตดั ไม่เกิน 30,000 บาท ช่วงผ่าตดัไม่เกิน 230,000 บาท อตัราดงักล่าวเป็นอตัราท่ีนอ้ยเกินไป ทาํให้โรงพยาบาลท่ี
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เขา้ทาํสัญญากับสํานักงานประกันสังคมจึงมีเพียง 14 แห่งทั่วประเทศซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลของรัฐ ทาํให้

ผูป้ระกนัตนไม่สะดวกในการรับบริการจากสถานพยาบาลของประกนัสงัคมท่ีไม่เพียงพอ 

4) ปัญหากรณีโรคท่ีผูป้ระกนัตนไม่มีสิทธิไดรั้บบริการทางการแพทย ์

บริการทางการแพทยท่ี์ผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสังคมไม่มีสิทธิไดรั้บบริการมีอยู ่ 13 รายการ ซ่ึงผูเ้ขียน

มีความเห็นวา่รายการบางรายการแมจ้ะตอ้งใชเ้งินรักษามาก แต่การท่ีประกนัสังคมยกเวน้นั้นเหมือนเป็นการทอดท้ิง

ผูป้ระกนัตนท่ีส่งเงินเขา้กองทุนทุกเดือน โดยเฉพาะโรคบางโรคท่ีประกนัสงัคมตอ้งดูแลเพ่ือใหผู้ป้ระกนัตนมีชีวิตท่ีดี

ข้ึน เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นคงทางสังคมให้เป็นไปตามแนวคิดและหลักการของการประกันสังคม โรคท่ี

ประกนัสงัคมไม่ควรมีขอ้ยกเวน้ เช่น 

1) โรคท่ีเกิดจากการใชส้ารเสพติดตามกฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติด ในความเป็นจริงคงไม่มีนายจา้งราย

ใดอยากไดลู้กจา้งท่ีติดยาเสพติดมาทาํงานดว้ย ผูเ้ขียนจึงคิดวา่บริการทางการแพทยใ์นระบบประกนัสังคมซ่ึงเป็นการ

ประกนัภาคบงัคบัท่ีคุม้ครองลูกจา้ง ควรส่งเสริมใหลู้กจา้งไดมี้งานทาํโดยไม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด 

2) การรักษาภาวะมีบุตรยาก คนทุกคนเม่ือมีครอบครัวก็ตอ้งการท่ีจะมีบุตร ภาวะมีบุตรยากจึงเป็นส่ิง

ท่ีผูป้ระกันตนทุกคนไม่ตอ้งการท่ีจะเป็น เม่ือเป็นก็ตอ้งการท่ีจะรักษาให้หายเพ่ือจะได้มีบุตรอย่างท่ีตั้ งใจ การท่ี

ประกนัสงัคมยกเวน้ค่ารักษาจึงเป็นเร่ืองท่ีไม่สมควร 

3) แว่นตา เม่ือผูป้ระกันตนประสบปัญหาทางสายตา แว่นตาจึงถือเป็นอุปกรณ์ในการรักษาให้

บรรเทาจากการผิดปกติของสายตา เม่ือไดรั้บแวน่ตาก็จะทาํใหป้ระสิทธิภาพในการมองเห็นดีข้ึน ทั้งราคาแวน่ตาก็มิได้

มีราคาท่ีสูงนกัเม่ือเปรียบเทียบกบัค่ารักษาในโรคอ่ืน ๆ และเม่ือเปรียบเทียบกบัระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า

พบวา่หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้มีการตดัแวน่ตาใหผู้ป่้วยท่ีมีปัญหาดา้นสายตาฟรี 

โรคท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูเ้ขียนเห็นวา่ไม่ควรกาํหนดเป็นโรคยกเวน้ท่ีไม่ไดรั้บบริการทางการแพทย ์เม่ือนาํมา

เปรียบเทียบกบัหลกัประกนัสุขภาพในประเทศญ่ีปุ่น ประเทศญ่ีปุ่นจะไม่มีการกาํหนดโรคท่ีไม่ไดรั้บการคุม้ครองไว ้

แต่ผูป่้วยตอ้งมีส่วนร่วมจ่ายในค่ารักษาพยาบาลดว้ย 

  

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยตามกฎหมายประกนัสังคมพบวา่

ผู ้ประกันตนมีสิทธิประโยชน์ท่ีด้อยกว่าผู ้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นอกจากน้ียงัพบว่า                  

ค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายประกนัสงัคมยงัไม่สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ผูเ้ขียนจึงมีขอ้เสนอแนะใน

ประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ปัญหาการกาํหนดค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยทัว่ไป 

ควรมีการเปล่ียนการจ่ายค่ารักษาพยาบาลในระบบเหมาจ่ายรายหัวมาเป็นจ่ายค่ารักษาพยาบาลตาม         

ความเป็นจริงหรือจ่ายตามใบเสร็จ โดยไม่จาํกดัวงเงิน เพ่ือให้ผูป้ระกนัตนสามารถมีสิทธิเลือกสถานพยาบาลท่ีตนจะ

รักษาได ้หรือเพ่ิมค่าบริการในระบบเหมาจ่ายใหเ้ท่ากบัระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ เพ่ือใหผู้ป้ระกนัตนไดรั้บ

บริการท่ีดีข้ึน โดยการแกไ้ข เพ่ิมเติมประกาศสํานักงานประกันสังคม เร่ือง กาํหนดจาํนวนเงินทดแทนค่าบริการ

ทางการแพทย ์
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2. ปัญหากรณีทนัตกรรม  

 ควรมีการเพ่ิมค่าบริการตามความเป็นจริง โดยให้สถานพยาบาลท่ีผูป้ระกนัตนเขา้รับบริการทางการแพทย์

เป็นผูเ้รียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกบัสาํนกังานประกนัสังคมเอง อยา่งเช่นระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ โดยออก

ประกาศคณะกรรมการการแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 เร่ือง หลกัเกณฑ์ และอตัราสําหรับ

ประโยชน์ทดแทนกรณีทนัตกรรม 

3. ปัญหากรณีบาํบดัทดแทนไต 

ควรเพ่ิมเติมสถานพยาบาลท่ีให้บริการในกรณีการบาํบดัทดแทนไตดว้ยการฟอกเลือดเพ่ือให้เพียงพอต่อ

ความตอ้งการของผูป่้วยในระบบประกนัสังคม แกไ้ขอตัราค่าบริการฟอกเลือดให้สูงข้ึนและไม่ควรจาํกดัจาํนวนคร้ัง

ในแต่ละอาทิตย ์

กรณีบาํบดัทดแทนไตโดยวิธีปลูกถ่ายไต ควรลดขั้นตอนการขอเขา้รับบริการลง และควรเปิดโอกาสให้

ผูป้ระกันตนเขา้รับการรักษาจากสถานพยาบาลอ่ืนท่ีไม่ได้ทาํข้อตกลงกับสํานักงานประกันสังคมแต่ใช้อัตราท่ี

สาํนกังานประกนัสงัคมกาํหนด กรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายมากกวา่ท่ีสาํนกังานประกนัสงัคมกาํหนดใหผู้ป้ระกนัตนรับผิดชอบ

ในส่วนดงักล่าวเอง  

กรณีหลงัผ่าตดัปลูกถ่ายไต การจ่ายยากดภูมิคุม้กนัควรครอบคลุมถึงผูป้ระกนัตนท่ีไม่ไดรั้บการปลูกถ่ายไต

โดยใชสิ้ทธิประกนัสงัคมใหมี้สิทธิไดรั้บยากดภูมิคุม้กนัจากระบบประกนัสงัคมดว้ยและควรเพ่ิมอตัราค่าบริการจ่ายยา

กดภูมิคุม้กันให้เป็นไปตามราคาท่ีเป็นอยู่จริง หรือเทียบเท่ากับระบบหลกัประกันสุขภาพถว้นหน้า ในประกาศ

คณะกรรมการการแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 เร่ือง หลกัเกณฑ ์และอตัราสาํหรับประโยชน์

ทดแทนกรณีบาํบดัทดแทนไต 

4. ปัญหากรณีโรคท่ีผูป้ระกนัตนไม่มีสิทธิไดรั้บบริการทางการแพทย ์

ควรยกเลิกโรคบางประเภทท่ีไม่มีสิทธิไดรั้บบริการทางการแพทย ์เช่น การรักษาผูติ้ดยาเสพติด การรักษา

ภาวะมีบุตรยาก แว่นตา สําหรับโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงสํานักงานประกันสังคมควรกาํหนดค่าบริการทางการแพทย์

สําหรับส่วนเกินให้ผูป้ระกนัตนเป็นผูอ้อกโดยแกไ้ข เพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการการแพทยต์ามพระราชบญัญติั

ประกนัสังคม พ.ศ. 2533 เร่ือง หลกัเกณฑ ์และอตัราสาํหรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยอนั

มิใช่เน่ืองจากการทาํงาน 
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บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี เป็นการวิจยัเอกสาร  มุ่งศึกษาถึงการคุม้ครองความปลอดภยัในการทาํงานของพยาบาล

สตรีตั้งครรภ์ ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลของรัฐ ให้ได้รับความ

คุม้ครองตามกฎหมายแรงงาน  เพ่ือความปลอดภยัของมารดาและทารกในครรภ์ ทั้ งขณะก่อนคลอด และหลงัคลอด 

สร้างขวญักาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือใหบ้ริการสุขภาพแก่ประชาชน 

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจุบันมีการบังคับใช้ พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2554 โดยกาํหนดเป็นมาตรฐาน เพ่ือใชคุ้ม้ครองความปลอดภยัในการทาํงานของ

พยาบาล ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในโรงพยาบาลของรัฐ  แต่ในพระราชบญัญติัดงักล่าว ไม่ไดมี้การบญัญติัหรือกล่าวถึงการ

คุม้ครองความปลอดภยัในการทาํงาน สาํหรับพยาบาลสตรีตั้งครรภไ์วเ้ป็นการเฉพาะ ทั้งท่ีโรงพยาบาลเป็นสถานบริการ

ทางสาธารณสุขท่ีมีความเส่ียงจากสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน อีกทั้งลกัษณะการทาํงานของพยาบาล ตอ้งทาํงานเป็น

ผลดัทุก  8 ชม. และตอ้งหมุนเวียนกนัตลอด  24 ชัว่โมง ตอ้งทาํงานในเวลากลางคืน ส่งผลต่อการพกัผ่อนท่ีไม่เพียงพอ

ของพยาบาลท่ีอยู่ระหว่างตั้งครรภ์ ทาํให้เกิดอนัตรายต่อทารกภายในครรภ์ และอาจเกิดภาวะแทง้คุกคามตามมา เม่ือ

วิเคราะห์เปรียบเทียบระหวา่งอนุสัญญาแรงงานระหวา่งประเทศฉบบัท่ี 183 วา่ดว้ยการคุม้ครองมารดา ค.ศ.2000 และ

กฎหมายแรงงานของหลาย ๆ ประเทศ พบวา่มีการระบุถึงความคุม้ครองหญิงตั้งครรภไ์วโ้ดยเฉพาะไม่แบ่งแยกว่าเป็น

สาขาอาชีพใดหรือทาํงานในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน แต่ในประเทศไทยพบวา่ ยงัไม่ไดใ้ห้สัตยาบนัแก่อนุสัญญา

ดงักล่าว  การคุม้ครองแรงงานสตรีตั้งครรภ์ อยู่ภายใตก้ารบงัคบัใช ้พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 แต่

กฎหมายดงักล่าว ไม่ครอบคลุมในการคุม้ครองความปลอดภยัของพยาบาลสตรีท่ีอยูร่ะหว่างตั้งครรภท่ี์ปฏิบติังานใน

โรงพยาบาลซ่ึงเป็นหน่วยงานราชการ  และยงัไม่มีกฎหมายฉบบัใดบญัญติัคุม้ครองไวโ้ดยเฉพาะ    

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะในการนาํเอาหลกัการสากลของอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ

ฉบบัท่ี 183 วา่ดว้ยการคุม้ครองมารดาปี ค.ศ.2000 มาปรับใช ้หรือ แกไ้ขเพ่ิมเติมลงในพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ.2541 ให้มีผลบงัคบัใชข้ยายความครอบคลุมถึงพยาบาลสตรีตั้งครรภท่ี์ปฏิบติังานในโรงพยาบาลสังกดักระทรวง

สาธารณสุขซ่ึงอยูใ่นภาครัฐ หรือ แกไ้ขเพ่ิมเติมใน มาตรฐานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน ของกระทรวงสาธารณสุข  โดยอาจออกเป็นกฎกระทรวงสาธารณสุข บงัคบัใชใ้นการคุม้ครองพยาบาลสตรีท่ี
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ABSTRACT 

The most important aspect of this documentary study is the safety concern of pregnant nurses, who are 

working in the government hospitals under the Ministry of Public Health. As of the labour laws to make sure the 

protection of both mother and the fetus in Prenatal and Postnatal stages, that build up the amount of confidence in 

pregnant nurse workers in order to give the health service to public. 

The outcome of the research set up the present enforcement to affect the Occupational Safety, Health and 

Environment Act B.E. 2554 (A.D. 2011),which is clear to be the standard to look after the job protection of nurses 

working in government hospitals. Though there is not specially state in the Act, the job guarantee for the pregnant 

nurses, who are working in the hospitals as public health service are in danger of their jobs. Additionally, the feature 

job of working pregnant nurses have 8 hours at every shift during 24 hours and night shift workers did not get enough 

rest which can be dangerous to baby inside the womb and could end up in abortion. Considering similarities between 

the International Labour Convention No. 183 on the safety of mother 2000 and the labour law from several countries 

located that it has identified the safety in particular of pregnant women however now not discriminatory of any career 

or any work either in government agencies or personal organization. Nevertheless in Thailand was observed that 

endorsement of one of these convention sanctions is not applied until now. The safety of pregnant women workers is 

below the enforcement using The Labour Protection Act B.E.2541 (1998). Although such regulation was no longer 

cover the protection of the women nurse during pregnancy who work in a government hospitals and so far does not 

have any precise law of the protection act. 

Consequently, researcher proposed a prevalent principle of the International Labour Convention No. 183 at 

the safety of mother 2000 to apply, modify and add on The Labour Protection Act B.E.2541 (1998). To produce 

results and widen the coverage to pregnant nurse who works in the hospital within the public sector under the 

jurisdiction of the Ministry of Public Health. Or, on the other hand further amendment on the safety standard, 

occupational health and the working environment of the Ministry of Public Health by the Ministerial Regulations that 

enforcement in the protection of pregnant nurse who works in the hospital under the Ministry of public health, 

especially. In an effort to stick on to the principles of International Labour Convention No. 183 on the safety of 

mother, 2000 that could be a universal principle and to meet the international civilized countries. 

Keywords: Legal Protection,  Safety Works , Pregnant Nurses 
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บทนํา 

การตั้งครรภแ์ละการคลอดถือเป็นกลไกการสืบต่อเผ่าพนัธ์ุ ซ่ึงเป็นกระบวนการธรรมชาติ ปัจจุบนัการดูแล

การตั้งครรภแ์ละการคลอดเนน้สิทธิของผูห้ญิงและครอบครัว โดยยอมรับวา่การตั้งครรภแ์ละการคลอดเป็นเหตุการณ์

สําคญัของครอบครัว ความคาดหวงัของครอบครัวท่ีมีคือ เม่ือตั้งครรภ์แลว้ก็ตอ้งคลอดได้บุตรแข็งแรง และแม่ท่ี

ปลอดภยั  นอกจากน้ี การตั้งครรภถื์อเป็นวกิฤตขั้นหน่ึงของการพฒันาชีวติ เพราะมีการเปล่ียนแปลงทั้งทางร่างกาย จิต

อารมณ์ และสังคมตลอดช่วงเวลาของการตั้ งครรภ์ ตั้ งแต่มีการปฏิสนธิจนกระทั่งคลอดโดยเฉพาะครรภ์แรก 

(Auvenshine & Enriques, 1990, อา้งถึงในประทิน ชูเลิศ, 2549 : 3)   การกระทาํทั้งหลายในชีวิตประจาํวนัของหญิงมี

ครรภจึ์งอาจส่งผลกระทบต่อทารกในครรภไ์ด ้

นบัจากการประชุมระดบัโลกเร่ืองประชากรกบัการพฒันาในปี พ.ศ.2537 ไดเ้กิด จุดเปล่ียนท่ีสาํคญัของการ

พฒันาประชากรโดยมีการเปล่ียนมุมมองดา้นประชากรของโลก ท่ีเนน้ดา้นปริมาณมาเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตของ

ประชากร ต่อมาในการประชุมสุดยอด โลกในปี พ.ศ.2548 มีการกาํหนดแผนงานเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตประชากรท่ี

เรียกวา่ “เป้าหมายการพฒันาแห่งสหัสวรรษ” (Millennium Development Goals หรือ MDGs) โดยกาํหนดการบรรลุ

เป้าหมายภายในปีพ.ศ.2558 (United Nations Population Fund [UNFPA] 2002) ซ่ึงในเป้าหมายท่ี 4 ระบุว่าตอ้งลด

อตัราการเสียชีวิตของเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 5 ปีลงให้ได ้2 ใน 3 ส่วน เป้าหมายท่ี ๕ ระบุถึง การปรับปรุงอนามยัของมารดา

และบรรลุเป้าหมายระหว่างประเทศในการลดอตัราอตัราการตายของมารดาลง ๓ ใน ๔ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๓-

๒๕๕๘  อยา่งไรก็ดีพบวา่มีสถานการณ์ท่ีทาํให้การพฒันา ในช่วงปี2558นั้น ไม่บรรลุเป้าหมาย กล่าวคือ ในแต่ละปีมี

เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 5 ปีเสียชีวิตประมาณ 9 ลา้นคน ในจาํนวนน้ีร้อยละ 40 หรือประมาณ 4 ลา้นคนเสียชีวิตภายใน 28 วนั

หลงัคลอด (Neonatal Deaths) ในแต่ละปีพบวา่ สตรีประมาณ ๘ ลา้นคนตั้งครรภโ์ดยมีภาวะแทรกซอ้น ในจาํนวนน้ี

มากกวา่ 500,000 คนเสียชีวติในช่วงระยะก่อน ระหวา่ง และ ภายหลงัคลอด  ทั้งน้ีพบวา่สาเหตุสาํคญัของการเสียชีวิต

ของทารกในระยะน้ีเน่ืองจากมารดาเป็นส่วนใหญ่ จาก 3 สาเหตุหลกั คือ การติดเช้ือ การขาดออกซิเจนหรือไดรั้บ

บาดเจ็บขณะคลอด และภาวะแทรกซ้อนจาก การคลอดก่อนกาํหนด และมีนํ้ าหนักแรกเกิดน้อย (World Health 

Organization [WHO], 2010)  แม้ว่าจะมีมติทั่วโลกให้เร่งรัดความพยายามในการบรรลุเป้าหมายการพฒันาแห่ง

สหสัวรรษขององคก์ารอนามยัโลก  แต่ในบางประเทศสถานการณ์กลบัเลวร้ายลง 

องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ไดค้าํนึงถึงสภาพการณ์ของคนงานหญิงและความจาํเป็นในการให้

ความคุม้ครองต่อการตั้งครรภซ่ึ์งเป็น ความรับผิดชอบร่วมกนัของรัฐบาลและสังคมซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการมีส่วนช่วย

ใหค้วามปลอดภยัดา้นอาชีวอนามยัของมารดาดีข้ึน และสนบัสนุนใหเ้กิดการตั้งครรภท่ี์ปลอดภยั รวมถึงทารกแรกเกิด

มีสุขภาพท่ีดี โดยไดน้าํอนุสัญญาวา่ดว้ยการคุม้ครองความเป็นมารดา ค.ศ. ๒๐๐๐ ซ่ึงเป็นอนุสัญญาฯฉบบัท่ี๑๘๓ มา

ใช ้ครอบคลุมประเด็นการคุม้ครองสุขภาพอนามยัและสิทธิของผูห้ญิงตั้งครรภใ์นทุกอาชีพ โดยเฉพาะผูห้ญิงท่ีเป็น

พยาบาล เพ่ือไม่ให้ตอ้งทาํงานท่ีเป็นผลร้ายต่อสุขภาพของตนหรือบุตรในครรภ์  สหภาพแรงงานทัว่โลก ไดมี้การ

รณรงคเ์พ่ือผลกัดนัให้การคุม้ครองความเป็นมารดาในกลุ่มแรงงานสตรีทั้งหมด สามารถเกิดข้ึนไดอ้ยา่งแทจ้ริงตาม

อนุสัญญาฯฉบบัน้ี แต่ทวา่ การท่ีประเทศต่างๆท่ีเป็นสมาชิก และไดใ้หส้ัตยาบนักบัอนุสัญญาฯฉบบัท่ี 183 รวมถึงได้

นาํเอามาตรการเหล่าน้ีไปปฏิบติันั้น ก่อใหเ้กิดปัญหามากพอสมควรเน่ืองจากแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนัไม่วา่จะ

เป็นวฒันธรรม ลกัษณะงาน ภูมิประเทศ  องค์การแรงงานระหว่างประเทศไดต้ระหนักถึงปัญหาในเร่ืองการนาํไป

ปฏิบติั จึงไดมี้บทบญัญติัพิเศษใหแ้ต่ละประเทศ ตั้งขอ้สงวนในการจาํกดัประเภทของคนงาน หรือขอบเขตของงานได้
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เอง (องัคณา เตชะโกเมนท์ , 2549)  อาทิเช่น ขอบเขตของการบงัคบัใชก้ฎหมายแรงงาน ของกลุ่มประเทศในแถบ

ยุโรป ได้นําอนุสัญญาฉบับน้ีมาปรับใช้เป็นกฎหมายเฉพาะว่าด้วยเร่ืองการคุม้ครองมารดา เช่น ประเทศอิตาลี 

ออสเตรีย เป็นตน้ และบางประเทศ เช่นประเทศโปแลนด์ ฝร่ังเศส ก็ไดน้าํหลกัการในอนุสัญญาฉบบัน้ี มาบญัญติัไว้

ในกฎหมายแรงงาน หรือ กฎหมายการจา้งงาน โดยตวักฎหมายหรืออนุสญัญาฉบบัน้ีมาบญัญติัไวใ้นกฎหมายแรงงาน

หรือกฎหมายการจา้งงาน โดยจะให้ความคุม้ครองกบัผูห้ญิงทุกคน ทั้งท่ีทาํงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือ ทาํงานใน

หน่วยงานภาคเอกชน ซ่ึงในท่ีน้ีก็ไดร้วมถึงวชิาชีพพยาบาล อาชีพภาคเกษตรกรรม และผูท่ี้ทาํงานบา้น 

สําหรับประเทศไทยนั้น ยงัไม่ไดใ้หส้ัตยาบนักบัอนุสัญญาว่าดว้ยการคุม้ครองความเป็นมารดา ค.ศ.2000

ฉบับน้ี และได้บัญญติักฎหมายภายในประเทศเพ่ือใช้ในการคุม้ครองแรงงาน ซ่ึงปัจจุบันได้แก่ พระราชบัญญติั

คุม้ครองแรงงานพ.ศ.2541 ข้ึนมา  แต่กฎหมายฉบบัน้ีมีขอบเขตบงัคบัใชเ้ฉพาะกลุ่มแรงงานท่ีอยูใ่นภาคเอกชนเท่านั้น  

ทําให้สตรีท่ีทํางานในหน่วยงานภาครัฐ เสียสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยในการทํางาน ตาม

พระราชบญัญติั ฉบบัน้ี ท่ีไดมี้การบญัญติัไวโ้ดยเฉพาะสาํหรับสตรีท่ีตั้งครรภ ์  พยาบาลท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

กระทรวงสาธารณสุข  เป็นอีกหน่ึงวิชาชีพท่ีอยู่ในหน่วยงานของรัฐและไม่ไดรั้บความคุม้ครองความปลอดภยัดา้น

แรงงานสตรี ตามพระราชบัญญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 และยงัไม่มีกฎหมายบัญญติัความคุม้ครอง ในกลุ่ม

พยาบาลสตรีท่ีตั้งครรภไ์วอ้ยา่งชดัเจน  ทั้งท่ีพยาบาล เป็นวิชาชีพ ท่ีควรไดรั้บการดูแลในเร่ืองความปลอดภยัในการ

ทาํงานอย่างยิ่ง หากพยาบาลเองยงัมีปัญหาสุขภาพ หรือ ยงัไม่ไดรั้บการดูแลและคุม้ครองท่ีดี โดยเฉพาะในเวลาท่ี

ตั้งครรภ ์ยอ่มส่งผลต่อประสิทธิภาพการดูแลผูป่้วยท่ีมาใชบ้ริการท่ีลดลง 

ในสภาพการณ์ปัจจุบนัลกัษณะงานในโรงพยาบาล เป็นงานบริการตลอด 24ชัว่โมง บุคลากรทางการแพทย ์

และพยาบาล จาํเป็นตอ้งสบัเปล่ียนกนั ในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผลดั ผลดัละ  8 ชัว่โมง แบ่งเป็น เวรเชา้ (08.01น.-16.00 

น.)  เวรบ่าย (16.01 น.-24.00 น.) และเวรดึก (00.01 น.-08.00 น.)  จึงไม่สามารถหลีกเล่ียงการทาํงานในช่วงเวลา

กลางคืนได ้ มีเวลาพกัผ่อนนอ้ยลง นอนหลบัไม่เป็นเวลา ตอ้งปรับตวัต่อเวลากลางวนั และเวลากลางคืนตลอดเวลา 

(Coleman et all, 1994) พยาบาลวชิาชีพ เป็นกาํลงัคน ท่ีมีสดัส่วนมากท่ีสุด ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นสถานบริการสุขภาพทุก

ระดบั ทัว่ประเทศ และเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่ งานการพยาบาลนอกจากจะเป็นงานหนกัแลว้ ยงัเป็นงานท่ีตอ้งมี

ความรับผิดชอบสูง ตอ้งเผชิญกับความเร่งรีบและความเครียดเกือบตลอดเวลา และพยาบาลบางส่วน จาํเป็นตอ้ง

ทาํงานท่ีสัมผสักบัสารเคมี หรือสารอนัตรายอ่ืนๆท่ีอาจเป็นอนัตราย รวมทั้งยงัตอ้งเผชิญกบัปัจจยัเส่ียงมากมาย ท่ีจะ

ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ และการบาดเจ็บจากการทาํงาน นอกจากน้ี เน่ืองจากภาระงานท่ีมีจาํนวนมาก ไม่สมดุลกบั

จาํนวนบุคลากรท่ีปฏิบติังาน ส่งผลต่อการทาํงานท่ีเร่งรีบแต่จาํเป็นตอ้งละเอียดอ่อนเน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัชีวติของคน  

ความขาดแคลนบุคลากรในการทาํงาน ส่งผลต่อจาํนวนชัว่โมงการทาํงานท่ีเพ่ิมข้ึน ทาํให้ ตอ้งมีการทาํงานล่วงเวลา

ทดแทนบุคลากรท่ีขาดไปโดยไดรั้บค่าตอบแทนล่วงเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน บุคลากรบางคนจะพยายามอดทนเพ่ือใหไ้ดร้ายรับ

ท่ีมากข้ึน  จึงอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และ ทาํให้ผลิตภาพการทาํงานลดลง การออกจากวิชาชีพก่อนวยัอนั

ควร ซ่ึงจากการศึกษาท่ีผ่านมาพบวา่ พยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย มีเวลาการทาํงานในวิชาชีพเฉล่ียเพียง 22.55 ปี 

เท่านั้น (กฤษดา แสวงดี, 2553) 

การศึกษาท่ีผา่นมาของ พวงนอ้ย สาครรัตนกลุ และจนัทิมา ขนบดี (2547) เก่ียวกบัการพยาบาลสตรีตั้งครรภ ์

พบว่า การทาํงานในลกัษณะเวรผลดักลางวนั – กลางคืน ท่ีหมุนเวียนกนัไปนั้นมีความสัมพนัธ์กับการเกิดปัญหา

สุขภาพ เก่ียวกับ Metabolic Syndrome ปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือด และปัญหาเก่ียวกับการตั้ งครรภ์  ทั้ งน้ี
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เน่ืองจากการทาํงานเช่นน้ี ทาํใหเ้กิดภาวะ mismatch of circadian rhythms คนทาํงานก็ตอ้งเปล่ียนแบบแผนการดาํเนิน

ชีวิต และมีผลกระทบดา้นสังคม ทาํให้เกิดความเครียด และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม จนก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ 

อาจเกิดอนัตรายกบัทารกในครรภไ์ด ้ จากขอ้มูลดงักล่าว จึงเห็นไดว้า่การทาํงานของพยาบาล ไม่สามารถหลีกเล่ียงท่ี

จะเผชิญความเส่ียงในการทาํงานต่างๆได ้อาจส่งผลต่อความปลอดภยั และ ปัญหาสุขภาพโดยรวมท่ีอาจเกิดข้ึน 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในกลุ่มพยาบาลท่ีอยูใ่นระยะตั้งครรภไ์ม่เพียงส่งผลต่อความปลอดภยัของมารดายงัเป็นอนัตรายต่อ

ทารกในครรภ ์ ยงัทาํให้ทารกคลอดก่อนอายคุรรภค์รบ 37 สัปดาห์ หรือเกิดภาวะแทง้คุกคามตามมา ก่อให้เกิดความ

สูญเสียอยา่งใหญ่หลวงข้ึนแก่ครอบครัว   

ดงันั้น มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองพยาบาลสตรีท่ีมีครรภ ์จึงมีความสาํคญัอยา่งยิ่ง เน่ืองจากเป็น

กลุ่มสตรีท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหาในการทาํงานมากท่ีสุด  สืบเน่ืองจาก พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.

2541 (วจิิตรา วเิชียรชม, 2541). ไดบ้ญัญติัขอ้ยกเวน้ไวใ้นมาตรา 4 วา่ ไม่ใหพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัน้ีใช้

บงัคบักบัราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ิน และกิจการอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามท่ี

กาํหนดในกฎกระทรวง แต่ ส่วนราชการตอ้งจดัใหมี้มาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยัอาชีวอ

นามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานในหน่วยงานของตนไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานตามพระราชบญัญติัน้ี  ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ทาํให้กลุ่มวิชาชีพพยาบาลสตรีท่ีปฏิบติังาน

ในโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุข  ไม่วา่จะอยูใ่นตาํแหน่งขา้ราชการพลเรือน หรือตาํแหน่งลูกจา้งของหน่วย

ราชการนั้น โดยเฉพาะในกลุ่มพยาบาลสตรีท่ีตั้งครรภ์ ไม่ไดรั้บความคุม้ครองสวสัดิการดา้นแรงงานเฉพาะ แต่จะ

ไดรั้บความคุม้ครอง ความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เช่นเดียวกบับุคลากรทั่วๆไป 

ภายใตม้าตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ท่ีถูก

กาํหนดข้ึนของแต่ละหน่วยงาน ทั้งท่ี พยาบาลสตรีท่ีตั้งครรภ์ ถือเป็นกลุ่มเปราะบางท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลคุม้ครอง

สวสัดิการด้านแรงงาน และความปลอดภยัในการทาํงานเป็นพิเศษอย่างยิ่ง และ จากขอ้มูลผูป้ระกอบวิชาชีพการ

พยาบาล ปี 2553 มีพยาบาลวิชาชีพ 120,012 คน และมีพยาบาลเทคนิค 9,228 คน ส่วนใหญ่ทาํงานในหน่วยบริการ

ภาครัฐ โดยมีจาํนวนถึง 91,298 คน ส่วนท่ีเหลือกระจายทาํงานในหน่วยบริการสังกดัเอกชน รัฐวิสาหกิจ องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) องคก์รอิสระ และอ่ืนๆ (กฤษดา แสวงดี ,2551) จากขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ยงัมี

พยาบาลถึงร้อยละ 70 ทัว่ประเทศท่ียงัไม่ไดรั้บการคุม้ครองสวสัดิการดา้นแรงงาน มีเพียงพยาบาลท่ีทาํงานในหน่วย

บริการเอกชน ซ่ึงเป็นพยาบาลส่วนนอ้ยท่ีไดรั้บการคุม้ครองจาก พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เท่านั้น  

แมว้า่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 44 จะไดร้ะบุไวว้า่ “ บุคคลยอ่มมีสิทธ์ิ

ไดรั้บหลกัประกนัความปลอดภยัและสวสัดิภาพในการทาํงาน รวมทั้งหลกัประกนัในการดาํรงชีพทั้งในระหวา่งการ

ทาํงาน และเม่ือพน้ภาวะการทาํงาน”  (คณิน บุญสุวรรณ, 2551)   ขณะเดียวกนัทางกระทรวงแรงงานและสวสัดิการ

สังคม ไดมี้การประกาศระเบียบวาระแห่งชาติ “ แรงงานปลอดภยัและมีสุขภาพอนามยัดี” เม่ือปี 2551 โดยมีกรอบ

ระยะเวลาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัวาระแห่งชาติภายในปี 2559  อีกทั้งปัจจุบนั กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบบัปี 2560 ก็

ไดก้าํหนดเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิในการไดรั้บบริการสาธารณสุขของมารดาตั้งครรภ ์และสวสัดิการของรัฐ อยูใ่น

หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  มาตรา48 วรรค1 ไวว้า่ “สิทธิของมารดาในช่วงระหวา่งก่อนและหลงั

คลอดบุตรยอ่มไดรั้บความคุม้ครองและช่วยเหลือตามท่ีกฎหมายบญัญติั ............” (ราชกิจจานุเบกษา, 2560)  ก็ตาม 

แต่จนถึงปัจจุบนั ผูป้ระกอบวชิาชีพพยาบาลในระบบภาครัฐยงัขาดหลกัประกนัความมัน่คง ซ่ึงรวมถึงสวสัดิภาพและ
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ความปลอดภยัในการทาํงาน  ยงัไม่มีกฎหมายท่ีบญัญติัไวคุ้ม้ครองแรงงานในกลุ่มวชิาชีพพยาบาล โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 

ในพยาบาลท่ีอยูใ่นระยะตั้งครรภ ์ แมจ้ะมีการกาํหนดมาตรฐานในการทาํงานเพ่ือความปลอดภยั โดยการอา้งอิงจาก

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหลายฉบบั และพยายามให้มีการควบคุมให้ปฏิบติัตามมาตรการและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง

เคร่งครัด โดยคณะกรรมการ  อาชีวอนามยั ท่ีแต่งตั้งข้ึนทั้งในระดบัหน่วยงาน และ กระทรวงสาธารณสุข  แต่ดว้ย

สภาพปัญหาในการทาํงาน สภาพเศรษฐกิจ สงัคม และขอ้จาํกดัดา้นความพอเพียงของบุคลากร ทาํใหเ้กิดความยดืหยุน่

ต่อกฎระเบียบต่างๆ และ ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม ของบุคลากรเร่ือยมา 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เอกสาร วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและ มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการ

คุม้ครองความปลอดภยัแรงงานสตรีระยะตั้งครรภ ์ของประเทศไทย กบั ต่างประเทศ และ ศึกษาแนวทางการพฒันา

ปรับปรุงบทบญัญติักฎหมายเฉพาะ สาํหรับคุม้ครองความปลอดภยัดา้นแรงงานพยาบาลสตรีตั้งครรภ ์ในโรงพยาบาล

สงักดักระทรวงสาธารณสุข ใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวติการทาํงานของพยาบาล และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การดาํเนินการศึกษาวทิยานิพนธ์เล่มน้ี ใชว้ธีิการวจิยัเอกสาร (Documentary Research) โดยดาํเนินการศึกษา

ลกัษณะการปฏิบัติงานบริการพยาบาล ของพยาบาลท่ีตั้ งครรภ์ ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดย

การศึกษาเอกสาร เพ่ือทบทวน แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั มาตรการทางกฎหมายเฉพาะในการคุม้ครองเฉพาะการ

ใชแ้รงงานหญิง นาํมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ สรุปและเสนอแนะ การพฒันาบทบญัญติักฎหมาย ท่ีเหมาะสมในการ

คุ้มครองความปลอดภัยด้านแรงงานพยาบาลสตรีท่ีตั้ งครรภ์ ในโรงพยาบาล สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ประเทศไทยต่อไป 
 

4. ผลการวจิยั 

การศึกษาวิจยั เก่ียวกบัการคุม้ครองทางกฎหมายด้านความปลอดภยัในการทาํงานของพยาบาลตั้งครรภ์ 

กรณีศึกษา โรงพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุข  ไดด้าํเนินการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เอกสาร วรรณกรรมและ 

มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการคุม้ครองแรงงานสตรีระยะตั้งครรภ ์ใน 3 ระดบั ไดแ้ก่ มาตรการสากลตาม

ขอ้กาํหนดของอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ  มาตรการทางกฎหมายของประเทศต่างๆ และมาตรการทาง

กฎหมายของประเทศไทย  สามารถสรุปผลการวจิยัดงัน้ี 

ในระดบัสากลองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO)  ไดใ้ห้ความสาํคญักบัหลายประเด็นโดยเฉพาะท่ีอยู่

ภายใตอ้าํนาจหนา้ท่ีของ ILO เพ่ือให้ความช่วยเหลือและสนบัสนุนการคุม้ครองแรงงานสตรีตั้งครรภ ์ใน 3 ประการ 

ไดแ้ก่ ประการท่ี ๑ ยกระดบัความพยายามในการปรับปรุงการคุม้ครองความเป็นมารดาและสุขภาพอนามยัในสถานท่ี

ทาํงาน  ประการท่ี ๒ การคุม้ครองสุขภาพอนามยัทางสังคมเป็นส่ิงสาํคญัเพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่ การดูแลสุขภาพอนามยั

เป็นส่ิงท่ีเขา้ถึงไดส้ําหรับทุกคนท่ีตอ้งการ การทาํให้มัน่ใจว่าสิทธิประโยชน์การเป็นมารดาถูกรวมอยู่ในข่ายการ

คุม้ครองน้ีเช่นเดียวกนั  ประการท่ี ๓ ความริเร่ิมเพ่ือปรับปรุงสุขภาพอนามยัมารดาตอ้งคน้หาคาํตอบระดบัประเทศ 

และระหว่างประเทศต่อภาวะวิกฤตของกาํลงัแรงงานดา้นสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี องค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ มีบทบญัญติัในอนุสัญญาเก่ียวกบัการคุม้ครองแรงงานหญิง โดยห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบติัต่อแรงงานหญิง  



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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และเร่ืองสําคญัท่ีองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศตอ้งการให้แรงงานหญิงไดรั้บความคุม้ครองอย่างมาก คือ การ

คุม้ครองความเป็นมารดา ( Maternity Protection) โดยไดต้ราไวใ้นอนุสัญญาฯ ฉบบัท่ี 183 วา่ดว้ยการคุม้ครองความ

เป็นมารดา  บุคคลท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองตามอนุสัญญาฉบบัน้ีไดแ้ก่ ลูกจา้ง หรือแรงงานหญิงทุกคนท่ีอยูใ่นงานทุก

ประเภทรวมถึงผูห้ญิงท่ีทาํงานอิสระดว้ย เน่ืองจากเจตนารมณ์ขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศตอ้งการคุม้ครอง

หญิงมีครรภใ์ห้เท่าเทียมกนั โดยไม่คาํนึงวา่จะทาํงานสาขาใด ซ่ึงหมายความครอบคลุมถึงวิชาชีพพยาบาลดว้ย จาก

บทบญัญติัของอนุสัญญาฯฉบบัท่ี 183 ดงักล่าว มีขอ้กาํหนดเนน้ถึงการคุม้ครองแรงงานหญิงเร่ืองการตั้งครรภ ์การ

คลอดบุตร  การเล้ียงทารก และสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บ ตลอดจนการประกนัเร่ืองทาํงาน   ในการออกกฎหมายภายใน

ของประเทศต่างๆท่ีใหส้ตัยาบรรณในเร่ืองการคุม้ครองความเป็นมารดานั้น พบวา่มีบางประเทศท่ีแตกต่างไป แต่ส่วน

ใหญ่จะสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของอนุสญัญาฯ  

เม่ือเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองความเป็นมารดาของแรงงานหญิงในต่างประเทศ

พบวา่ กลุ่มประเทศท่ีใหค้วามสาํคญักบัการคุม้ครองความเป็นมารดา และบญัญติักฎหมายเฉพาะสาํหรับสตรีตั้งครรภ์

โดยไม่จาํกัดเฉพาะภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึงสามารถบังคบัใช้กับทุกสาขาอาชีพ ซ่ึงในท่ีน้ีก็ได้รวมถึงวิชาชีพ

พยาบาล อาชีพภาคเกษตรกรรม และผูท่ี้ทาํงานบา้นดว้ย  ไดแ้ก่ กลุ่มประเทศในทวีปยุโรป เช่น อิตาลี องักฤษ เดน

มาร์ค ออสเตรีย  สาระสาํคญัของกฎหมายส่วนใหญ่สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของอนุสัญญาแรงงานระหวา่งประเทศ

ฉบับท่ี 183  ซ่ึงแรงงานหญิงตั้งครรภ์ สามารถร้องขอนายจา้งเพ่ือยา้ยไปทาํงานท่ีเบากว่า หากแพทยต์รวจให้การ

รับรองว่าเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ในกลุ่มประเทศทวีปเอเชีย พบว่า ประเทศญ่ีปุ่นให้ความสําคญักบัการคุม้ครอง

แรงงานสตรีมีครรภใ์นทุกสาขาอาชีพเท่าเทียมกนัทั้งภาครัฐและเอกชนเช่นกนั โดยเฉพาะในดา้นความปลอดภยัใน

การทาํงานสูงท่ีสุด โดยนายจา้งตอ้งไม่ใชง้านหญิงท่ีอยู่ในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ก่อนคลอดบุตร (หรือ 10สัปดาห์ถา้

เป็นการคลอดบุตรแฝด) และไม่ใชง้านหญิงท่ีไดค้ลอดบุตรแลว้ไม่เกิน 8 สปัดาห์ เวน้แต่จะมีใบรับรองของแพทยแ์ละ

ไดค้ลอดบุตรมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 สัปดาห์  นอกจากน้ี มีบทบญัญติัห้ามมิให้หญิงมีครรภท์าํงานอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ี

เป็นอนัตรายต่อสุขภาพไดแ้ก่ การยกของหนัก การทาํงานในสถานท่ีมีสารเคมีอนัตราย  เม่ือไดรั้บการร้องขอ ให้

นายจา้งใหห้ญิงมีครรภย์า้ยไปทาํงานเบาระหวา่งท่ีตั้งครรภไ์ด ้หา้มนายจา้งใหห้ญิงมีครรภ ์หรือหญิงท่ีอยูร่ะหวา่งการ

ดูแลทารกทาํงานกลางคืน  (กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน, 2559) 

มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองความเป็นมารดาของแรงงานสตรีในประเทศไทยนั้น เน่ืองจาก

ประเทศไทยยงัไม่ไดใ้ห้สัตยาบนัตามอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัท่ี 183  ดงักล่าว แต่ไดบ้ญัญติัความ

คุม้ครองดา้นความปลอดภยัของแรงงานสตรีตั้งครรภไ์วใ้น พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541  ในมาตรา 39 

โดยบญัญติัไวว้่า ห้ามมิให้นายจา้งซ่ึงเป็นหญิงมีครรภ์ทาํงานในระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา 

ทาํงานล่วงเวลา ทาํงานในวนัหยดุ หรือทาํงานอยา่งหน่ึงอยา่งใด อนัไดแ้ก่ งานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร หรือเคร่ืองยนตท่ี์มี

ความสัน่สะเทือน งานขบัเคล่ือนหรือติดไปกบัยานพาหนะ  งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเขน็ของหนกัเกินสิบ

ห้ากิโลกรัม  งานท่ีทาํในเรือ  และ งานอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎหมาย   อย่างไรก็ดี ยงัพบปัญหา สภาพการบงัคบัใช้

กฎหมาย กล่าว คือ ในมาตราดงักล่าว บญัญติัถึงการทาํงานในช่วงเวลากลางคืนถือเป็นขอ้หา้มตามกฎหมาย แต่พบวา่ 

ตามกฎหมายฉบบัน้ี มีงานบางอยา่งท่ีตอ้งทาํงานเป็นผลดัจะไดรั้บการยกเวน้ เช่น พยาบาลทาํงานในโรงพยาบาล แต่

จะสามารถยกเวน้ใหท้าํงานในช่วงเวลากลางวนัตามปกติได ้ต่อเม่ือเร่ิมตั้งครรภจึ์งจนกระทัง่คลอดบุตร และอยูใ่นช่วง

ให้นมบุตร ซ่ึงในบางหน่วยงาน พยาบาลบางคน อาจตอ้งพิจารณาในการแลกเปล่ียนเวรดว้ยตวัเอง เพราะการขาด
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วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1305 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

แคลนอตัรากาํลงั ทาํให้หญิงท่ีเป็นพยาบาล แมจ้ะอยูภ่าคเอกชนและไดรั้บความคุม้ครองตามพระราชบญัญติัแรงงาน

ฉบบัน้ี ก็ยงัคงตอ้งทาํงานในช่วงเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 06.00 นาฬิกา หากช่วงเวลานั้นเป็นผลดัท่ีตนตอ้งเขา้ทาํงาน

โดยท่ีตนเองตั้งครรภ ์และบางคนตอ้งเขา้ทาํงานในช่วงเวลาดงักล่าว ถึงช่วงอายคุรรภ ์7-8 เดือน เหตุเพราะไม่สามารถ

เปล่ียนเวรกับพยาบาลอ่ืนได ้ นอกจากน้ีโดยลกัษณะงานพยาบาลก็จะตอ้งทาํงานยกหรือเข็นผูป่้วย ซ่ึงมีนํ้ าหนัก

มากกวา่ 15 กิโลกรัม อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้  

กรณีพยาบาลท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุขนั้น  แมว้า่จะมีบทบญัญติัของกฎหมาย

แรงงานในประเทศไทย ท่ีให้ความสําคญักบัการใชแ้รงงานของสตรีมีครรภ์ซ่ึงเป็นกลุ่มเปราะบางตามท่ีบญัญติัใน

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 ไวม้าตรา 39 กล่าว แต่ไม่สามารถใชบ้งัคบักบัพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ท่ี

ปฏิบติังานในโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุขได ้เน่ืองจาก ขอ้ยกเวน้ของพระราชบญัญติัฉบบัน้ี ในมาตรา 4 

ห้ามมิให้ใชบ้งัคบักบัหน่วยงานราชการ  ดงันั้นในการคุม้ครองพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ ท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาล

สังกดักระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงยงัไม่มีกฎหมายของประเทศไทยบญัญติัไวโ้ดยตรง แต่เป็น

การนาํ พระราชบญัญติัความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานและระเบียบต่างๆมาบงัคบัใช้

แทน ไดแ้ก่   มาตรฐานการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

ท่ีถูกกาํหนดข้ึน เพ่ือคุม้ครองความปลอดภยัในการทาํงานของบุคลากรในภาครัฐ   ทาํให้ยงัพบว่า ลกัษณะการ

ปฏิบติังานของพยาบาลสตรีท่ีตั้งครรภใ์นโรงพยาบาลของรัฐ  ตอ้งทาํงานในช่วงเวลากลางคืน เป็นผลดัทุก 8 ชม. จะ

สามารถทาํงานในช่วงเวลาปกติไดก็้ต่อเม่ืออายุครรภ์ประมาณ 7-8 สัปดาห์  หรือเม่ือมีใบรับรองแพทย ์  ยงัพบการ

ทาํงานล่วงเวลา และ ทาํงานในวนัหยดุ เน่ืองจากภาวการณ์ขาดแคลนอตัรากาํลงัพยาบาลของประเทศ   และยงัใชแ้รง

ในการช่วยเคล่ือนยา้ยผูป่้วย ซ่ึงมีนํ้ าหนกัมากกวา่ 15 กก. ซ่ึงเป็นขอ้หา้มตามกฎหมายอีกดว้ย  

 

5. การอภิปรายผลและสรุปข้อเสนอแนะ 

พยาบาลตั้งครรภ ์ท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงทาํงานในหน่วยงานภาครัฐจะ

ตกอยู่ภายใต้การคุ้มครองของระเบียบราชการพลเรือนสามัญ และมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย                    

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของรัฐ (กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม,2549 ) ซ่ึงไม่ไดมี้การ

บญัญติัถึงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการใหค้วามคุม้ครองแรงงานขา้ราชการหญิงท่ีตั้งครรภจ์ากการทาํงาน ดงัเช่นสตรี

ตั้งครรภท่ี์ทาํงานในภาคเอกชนท่ีไดรั้บความคุม้ครองอยู่ภายใตข้อ้บงัคบัของ พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.

2541 อยา่งชดัเจน  แมแ้ต่มาตรฐานการบริหาร และการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน ท่ีถูกกาํหนดข้ึนเพ่ือใชดู้แลบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ ก็มิไดก้าํหนดระบุคุม้ครองสตรีมีครรภใ์นภาครัฐ

ไวเ้ป็นการเฉพาะ  อีกทั้งขอ้กาํหนดในมาตรฐานฉบบัน้ี ยงัตํ่ากว่าขอ้กาํหนดในอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ 

(ILO) ฉบบัท่ี183 วา่ดว้ยการคุม้ครองมารดา คศ. 2000  และ ตํ่ากวา่ พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 ของ

ประเทศไทย  ดงันั้น จึงควรมีการปรับปรุง แกไ้ขเพ่ิมเติมใหเ้ป็นไปตามหลกัสากลอนุสัญญาแรงงานระหวา่งประเทศ 

ฉบับท่ี 183 ว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดา ค.ศ.2000  และเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย ปี 2560  ซ่ึงเป็นฉบบัปัจจุบนั ไดก้าํหนดคุม้ครองสิทธิของมารดาตั้งแต่ก่อนจนถึงหลงัคลอด ซ่ึงใน

รัฐธรรมนูญฉบบัปี 2540 และ 2550 ไม่เคยกาํหนดเร่ืองน้ีมาก่อน จึงเป็นคร้ังแรกท่ีเร่ืองน้ีไดถู้กเขียนไวใ้นกฎหมาย

ระดบัรัฐธรรมนูญ  การศึกษาคร้ังน้ีจึงเสนอแนะในการพฒันากฎหมายดงัน้ี 
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1) ควรนาํหลกัการในอนุสญัญาแรงงานระหวา่งประเทศฉบบัท่ี 183 วา่ดว้ยการคุม้ครองความเป็นมารดาปี  

ค.ศ.2000 มาปรับใช ้หรือเพ่ิมเติม แกไ้ขลงในกฎหมายภายในประเทศ คือ แกไ้ขเพ่ิมเติมลงในพระราชบญัญติัคุม้ครอง

แรงงาน พ.ศ.2541 ให้มีผลบงัคบัใชข้ยายความครอบคลุมถึงสตรีตั้งครรภใ์นทุกสาขาอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ 

ทั้งน้ี เน่ืองจากเจตนารมณ์ขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศตอ้งการคุม้ครองหญิงมีครรภใ์ห้เท่าเทียมกนั โดยไม่

คาํนึงวา่จะทาํงานสาขาใด ซ่ึงหมายความครอบคลุมถึงวชิาชีพพยาบาลดว้ย เพ่ือเป็นไปตามหลกัสากล 

2) ทบทวนกฎหมายปัจจุบนัท่ีท่ียงัพบปัญหา ใหมี้ประสิทธิภาพ และบงัคบัใชไ้ดใ้นความเป็นจริง ซ่ึงหาก 

พิจารณาดว้ยเหตุผล ตามบทบญัญติัในมาตรา 39 ของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 ยงัพบปัญหา สภาพ

การบงัคบัใชก้ฎหมาย กล่าว คือ หญิงท่ีเป็นพยาบาล แมจ้ะอยูภ่าคเอกชนและไดรั้บความคุม้ครองตามพระราชบญัญติั

แรงงานฉบบัน้ี ก็ยงัคงตอ้งทาํงานในช่วงเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 06.00 นาฬิกา และบางคนตอ้งเขา้ทาํงานในช่วงเวลา

ดงักล่าว ถึงช่วงอายคุรรภ ์7-8 เดือน เหตุเพราะไม่สามารถเปล่ียนเวรกบัพยาบาลอ่ืนได ้ นอกจากน้ีโดยลกัษณะงาน

พยาบาลก็จะตอ้งทาํงานยกหรือเข็นผูป่้วย ซ่ึงมีนํ้ าหนกัมากกวา่ 15 กิโลกรัม อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้  ดงันั้น หากมีการ

ปรับปรุงขอ้กฎหมายดงักล่าว ประเทศไทยควรจะห้ามโดยเด็ดขาด สาํหรับหญิงตั้งครรภ ์ไม่วา่จะอายคุรรภก่ี์เดือนก็

ตาม ควรห้ามทาํงานในเวลาดงักล่าว โดยบญัญติัเพ่ิมเติมในกฎหมายให้ชดัเจน และขยายความครอบคลุมให้มีผล

บงัคบัใชถึ้งบุคลากรในภาครัฐ เพราะหากทาํงานในช่วงเวลาดงักล่าวยอ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแม่และบุตร  ทั้งการ

พกัผอ่นท่ีไม่เพียงพอ ความอ่อนเพลีย เน่ืองจากตอ้งทาํงานกลางคืน   

3) ทบทวน ปรับปรุงมาตรฐานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ของ 

กระทรวงสาธารณสุข  ให้มีบทบญัญติัเฉพาะ สําหรับการคุม้ครองดา้นการทาํงานของสตรีมีครรภ์ท่ีปฏิบติังานใน

โรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุข โดยอาจออกเป็นกฎกระทรวงสาธารณสุข บงัคบัใชก้บัพยาบาลสตรีตั้งครรภ ์

อยา่งนอ้ยขอ้กาํหนดในมาตรฐานเบ้ืองตน้ ควรเป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541  เน่ืองจากมีระบุ

ถึงการให้ความคุม้ครองแรงงานสตรีมีครรภไ์วโ้ดยเฉพาะ แต่ยงัขาดการบงัคบัใชก้ฎหมายให้สามารถคุม้ครองความ

ปลอดภยัของแรงงานสตรีมีครรภไ์ดจ้ริง และใหคุ้ม้ครองครอบคลุมในทุกสาขาอาชีพ อยา่งเท่าเทียมกนัไม่แบ่งแยกวา่

เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน   
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 

การพฒันากฎหมายเฉพาะ โดยการปรับปรุงเพ่ิมเติมใน พระราชบัญญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 ให้

สอดคลอ้งกบั หลกัแรงงานสากลวา่ดว้ยการคุม้ครองความเป็นมารดา คศ.2000  และนาํมาใชบ้งัคบัใหค้รอบคลุมความ

ปลอดภยัดา้นแรงงานสาํหรับพยาบาลสตรีตั้งครรภ ์ในโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข โดยให้สอดคลอ้งกบั

วิถีชีวิตการทาํงานของพยาบาล และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นมีความสาํคญัยิ่ง  และในกรณีการทาํวจิยั

คร้ังต่อไป หากมีการปรับปรุงขอ้กฎหมาย หรือ มาตรการทางกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้สามารถขยายความ

คุม้ครองความปลอดภยัดา้นแรงงานไปถึงพยาบาลสตรีท่ีตั้งครรภ์ทุกคน ควรศึกษาวิจยัเพ่ิมเติมถึงผลการบงัคบัใช้

กฎหมาย โดยคาํนึงถึงสมมุติฐานท่ีวา่ พยาบาลสตรีท่ีตั้งครรภทุ์กคน มีสิทธิท่ีจะทาํงานในสภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อสุขภาพ

และปลอดภยั ปราศจากอนัตรายต่อร่างกาย จิตใจ และทารกในครรภ ์มีสิทธิท่ีจะคลอดออกมามีชีวติรอดและปลอดภยั 

ขอ้กาํหนดท่ีบญัญติัข้ึนนั้น ควรสร้างความแน่ใจว่า พยาบาลสตรีท่ีตั้ งครรภ์ จะไม่สามารถถูกบังคบัให้ทาํงานใน

สภาพแวดลอ้มท่ีอาจเกิดความสูญเสียต่อสุขภาพของมารดาและเด็ก โดยอาจพิจารณาจากผลลพัธ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน เช่น 
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ภาวการณ์แทง้คุกคาม การคลอดก่อนกาํหนด ซ่ึงเป็นผลจากการทาํงานท่ีตอ้งใชก้าํลงั หรือ การเผชิญความเครียดจาก

สภาพแวดลอ้มการทาํงาน  
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บทคัดย่อ 

ระบบประกนัสังคมเป็นระบบการเฉล่ียทุกข์ เฉล่ียสุข ซ่ึงกนัและกนัระหว่างมวลสมาชิก   ซ่ึงโดยทัว่ไป

รัฐบาลของทุกประเทศใหค้วามสาํคญัแก่บุคคลท่ีทาํงานมีรายไดแ้ละอยูใ่นระบบแรงงาน ก่อนขยายความคุม้ครองไป

ยงัผูท่ี้มีรายไดน้อกระบบการจา้งงานปกติ ซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มท่ีเรียกวา่แรงงานนอกระบบ ทั้งน้ีความสาํเร็จประการหน่ึง

ของการประกันสังคมก็คือเป้าหมายท่ีจะทาํให้การประกันสังคมเป็นหลกัประกันและคุม้ครองความเป็นอยู่ของ

ประชาชนให้มีความมัน่คงในการดาํรงชีวิต แมมี้เหตุการณ์ท่ีทาํให้ตอ้งขาดแคลนรายไดก็้สามารถดาํรงชีวิตไดอ้ย่าง

ปกติสุข 

ผูมี้สิทธิประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมของไทย มี 2 ประเภทกล่าวคือ ผูป้ระกันตนตาม

ขอ้บงัคบัของกฎหมายกบัผูป้ระกนัตนดว้ยความสมคัรใจ และทั้ง 2 แบบผูป้ระกนัตนมีส่วนเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายดว้ย

ตนเอง 

จากการศึกษาถึงปัญหาสิทธิประโยชน์ของผูป้ระกนัตนดว้ยความสมคัรใจนั้นเห็นวา่ผูป้ระกนัตนดว้ยความ

สมคัรใจยงัไดรั้บสิทธิประโยชน์ไม่เพียงพอต่อความจาํเป็นในกรณีทดแทนการขาดรายได ้และกรณีสงเคราะห์บุตรจึง

จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบักาํหนดแนวทางในการเพ่ิมสิทธิประโยชน์ทดแทนการขาด

รายได้ท่ีรองรับต่อความเป็นอยู่ของผูป้ระกันตนด้วยความสมคัรใจ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่

ผูป้ระกนัตนดว้ยความสมคัรใจอยา่งแทจ้ริง 

ผูเ้ขียนมีข้อเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมในเร่ืองของสิทธิประโยชน์ของ

ผูป้ระกนัตนดว้ยความสมคัรใจ ซ่ึงปัจจุบนักฎหมายประกนัสังคมไดมี้การกาํหนดสิทธิประโยชน์ผูป้ระกนัตนดว้ย

ความสมคัรใจไวเ้พียง 4 กรณี และเห็นควรเปล่ียนแปลงให้ความคุม้ครองแก่ผูป้ระกนัตนให้คลอบคลุมหรือใกลเ้คียง

กบัสิทธิประโยชน์ของผูป้ระกนัตนตามขอ้บงัคบัของกฎหมาย โดยการแกไ้ขเพ่ิมเติมประกาศสาํนกังานประกนัสังคม

ใน กรณีสงเคราะห์บุตร และการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีการขาดรายไดท่ี้ไม่สามารถประกอบกิจการงานไดแ้ละ

กรณีอ่ืน ๆ และควรแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง กาํหนดอตัราการจ่ายเบ้ียประกนัสังคมเพ่ือเปิดโอกาสใหเ้กิดทางเลือก

ตามความสามารถ ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมสาํหรับผูป้ระกนัตนดว้ยความสมคัรใจมากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

อนันาํมาซ่ึงความเป็นธรรมท่ีจะเกิดข้ึนในสงัคมและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายประกนัสงัคมท่ีตอ้งการเฉล่ีย
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ทุกขเ์ฉล่ียสุขระหวา่งผูป้ระกนัตนดว้ยกนั และก่อใหเ้กิดการพฒันากฎหมายประกนัสังคมของประเทศไทยใหมี้ความ

ทดัเทียมอารยประเทศต่อไป 

คาํสําคญั:  สิทธิประโยชน,์ ผูป้ระกนัตน 

 

ABSTRACT 

The social security system is a system that shares benefits among its members.  Generally, various 

governments concerns about people with income and those in the worker system before those with income outside of 

the system.  A success of the social security is to provide the social security as the main security for people's lives. 

Hence, they can live happily if they face financial problems.  

There are two types of the insurers according to Thailand's social security laws:  regulated and voluntary 

insurers. Both types of the insurers must pay for expenses by themselves. 

By studying the problems, rights and benefits of the voluntary insurers, it was found that they did not have 

enough rights and benefits in the cases of the lack of income and child support. Thus, new laws and regulations about 

additional rights and benefits for them are necessary in order to promote fairness. 

It is suggested by the author to amend the social security law regarding the rights and benefits of the 

voluntary insurers. The current law specified only four cases of the rights and benefits. The rights and benefits must 

fair according to laws by amending the announcements of the Social Security Office regarding child support and 

compensation for the loss of income in order to provide options according to their abilities and fairness meeting the 

purpose of the social security and making the social security law equivalent to civilized countries. 

Keywords:  Benefits , Insured person   

 

1. บทนํา 

จากกระแสโลกาภิวตัน์และการพลวตัทางสังคมของโลก ซ่ึงมีอิทธิพลต่อประเทศไทยอย่างมาก ทาํให้

ประเทศไทยตอ้งเร่งพฒันาตนเองจากยคุเกษตรกรรม มุ่งเนน้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้สามารถเขา้

กับระบบเศรษฐกิจโลกได ้อนันับเป็นการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยคร้ังใหญ่ และได้ส่งผลให้แรงงานไทยตอ้ง

ปรับตวัตามยุคเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ตอ้งเปล่ียนวิถีการดาํรงชีวิตความเป็นอยู่ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเชิงบงัคบัเช่นน้ี

นาํไปสู่ปัญหาทางสังคมต่าง ๆ มากมาย เช่น การเลือกปฏิบติักบัแรงงานความรู้ตํ่าหรือขาดทกัษะ ปัญหาความไม่เป็น

ธรรมดา้นการกระจายรายได ้ปัญหาการคุม้ครองทางสังคมท่ีไม่ทัว่ถึง เป็นตน้ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงของสังคมในแต่

ละยคุ ไม่วา่จะเปล่ียนแปลงโดยรวดเร็วหรือเน่ินชา้ก็ตาม ลว้นส่งผลกระทบต่อระบบแรงงานทั้งส้ิน โดยเฉพาะกลุ่ม

แรงงานนอกระบบซ่ึงเป็นกลุ่มแรงงานท่ีเปราะบางต่อการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมาก และยิ่งในช่วงวกิฤตเศรษฐกิจ

ตอ้งเผชิญกบัปัญหาขา้วยากหมากแพง ภาวะเงินเฟ้อ และอ่ืน ๆ ตอ้งต่อสูห้ยดัยนืดว้ยตนเอง มิไดรั้บความคุม้ครองจาก

รัฐในฐานะท่ีเป็นแรงงาน คงไดรั้บเพียงความคุม้ครองตามสิทธิของประชาชนเท่านั้น ซ่ึงก็ไม่สามารถแกไ้ขปัญหา

ไดม้ากนกั กระนั้นก็ดีรัฐบาลยงัวางนโยบายสนบัสนุนให้แรงงานหันมาประกอบอาชีพท่ีเป็นแรงงานนอกระบบ เช่น 

สนับสนุนให้แรงงานเป็นผูป้ระกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก ส่งเสริมโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ทั้ งบาง
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ช่วงเวลาท่ีเกิดปัญหาการว่างงาน การเลิกจา้ง แรงงานเหล่าน้ีก็จะกลายเป็นแรงงานนอกระบบ ทั้งหมดน้ีลว้นเป็น

สาเหตุท่ีทาํใหจ้าํนวนแรงงานนอกระบบเพ่ิมข้ึนอยา่งทวคูีณ 

ปัจจุบนัแรงงานนอกระบบ เป็นกลุ่มแรงงานขนาดใหญ่ท่ีครอบคลุมแรงงานในภาคเกษตรกรรม ภาคบริการ 

และภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงนบัวา่มีส่วนสาํคญัในการพฒันาประเทศและทาํใหป้ระเทศขบัเคล่ือนต่อไปได ้ดว้ยเหตุน้ีรัฐ

จึงควรจดัใหมี้สวสัดิการ มีการวางมาตรการคุม้ครองท่ีสามารถทาํใหแ้รงงานนอกระบบมีคุณภาพชีวติท่ีดี มีสภาพการ

จ้างงานท่ีมัน่คง ได้รับการประกันสุขภาพท่ีครอบคลุมในการรักษา และอ่ืน ๆ แต่กลบัตรงกันขา้มเพราะตลอด

ระยะเวลาท่ีผ่านมารัฐมิไดคุ้ม้ครองและรับรองสิทธิของแรงงานนอกระบบใหเ้พียงพอต่อความจาํเป็น คงเพียงแต่เร่ิม

ใหสิ้ทธิตามกฎหมายประกนัสงัคม มาตรา 40 เม่ือปี พ.ศ.2554 เป็นตน้มา 

ตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม มาตรา40 วางหลกัเกณฑว์า่ บุคคลอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ลูกจา้งตามมาตรา 33 จะ

สมคัรเขา้เป็นผูป้ระกนัตนตามพระราชบญัญติัน้ีก็ได ้โดยใหแ้สดงความจาํนงต่อสาํนกังาน 

หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนท่ีจะไดรั้บตามมาตรา 54 ตลอดจน

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกาซ่ึงการคุม้ครองสวสัดิการ

ในระบบประกนัสังคมเป็นระบบหน่ึงท่ีจะช่วยทาํใหคุ้ณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบดีข้ึนได ้ในหลาย ๆ ประเทศ

ไดด้าํเนินการคุม้ครองแรงงานนอกระบบไปแลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศมุ่งเนน้เศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม แต่

เม่ือพิจารณาสิทธิตามกฎหมายประกนัสังคม มาตรา 40 เห็นวา่สิทธิประโยชน์ทดแทนต่าง ๆ ท่ีประชาชนจะไดรั้บยงั

ไม่เพียงพอและไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน 

ดว้ยเหตุน้ีจึงมีแนวความคิดท่ีจะขยายความคุม้ครองดา้นหลกัประกนัทางสังคมในเร่ืองสิทธิประโยชน์ของ

ผูป้ระกนัตนใหมี้สิทธิเท่าเทียมกบัผูป้ระกนัตนในระบบเพ่ือท่ีแรงงานนอกระบบท่ีเป็นผูใ้ชแ้รงงานเหมือนกนัจะไดมี้

ศกัด์ิศรีและคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน วทิยานิพนธ์น้ีจึงเป็นการศึกษาในสภาพปัญหา เปรียบเทียบแรงงานในระบบและนอก

ระบบตามกฎหมายประกนัสังคมเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนัตลอดจนศึกษามาตรการทาง

กฎหมายท่ีเหมาะสมกรณีศึกษาโดยเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางแกไ้ข เพ่ือให้เกิดความ

ชดัเจนสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป ใหเ้ป็นธรรมมากกวา่ปัจจุบนั 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา สาระสาํคญั ในเร่ืองสิทธิประโยชน์ของผูป้ระกนัตนตามกฎหมายประกนัสงัคม

ดว้ยความสมคัรใจ และสิทธิประโยชน์ของผูป้ระกนัตนตามขอ้บงัคบัของกฎหมาย 

2) เพ่ือศึกษาแนวคิดและหลกัเกณฑ์ของการประกนัสังคมดว้ยความสมคัรใจและการประกนัสังคมตาม

ขอ้บงัคบัของกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ 

3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนัวา่ประโยชน์ทดแทนท่ีจะพึงไดรั้บจาก

การเป็นผูป้ระกนัตนดว้ยความสมคัรใจตามกฎหมายประกนัสังคมในส่วนท่ีเก่ียวกบัประโยชน์ทดแทนว่ามีอยู่มาก

นอ้ยเพียงใด โดยศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัการประกนัสังคมดว้ยความสมคัรใจ การประกนัสังคมตามขอ้บงัคบั

ของกฎหมาย  

4) เพ่ือศึกษาและคน้ควา้มาตรการทางกฎหมายมาใชเ้ป็นแนวทางสําหรับการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกนัตนดว้ยความสมคัรใจตามกฎหมายประกนัสงัคมในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ท่ีใชบ้งัคบัอยู่

ในปัจจุบนัใหเ้หมาะสม ชดัเจนและเป็นธรรมสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป 
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3. การดาํเนินการวจิยั 

การดาํเนินการศึกษาวทิยานิพนธ์เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร กล่าวคือ จะเป็นการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล

จากหนงัสือ บทความ และเอกสารต่าง ๆ เพ่ือนาํมาวเิคราะห์ในเชิงคุณภาพเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์

ของผูป้ระกนัตนตามกฎหมายวา่ดว้ยประกนัสังคม เช่น พระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. 2533  รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 ตลอดจนสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ 
 

4. ผลการวจิยั 

จากการศึกษาวจิยั เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของผูป้ระกนัตนตามมาตรา  40 แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม ได้

ดาํเนินการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ สาระสาํคญั ๆ ระหวา่งการเป็นผูป้ระกนัตนตามขอ้บงัคบัของกฎหมาย มาตรา 33 กบั 

การเป็นผูป้ระกนัตนดว้ยความสมคัรใจ มาตรา 40  สามารถสรุปผลการวจิยัใหเ้ห็นถึงความแตกต่างดงัน้ี 

4.1 สิทธิประโยชน์ 

4.1.1  สิทธิประโยชน์ของผูป้ระกนัตนตามกฎหมายวา่ดว้ยประกนัสงัคม มาตรา 33    

มีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในรูปแบบท่ีไดป้ระกนัไวต้ามประเภทของการประกนัสังคมตามมาตรา 

54 แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 กล่าวคือกองทุนประกนัสังคมจะให้ความคุม้ครองผูป้ระกนัตนคลอบ

คลุมใน 7 กรณี ไดแ้ก่ 

1) ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย 

ผูป้ระกนัตนจะไดรั้บความคุม้ครองสิทธิกรณีเจ็บป่วยเม่ือจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือนภายใน

ระยะเวลา 15 เดือนก่อนรับบริการทางการแพทยแ์ละไดเ้ลือกโรงพยาบาลแลว้ การเขา้รับการรักษาไม่วา่จะเป็นผูป่้วยนอก 

คือไปพบแพทย ์ตรวจรักษาจดัยาให้แลว้กลบับา้นหรือนอนรักษาเป็น ผูป่้วยใน  ค่ารักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดใน

โรงพยาบาลตามบตัรรับรองสิทธิ ผูป้ระกนัตนไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ยกเวน้ ขออยูห่้องพิเศษหรือขอแพทยดู์แลพิเศษเอง 

สถานพยาบาลท่ีผูป้ระกนัตนเลือกถือเป็น สถานพยาบาลหลกั ซ่ึงสถานพยาบาลหลกันั้นอาจมีสถานพยาบาลเครือข่าย  

เช่น โรงพยาบาลชุมชน ทั้ งน้ีเพ่ืออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูป้ระกันตน สามารถเขา้ไปรักษาพยาบาลได้โดยไม่เสีย

ค่าใชจ่้าย ในขณะเดียวกนัถา้โรคบางโรค โรงพยาบาลตามบตัรรับรองสิทธิรักษาไม่ได ้ก็จะส่งตวัไปรักษากบัโรงพยาบาล

ระดบัสูงท่ีสถานพยาบาลตามบตัรรับรองสิทธินั้นทาํขอ้ตกลงไวโ้ดยรักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนจะอยูใ่นความรับผิดชอบของ

โรงพยาบาลตามบตัรรับรองสิทธิ ผูป้ระกนัตนไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายแต่อย่างใด ซ่ึงการไดรั้บความคุม้ครองกรณีประสบ

อนัตรายหรือเจ็บป่วย ประกอบดว้ย  

ก.  ค่าบริการทางการแพทย ์

ข.  เงินทดแทนการขาดรายได ้  

ในรอบปีปฏิทิน ถา้ลาป่วยโดยไดรั้บค่าจา้งจากนายจา้งครบ 30 วนัตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานแลว้

ตอ้งหยุดงานตามคาํสั่งแพทยต์่อไปอีก สํานักงานประกนัสังคมจะจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได ้เป็นเงินคร่ึงหน่ึงของ

ค่าจา้งเฉล่ียท่ีนาํส่งเงินสมทบซ่ึงจะมีสิทธิไดรั้บคร้ังละไม่เกิน 90 วนัในรอบปีหน่ึง ๆ จะมีสิทธิไดรั้บไม่เกิน  180 วนั เวน้

แต่ผูป้ระกนัตนจะเจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือรังตามกฎกระทรวง จะจ่ายเงินให้เกิน 180 วนัแต่ไม่เกิน 365 วนั *กรณีไดรั้บเงิน

ทดแทนการขาดรายได้จากการเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรังแล้วถึงแก่ความตาย ทายาทมีสิทธิได้รับเงินค่าทาํศพและเงิน

สงเคราะห์ดว้ย 

 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1312 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

2) ประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร 

เม่ือผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบครบ 5 เดือนภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตรมีสิทธิเบิกค่า

คลอดบุตรได ้ผูป้ระกนัตนมีสิทธิเบิกไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง โดยค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 13,000 บาทต่อคร้ัง โดย

ผูป้ระกนัตนหญิงมีสิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์การหยดุงานเพ่ือการคลอดบุตรร้อยละ 50 ของค่าจา้งเฉล่ียเป็นระยะเวลา 90 

วนั ส่วนผูป้ระกนัตนชายท่ีมีภริยาจดทะเบียนสมรสหรืออยู่กินฉันสามีภรรยากบัหญิงอย่างเปิดเผยแต่มิไดจ้ดทะเบียน

สมรสใหแ้นบหนงัสือรับรอง  

3) ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ 

เม่ือผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนท่ีสาํนกังานประกนั

สงัคมกาํหนดใหเ้ป็นผูทุ้พพลภาพ โดยผูป้ระกนัตนจะไดรั้บสิทธิ 

ก.  ค่าบริการทางการแพทย ์ 

1. กรณีเขา้รับบริการทางการแพทย ์ณ สถานพยาบาลของรัฐ 

- ผูป่้วยนอกไดรั้บค่าบริการทางการแพทยเ์ท่าท่ีจ่ายจริงตามความจาํเป็น 

- ผูป่้วยในไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายโดยสาํนกังานประกนัสงัคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์

ใหแ้ก่สถานพยาบาลโดยคาํนวณตามกลุ่มวนิิจฉยัโรคตามหลกัเกณฑแ์ละท่ีคณะกรรมการการแพทยก์าํหนด 

2. กรณีเขา้รับบริการทางการแพทย ์ณ สถานพยาบาลของเอกชน 

- ผูป่้วยนอกไดรั้บค่ารับบริการทางการแพทยเ์ท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 20,0000 บาท 

- ผูป่้วยในไดรั้บค่ารับบริการทางการแพทยเ์ท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท 

3. ค่ารถพยาบาลรับส่งผูทุ้พพลภาพกรณีเขา้รับบริการทางการแพทยเ์หมาจ่ายไม่เกินเดือน                 

ละ 500 บาท 

4. ค่าอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบาํบดัรักษาโรคตามหลกัเกณฑ์และอัตราประกาศ

กาํหนด 

5.  ค่าใช้จ่ายกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างการให้รับตามหลักเกณฑ์และอัตราตาม

ประกาศกาํหนด 

ข.  เงินทดแทนการขาดรายได ้ ผูป้ระกนัตนจะไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายไดจ่้ายเป็นรายเดือน

ตลอดชีวติในอตัราร้อยละ 50 ของค่าจา้ง 

ค.  เงินบาํเหน็จชราภาพ (ดูรายละเอียดในกรณีชราภาพ) 

ง.  ค่าทาํศพ กรณีผูทุ้พพลภาพเสียชีวติ ทายาทมีสิทธิรับเงิน (ดูรายละเอียดในกรณีตาย)  

4)  ประโยชน์ทดแทนกรณีตาย 

ผูป้ระกนัตนท่ีถึงแก่ความตายอนัมิใช่เน่ืองมาจากการทาํงาน เม่ือจ่ายเงินสมทบมาแลว้ 1 เดือน

ภายในระยะเวลา 6 เดือนถึงแก่ความตายสิทธิท่ีจะไดรั้บคือ 

ก.  ค่าทาํศพ 40,000 บาทจ่ายใหแ้ก่ผูจ้ดัการศพ 

ข.  เงินสงเคราะห์ศพกรณีตาย  

5) ประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร  



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1313 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ผูป้ระกนัตนท่ีถึงแก่ความตายอนัมิใช่เน่ืองมาจากการทาํงาน เม่ือจ่ายเงินสมทบมาแลว้ 1 เดือน

ภายในระยะเวลา 6 เดือนถึงแก่ความตายสิทธิท่ีจะไดรั้บคือ 

ก.  ค่าทาํศพ 40,000 บาทจ่ายใหแ้ก่ผูจ้ดัการศพ 

ข.  เงินสงเคราะห์ศพกรณีตาย หากผูป้ระกนัตนท่ีตาย จ่ายเงินสมทบเกินกวา่ 36 เดือนแต่ไม่ถึง

120 เดือนทายาทหรือผูมี้สิทธิจะไดรั้บเงินสงเคราะห์ 2 เท่าของค่าจา้งท่ีนายจา้งนาํส่งเงินสมทบ 

หากผูป้ระกนัตนท่ีตายจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 120 เดือนข้ึนไปทายาทหรือผูมี้สิทธิจะไดรั้บเงิน

สงเคราะห์ 6 เท่าของค่าจา้งท่ีนายจา้งนาํส่งเงินสมทบ  

6)  ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ 

เงินสมทบท่ีผูป้ระกนัตนนาํส่งร้อยละ 5 ต่อเดือนเพ่ือใหไ้ดรั้บความคุม้ครองนั้นจะเป็นส่วนของ

เงินออมกองทุนชราภาพร้อยละ 3 และผูป้ระกนัตนจะไดรั้บกลบัคืนในรูปของเงินบาํเหน็จชราภาพหรือเงินบาํนาญชรา

ภาพแลว้แต่กรณีประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพจะจ่ายเม่ือผูป้ระกนัตนอายุ 55 ปีบริบูรณ์และความเป็นผูป้ระกันตน

ส้ินสุดลงหรือตายหรือทุพพลภาพ 

7)  ประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงาน 

เม่ือผูป้ระกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 6 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงานกับ

นายจา้งและมีระยะเวลาว่างงานตั้งแต่ 8 วนัข้ึนไปเม่ือถูกเลิกจา้งโดยไม่มีความผิดตามกฎหมายหรือกรณีผูป้ระกันตน

ลาออกตอ้งไปข้ึนทะเบียนเป็นผูว้า่งงาน ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีออกงานเพ่ือท่ีจะหางานใหม่ และตอ้งไปรายงานตวักบั

สาํนกังานจดัหางานเดือนละ 1 คร้ังตามกาํหนดนดัและตอ้งมีความพร้อมท่ีจะทาํงานไม่ปฏิเสธงาน หากยงัไม่ไดง้านทาํจะ

ไดรั้บประโยชน์ทดแทนการขาดรายได ้  

4.1.2  สิทธิประโยชน์ผูป้ระกนัตนตามกฎหมายวา่ดว้ยประกนัสงัคมมาตรา 40   

ไดก้าํหนดสิทธิของผูป้ระกนัตนตามพระราชกฤษฎีกา หลกัเกณฑแ์ห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน

ของผูป้ระกนัตน ซ่ึงมิใช่ลูกจา้งกองทุนประกนัสงัคมใหค้วามคุม้ครองผูป้ระกนัตนครอบคลุม 4 กรณี ไดแ้ก่ 

1)  ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย ผูป้ระกนัตนจะไดรั้บเงินทดแทนการ

ขาดรายได ้200 บาทไม่เกิน 30 วนัต่อปี ในส่วนการรักษาพยาบาล ผูป้ระกนัตนใชสิ้ทธิ สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.) ทั้งน้ีผูป้ระกนัตนจะตอ้งจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือนภายใน 4 เดือนก่อนประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย

และจะตอ้งรักษาตวัในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วนัข้ึนไป จึงจะมีสิทธิไดรั้บเงินวนัละ 200 บาทไม่เกิน30 วนัต่อปี 

2)  ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ  ผูป้ระกนัตนจะไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายได ้500 -

1,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี ถา้ผูป้ระกนัตนตายก่อนครบ 15 ปี จะมีสิทธิไดรั้บเงินทาํศพ 20,000 บาท   

- ผูป้ระกนัตนจะตอ้งจ่ายเงินสมทบครบ 6 เดือนภายใน 10 เดือนก่อนเป็นผูทุ้พพลภาพจะ

ไดรั้บสิทธิ 500 บาทต่อเดือน  ผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบ 12 เดือน ภายใน 20 เดือนก่อนเป็นผูทุ้พพลภาพจะไดรั้บสิทธิ 

650 บาทต่อเดือน 

- ผูป้ระกนัตนจะตอ้งจ่ายเงินสมทบครบ 24 เดือนภายใน 40 เดือนผูป้ระกนัตนจะไดรั้บสิทธิ 

800 บาทต่อเดือน 

- ผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบครบ 36 เดือนภายใน 60 เดือนก่อนเป็นผูทุ้พพลภาพจะได้รับ

สิทธิ 1,000 บาทต่อเดือน 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1314 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

3)  ประโยชน์ทดแทนกรณีตาย ผูป้ระกนัตนจะไดรั้บเงินค่าทาํศพ 20,000 บาททั้งน้ีผูป้ระกนัตน

จ่ายเงินสมทบครบ 6 เดือนภายใน 12 เดือน ก่อนเสียชีวติ 

4)  ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพผูป้ระกันตนจะได้รับเงินบําเหน็จพร้อมผลตอบแทน

(ดอกเบ้ีย)ทั้งหมดเม่ือผูป้ระกนัตนมีอายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์จะแจง้ส้ินสุดความเป็นผูป้ระกนัตนหรือลาออก  

เม่ือเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ผูเ้ขียนเห็นว่าสิทธิประโยชน์ผูป้ระกนัตนตาม

มาตรา 33 และสิทธิประโยชน์ของผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 ซ่ึงกองทุนประกนัสงัคมยงัคงใหค้วามคุม้ครองผูป้ระกนัตน

ตามมาตรา 40 ท่ีไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความจาํเป็นซ่ึงยงัคงเป็นปัญหาในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1)  กรณีเงินทดแทนการขาดรายได ้

เงินทดแทนการขาดรายไดส้ําหรับการหยุดงานของผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 เพ่ือการรักษาพยาบาล

ตามคาํสัง่ของแพทยใ์นรอบปีปฏิทิน ถา้ผูป้ระกนัตนลาป่วยโดยไดรั้บค่าจา้งจากนายจา้งครบ 30 วนั  

ตามกฎหมายของกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานแล้วต้องหยุดงานตามคาํสั่งแพทยต์่อไปอีก 

สาํนกังานประกนัสังคมจะจ่ายเงินเรียกวา่ เงินทดแทนการขาดรายไดร้้อยละ 50 ของค่าจา้ง คร้ังละไม่เกิน 90 วนั ในรอบปี

หน่ึง ๆ ก็จะจ่ายให้ไม่เกินปีละ 180 วนั เวน้แต่ เจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือรังไม่เกิน 365 วนั ในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บ

ค่าจา้งจากนายจา้งในระหวา่งหยดุงาน เพ่ือรักษาพยาบาลตามกฎหมายของกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน หรือมีสิทธิ

ตามระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงานสัญญาจา้งแรงงาน หรือขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งแลว้แต่กรณีผูป้ระกนัตน

ไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจ้างนั้นได้ส้ินสุด จึงมีสิทธิไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายไดด้งักล่าวเท่ากบัระยะเวลาท่ีคงเหลือซ่ึง

ปัจจุบนักาํหนดโรคเร้ือรังไว ้6 รายการ 

และเม่ือเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ของผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 เห็นว่าผูป้ระกนัตนจะไดรั้บเงิน

ทดแทนการขาดรายได้ 200 บาทไม่เกิน 30 วนัต่อปี ในส่วนการรักษาพยาบาล ผูป้ระกันตนใช้สิทธิ (สปสช.) ทั้ งน้ี

ผูป้ระกนัตนจะตอ้งจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือนภายใน 4 เดือนก่อนประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยและจะตอ้งรักษาตวัใน

โรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วนัข้ึนไป จึงจะมีสิทธิไดรั้บเงินวนัละ 200 บาทไม่เกิน 30 วนัต่อปี 

ทั้งหมดดงักล่าวมาขา้งตน้ผูเ้ขียนมีความเห็นวา่ การคุม้ครองดา้นสวสัดิการในระบบประกนัสังคมเป็น

ระบบหน่ึงท่ีจะช่วยทาํใหคุ้ณภาพชีวติดีข้ึน และเพ่ือเป็นไปตามแนวคิดหลกัการของการประกนัสงัคมเห็นจาํเป็นอยา่งยิง่

ท่ีควรกาํหนดแนวทางในการเพ่ิมสิทธิประโยชน์ท่ีรองรับความเป็นอยูข่องผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 

2)  กรณีสงเคราะห์บุตร 

เม่ือผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 จ่ายเงินสมทบครบ 12 เดือนภายใน 36 เดือน ก่อนเดือนท่ีมีสิทธิไดรั้บ

ประโยชน์ทดแทน ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 มีสิทธิยืน่ขอรับเงินสงเคราะห์ไดด้งัน้ีคือ 

- สาํหรับบุตรชอบดว้ยกฎหมาย ยกเวน้ บุตรบุญธรรมหรือบุตรซ่ึงยกใหเ้ป็นบุตรบุญธรรมของ

บุคคลอ่ืนตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปีบริบูรณ์  และไดค้ราวละไม่เกิน 3 คน 

- เงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 400 บาทต่อบุตร 1 คน โดยสาํนกังาน ประกนัสังคมจะ

โอนเขา้บญัชีออมทรัพยธ์นาคารของผูป้ระกนัตนเป็นรายเดือน จนกวา่บุตรอายคุรบ  

- 6 ปีบริบูรณ์ 

เม่ือเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร ของผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 แลว้นั้นเห็นวา่ ยงั

มิไดมี้การไดรั้บความคุม้ครองในกรณีสงเคราะห์บุตรแต่อยา่งใด  
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4.2  อตัราการจ่ายเงนิสมทบ 

1) การจ่ายเงินสมทบของผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33   

คือ เงินท่ีนายจา้ง ลูกจา้ง จะตอ้งนาํส่งเขา้กองทุนประกนัสังคมทุกเดือนโดยคาํนวณจากค่าจา้งท่ีลูกจา้ง

ไดรั้บ ซ่ึงกาํหนดจากฐานค่าจา้งท่ีไม่ตํ่ากวา่เดือนละ 1,650 บาทและสูงสุดไม่เกินเดือนละ15,000 บาทโดยรัฐบาลจะออก

เงินสมทบเขา้กองทุนดว้ยส่วนหน่ึง เงินสมทบท่ีถูกหกัแต่ละเดือนโดยลูกจา้งถูกนายจา้งหักในอตัราร้อยละ 55 ของค่าจา้ง

นั้น นายจา้งก็จะร่วมจ่ายเงินสมทบเท่าจาํนวนท่ีหักจากลูกจา้งคืออตัราร้อยละ 5 และรัฐบาลร่วมจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 

2.75 จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

1) กรณีประสบอนัตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร รัฐบาล นายจา้งและลูกจา้งจ่ายใน

อตัราร้อยละ 1.5 ของค่าจา้งของลูกจา้ง 

2) กรณีสงเคราะห์บุตร ชราภาพ รัฐบาล นายจา้งและลูกจา้งจ่ายในอตัราร้อยละ 3 ของค่าจา้ง

ของลูกจา้ง 

3) กรณีวา่งงาน รัฐบาลจ่ายในอตัราร้อยละ 0.25 นายจา้งและลูกจา้งจ่ายในอตัราร้อยละ 0.5 ของ

ค่าจา้งของลูกจา้ง 

2. การจ่ายเงินสมทบของผูป้ระกนัตนตามาตรา 40 มี 2 ทางเลือกดงัน้ี 

ทางเลือกท่ี 1 ผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบ 100 บาทต่อเดือนในการน้ีผูป้ระกนัตนเป็นผูจ่้ายเอง 70 บาท 

รัฐสนบัสนุน 30 บาท 

ทางเลือกท่ี 2 ผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบ 150  บาทต่อเดือนในการน้ีผูป้ระกนัตนเป็นผูจ่้ายเอง             100 

บาท รัฐสนบัสนุน 50 บาท  

โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ส่วนการจ่ายเงินสมทบของ

ผูป้ระกนัตนจะจ่ายเป็นรายเดือน ๆ  ละ 1 คร้ังและจ่ายเงินสมทบล่วงหนา้ไดค้ร้ังละไม่เกิน 12 เดือนแต่ไม่สามารถจ่ายเงิน

สมทบยอ้นหลงัได ้และผูป้ระกนัตนท่ีประสงคจ์ะรับเงินบาํเหน็จชราภาพเพ่ิมข้ึนสามารถจ่ายเงินสมทบเพ่ิมเติมไดไ้ม่เกิน

เดือนละ 1,000 บาทต่อเดือน 

ดังนั้น ถา้พิจารณาจากการจ่ายเงินสมทบดังกล่าวขา้งตน้แลว้ผูเ้ขียนเห็นว่า ผูมี้สิทธิประกันตนตาม

กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมในสองประเภทนั้น ผูป้ระกันตนเป็นผูมี้ส่วนเสียค่าใช้จ่ายด้วยตนเองหากแต่ว่าสิทธิ

ประโยชน์ของผูป้ระกนัตนนั้นยงัมีคงมีความแตกต่างกนัไม่รองรับต่อความเป็นอยูข่องผูป้ระกนัตนตามความจาํเป็น 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูเ้ขียนเห็นวา่สิทธิของผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 ท่ีควรจะใหมี้ขอบเขตของความคุม้ครอง

เหมือนเช่นผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 นั้น เพ่ือไม่ให้เกิดความแตกต่างกนัระหวา่งแรงงานทั้งสองประเภท  เพราะบุคคล

ทุกคนท่ีประกอบอาชีพอิสระก็มีส่วนท่ีช่วยเอ้ือหรือเก้ือกูลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไดเ้ช่นเดียวกนั จริงอยูแ่มสิ้ทธิ

ของผูป้ระกนัตนทั้งสองประเภทดงักล่าว ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 จะสามารถเขา้เป็นผูป้ระกนัตนไดต้ามการประกนั

ชีวิตของบริษทัรับประกนัของเอกชน แต่ในภาระของความเป็นรัฐมีหนา้ท่ีตามพ้ืนฐานของการประกนัสังคมในการเฉล่ีย

ทุกขเ์ฉล่ียสุขท่ีรัฐจะสามารถดาํเนินการให้ได ้และเป็นกรณีท่ีรัฐจะสามารถดาํเนินการภายใตก้องทุนประกนัสังคมให้มี

ความเขม้แขง็ต่อไป  
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5. ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการกาํหนดสิทธิประโยชน์ของผูป้ระกนัตนตามกฎหมายประกนัสังคม เปรียบเทียบการเป็น

ผูป้ระกนัตนตามขอ้บงัคบัของกฎหมายตามาตรา 33 กบัการเป็นผูป้ระกนัตนดว้ยความสมคัรใจมาตรา 40 ผูเ้ขียนจึงมี

ขอ้เสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

5.1 การแก้ไขปัญหาในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทดแทน 

เน่ืองจากการกาํหนดสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคต่อ

ผูป้ระกนัตน จึงเห็นควรมีการแกไ้ข ดงัน้ี 

1.  สิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีทดแทนการขาดรายได ้กลุ่มแรงงานนอกระบบยงัคงไม่ไดรั้บ

ความคุ้มครองสวสัดิการการทํางาน เหมือนกับแรงงานในระบบ เห็นควรเปล่ียนแปลงให้ความคุ้มครองแก่

ผูป้ระกนัตนใหค้ลอบคลุมโดยการแกไ้ขเพ่ิมเติมประกาศสาํนกังานประกนัสังคมหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงเพ่ือ

ความมัน่คงในการดาํรงชีวติแมมี้เหตุการณ์ท่ีทาํใหต้อ้งขาดแคลนรายไดก็้สามารถดาํรงชีวติไดอ้ยา่งปกติสุข 

2.  สิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร  ปัจจยัสาํคญัอยา่งหน่ึง เห็นควรเพ่ิมเติมให้ความ

คุม้ครองโดยการแกไ้ขเพ่ิมเติมประกาศสาํนกังานประกนัสงัคมหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง เพ่ือแรงงานนอกระบบ

ท่ีเป็นผูใ้ชแ้รงงานเหมือนกนัจะไดมี้ศกัด์ิศรีและคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

5.2 การแก้ไขปัญหาในเร่ืองการจ่ายเงนิสมทบ 

การจ่ายเงินสมทบ เห็นควรมีการกาํหนดแนวทางในการจ่ายเงินสมทบโดยเปิดโอกาสใหเ้กิดทางเลือกในการ

จ่ายเบ้ียประกนัสังคมตามความสามารถ โดยการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงกาํหนดอตัราเงินสมทบกองทุนข้ึนใหม่ 

เพ่ือท่ีผูป้ระกนัตนจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ท่ีเพียงพอต่อความจาํเป็น  
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับหลกัเกณฑ์การยื่นคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการและ

ขั้นตอนของกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการในปัจจุบนั และแนวความคิดเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารยื่นคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ

และขั้นตอนการฟ้ืนฟกิูจการในต่างประเทศอยา่งสหรัฐอเมริกา  

จากการศึกษาพบว่า กฎหมายปัจจุบนัของไทยในเร่ืองการฟ้ืนฟูกิจการนั้น กาํหนดอยู่ในพระราชบญัญติั

ลม้ละลาย พ.ศ. 2483 ซ่ึงวางหลกัเกณฑก์ารยืน่คาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการขนาดใหญ่ โดยกาํหนดไวใ้นหมวด3/1 ส่วนการ

ฟ้ืนฟูกิจการขนาดกลางและยอ่ม หรือท่ีเรียกวา่การฟ้ืนฟูกิจการ SMEs กาํหนดไวใ้นหมวด 3/2 อนัเป็นเร่ืองใหม่ของ

ประเทศไทยท่ีพึงเพ่ิมเติมมาในปี พ.ศ. 2559 น้ีเอง ซ่ึงเกณฑ์การยื่นคาํร้องขอฟ้ืนฟูหรือเกณฑ์การรับคดีของศาล

ลม้ละลาย นั้นในส่วนของกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการขนาดใหญ่ กาํหนดหลกัเกณฑว์า่ “ ลูกหน้ีตอ้งมีหน้ีสินลน้พน้ตวั” ซ่ึง

ทาํให้ไม่สอดคลอ้งกับกับหลกัการฟ้ืนฟูกิจการเน่ืองจากถูกปิดกัน ว่าลูกหน้ีตอ้งมีหน้ีสินลน้พน้ตวัเสียก่อนจึงจะ

สามารถเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟกิูจการได ้อีกทั้งขั้นตอนการเลือกผูท้าํแผนและการจดัทาํแผนใชร้ะยะเวลานาน จึงไม่

สอดคลอ้งกบัการฟ้ืนฟกิูจการท่ีตอ้งรีบฟ้ืนฟกิูจการ 

จากการศึกษากฎหมายฟ้ืนฟูกิจการขนาดและกิจการฟ้ืนฟูกิจการขนาดกลางและยอ่ม พบวา่กฎหมายฟ้ืนฟู

กิจการขนาดกลางและยอ่ม ไดเ้ปิดโอกาสให้กิจการท่ีมีปัญหาดา้นการเงินสามารถเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูไดโ้ดยไม่

จาํตอ้งรอให้กิจการมีหน้ีสินลน้พน้ตวั หรือมีหน้ีมากกว่าสินทรัพยข์องกิจการ ประกอบการศึกษาเปรียบเทียบกับ

กฎหมายฟ้ืนฟขูองสหรัฐอเมริกาในเร่ืองเกณฑก์ารรับคดีนั้นของสหรัฐอเมริกาใชค้าํวา่ Insolvency ซ่ึงแปลความหมาย

ไดส้องทาง คือ 1) มีหน้ีมากกวา่สินทรัพยข์องบริษทั 2) อยูใ่นสถานะไม่สามารถชาํระหน้ีได ้

ในเร่ืองขั้นตอนการเลือกผูท้าํแผนและการจดัทาํแผนฟ้ืนฟกิูจการ เห็นไดว้า่กฎหมายฟ้ืนฟกิูจการของไทยใช้

เวลากบัขั้นตอนน้ีมากเกินไป ไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการฟ้ืนฟกิูจการ ซ่ึงเม่ือเปรียบกบัฟ้ืนฟูสหรัฐอเมริกา ในส่วน

การเลือกผูท้าํแผนและการจดัทาํแผนนั้น สหรัฐอเมริกาไดแ้บ่งประเภทการฟ้ืนฟกิูจการเป็นบท ๆ หรือเรียกวา่ Chapter 

ซ่ึงบางเร่ืองก็จะจดัทาํไดร้วดเร็ว อยา่งเช่นลูกหน้ีท่ีอยูใ่นกลุ่มลูกจา้งประจาํ ก็จะมีแผนฟ้ืนฟูสาํเร็จรูป ไม่ตอ้งเสียเวลา

ในเร่ืองการตั้งผูท้าํแผนและจดัทาํแผน ก็จะช่วยลดขั้นตอนลงได ้

คาํสําคญั:  หน้ีสินลน้พน้ตวั, สภาวะไม่สามารถชาํระหน้ีได,้ แผนฟ้ืนฟกิูจการ 
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ABSTRACT 

This article is intended to provide an overview of the concept of filing a rehabilitation application and the 

current phase of the rehabilitation process. The concept of filing a petition for business rehabilitation and overseas 

rehabilitation procedures like the United States. 

According to the studies, it has been found that Thailand's current law on rehabilitation Defined in the 

Bankruptcy Act BE 2483, which sets the criteria for filing a petition for a large business rehabilitation as defined in 

Section 3/1 Small and Medium Enterprise Restoration. Also referred to as the rehabilitation of SMEs, defined in 

Section 3/2, which is a new issue in Thailand which recently been added in 2016. The criteria for filing a petition for 

rehabilitation or the criteria for hearing of the bankruptcy court. In the large-scale of rehabilitation law, the criteria, 

define of the criteria "Debtors must have insolvent debt", which makes it inconsistent with the principles of business 

rehabilitation since it was closed. The debtor must be insolvent before entering into the rehabilitation process. Also, 

the steps to choose a doer and planning selection process takes a long time. It is not in line with the enterprise 

rehabilitation that needs to be reorganized. 

Based on the study of the law on business rehabilitation in large, medium and small enterprise rehabilitation. 

It found that the law of small and medium enterprises will give an opportunity for companies with has financial 

problems to enter the process which does not have to wait for the business to be insolvent or more debt than the assets 

of the business. Comparisons with United States Restoration Laws in use of Insolvency, which translated in two 

ways: 1) More debt than the company's assets. 2) Being unable to repay the debt. 

The process of selecting the planner and the rehabilitation plan. It shows that Thailand's business 

rehabilitation law takes too much of this step. It does not benefit to the rehabilitation when compared to the 

rehabilitation in the United States in selecting the planner and making the plan. The United States has classified the 

rehabilitation into chapters or called “chapters”. Some of them will be organized quickly such as debtors in the group 

of permanent employees. There will be a complete reconstruction plan which do not waste time setting up the planner 

and plan and can reduce the step of work. 

Keywords: insolvent debt, the status of unable repay the debt, rehabilitation plan 
 

1. บทนํา 

กฎหมายฟ้ืนฟูกิจการนั้นถือวา่มีส่วนสาํคญัเป็นอยา่งมากท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหาทางการเงินหรือแมแ้ต่การจดั

รูปองคก์รทางธุรกิจเน่ืองจากเป็นกฎหมายเฉพาะท่ีเปิดโอกาสใหส้ามารถดาํเนินกิจกรรมทางธุรกรรมต่าง ๆ ไดเ้พ่ือให้

กิจการนั้นสามารถดาํเนินกิจการต่อไปได ้โดยจะเห็นไดจ้ากว่ากฎหมายฟ้ืนฟูมีบทบญัญติัท่ีเรียกว่าสภาวการณ์พกั

ชาํระหน้ี (Automatic Stay) อีกทั้งยงัมีบทกาํหนดให้หน้ีท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการฟ้ืนฟูกิจการเป็นหน้ีท่ีขอรับชาํระหน้ีได้

โดยถือเป็นหน้ีในชั้นเดียวกับค่าใช้จ่ายของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย ์และยงัสามารถเพ่ิมทุนโดยออกหุ้นให้แก่

บุคคลภายนอกได ้ซ่ึงเป็นขอ้ยกเวน้เพราะโดยปกติแลว้บริษทัจาํกดัไม่สามารถออกหุน้เสนอขายใหก้บับุคคลภายนอก

ได ้หากจะมีการเพ่ิมทุนก็ทาํไดแ้ต่เพียงออกหุ้นขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมเท่านั้น มาตรการท่ีกล่าวมาน้ีเองเป็นเคร่ืองมือท่ีจะ

ช่วยใหก้ารฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ีประสบความสาํเร็จไดง่้ายข้ึน  
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เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้กฎหมายควรเปิดโอกาสให้ลูกหน้ีไดเ้ขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูไดง่้ายข้ึนแทนท่ีจะปล่อยให้

ลูกหน้ีลม้ละลาย โดยไม่ติดอยู่กบัเร่ืองเกณฑ์การรับคดีท่ีกาํหนดแต่เพียง ตอ้งมีหน้ีสินมากกว่าสินทรัพยข์องบริษทั 

เพราะกิจการท่ีขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรือท่ีเรียกวา่ไม่อยูใ่นสถานะท่ีจะชาํระหน้ีไดก็้สามารถเขา้สู่กระบวนการ

ไดแ้ลว้ อีกทั้งยงัเป็นการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีท่ีมีปัญหาทางการเงินแต่เนินๆ เพราะหากปล่อยใหมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั

จะทาํใหเ้กิดความยากลาํบากในการฟ้ืนฟกิูจการ ซ่ึงปัจจุบนัเกณฑก์ารรับคดีเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟกิูจการขนาดใหญ่ 

ตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 หมวด 3/1 กาํหนดเกณฑก์ารยื่นคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ ยงัใชเ้กณฑ์คาํว่า 

ลูกหน้ีตอ้งมีหน้ีสินลน้พน้ตวัอยู ่เป็นเหตุใหมี้ลูกหน้ีท่ีมีหน้ีเกินสิบลา้น ตามมาตรา 90/3 ของพระราชบญัญติัลม้ละลาย 

พ.ศ.2483 แต่ยงัไม่มีสถานะหน้ีสินลน้พน้ตวั ไม่สามารถยืน่คาํร้องขอฟ้ืนฟกิูจการได ้

ประกอบกบักระบวนการฟ้ืนฟูกิจการในส่วนการตั้งผูท้าํแผนและระยะเวลาในการจดัทาํแผนฟ้ืนฟูกิจการ

นั้ น ปัจจุบันขั้นตอนน้ีใช้เวลานานซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีท่ีต้องให้มีความรวดเร็ว 

เน่ืองจากกิจการทางการคา้ส่วนใหญ่จะมีฐานลูกคา้เดิม หากตอ้งรอแผนฟ้ืนฟูกิจการ ลูกคา้ท่ีเป็นคู่คา้กบักิจการของ

ลูกหน้ีก็คงหายไปหมด ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อนัใดในการฟ้ืนฟูกิจการเพราะ กิจการไม่สามารถทาํการคา้ขายได้

เพราะไม่มีคู่คา้แลว้ 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

2.1 เพ่ือศึกษา หลกัการและกระบวนการของกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการ กรณีศึกษา พระราชบญัญติัลม้ละลาย 

พ.ศ.2483 หมวด 3/1 กระบวนพิจารณาเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี และ พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ.2559 

หมวด 3/2 กระบวนพิจารณาเก่ียวกบัการฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ี ท่ีเป็นวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

2.2 เพ่ือศึกษา อุปสรรค ท่ีส่งผลต่อหลกัเกณฑ์การยื่นคาํร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจการของกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการ 

กรณีศึกษา พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ.2483 หมวด 3/1 กระบวนพิจารณาเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี และ 

พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ.2559 หมวด 3/2 กระบวนพิจารณาเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี ท่ีเป็นวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

2.3 เพ่ือศึกษา ขอ้ดีขอ้เสียท่ีไดรั้บและแนวทางปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการให้เหมาะสมกบัสภาพ

เศรษฐกิจในปัจจุบนั 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

วิจยัฉบบัน้ีไดก้าํหนดวิธีการวิจยัโดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากสถิติคดีปี 

2551 จากสํานักฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี กรมบงัคบัคดี กระทรวงยติุธรรมประกอบกบัศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลจาก

เอกสาร (Documentary Research) โดยรวบรวมจากเอกสารทางวิชาการ พระราชบญัญติัลม้ละลาย เอกสารงานวิจยั 

วิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายฟ้ืนฟูกิจการ จากห้องสมุดและสถาบนัการศึกษาต่างๆ เอกสารทางอิเลก็ทรอนิคส์ 

และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากบุคคลท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ในกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ 

เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลและขอ้เท็จจริงนาํมาวเิคราะห์เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้สรุปและแนวทางการแกไ้ขปัญหา โดยใชว้ธีิการเขียน

แบบพรรณนาและวิเคราะห์ (Descriptive and Analytical Method) เหตุผลท่ีใชข้อ้มูลเชิงสถิติปี พ.ศ. 2551 มาทาํการ

วิจัยเน่ืองจากกระบวนการฟ้ืนฟุกิจการของลูกหน้ีในส่วนระยะเวลาในการดาํเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการนั้น

กฎหมายกาํหนดให้เวลาไม่น้อยกวา่ 5 ปี อีกทั้งยงัขยายได ้2 คร้ัง คร้ังละ 1 ปี และยงัขยายไดอี้กตามความเหมาะสม 
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ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจศาล ท่ีเห็นวา่แผนใกลจ้ะสาํเร็จแลว้หากให้เวลาอีก ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงใชส้ถิติขอ้มูลปี พ.ศ. 2551 มา

ใชท้าํการวจิยัเพราะคดีปี พ.ศ. 2551 ไดเ้สร็จส้ินทุกคดีแลว้ 

 

4. ผลการวจิยั 

ประเดน็ที ่1 เร่ืองหลกัเกณฑ์การย่ืนคาํร้องขอฟ้ืนฟูกจิการ 

ผูท้าํการวิจัยได้ทาํการศึกษาแลว้พบว่า หลกัเกณฑ์การยื่นคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของไทยปัจจุบันมีสอง

หลกัเกณฑ ์คือฟ้ืนฟูกิจการขนาดใหญ่ และหลกัเกณฑก์ารยื่นคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการขนาดกลางและยอ่มโดยกฎหมาย

ฟ้ืนฟกิูจการขนาดใหญ่กาํหนดเกณฑก์ารยืน่คาํร้องขอฟ้ืนฟกิูจการไวใ้นมาตรา 90/3 โดยสรุปไดด้งัน้ี  

(1) ตอ้งมีหน้ีสินลน้พน้ตวั 

(2) มีหน้ีไม่นอ้ยกวา่สิบลา้นบาท ไม่วา่จะถึงกาํหนดชาํระโดยพลนัหรือในอนาคต 

(3) มีเหตุอนัสมควรและช่องทางใหฟ้ื้นฟกิูจการ 

ซ่ึงลูกหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขของกฎหมายมีสิทธิไดรั้บการฟ้ืนฟกิูจการไดบ้ญัญติัความหมายลูกหน้ี ดงัน้ี 

(ก) ลูกหน้ีท่ีเป็นบริษทัจาํกดั 

(ข) บริษทัมหาชนจาํกดั 

(ค) นิติบุคคลอ่ืน ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง  ปัจจุบันมีนิติบุคคลตามท่ีกําหนดไว้ใน

กฎกระทรวง คือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน0

1 

แนวคิดทฤษฎีกฎหมายฟ้ืนฟกิูจการในกิจการขนาดกลางและยอ่ม 

จากการท่ี หมวด 3/1 ในเร่ืองการฟ้ืนฟูกิจการนั้นไม่ครอบคลุมถึงลูกหน้ีท่ีเป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล 

ห้างหุ้นส่วนสามญัไม่จดทะเบียน และห้างหุน้ส่วนสามญัจดทะเบียน ซ่ึงเม่ือพิจารณาหน่วยทางธุรกิจในประเทศไทย

แลว้พบไดว้า่กิจการของลูกหน้ีนั้นมีลกัษณะหลากหลาย ไม่จาํกดัเฉพาะบริษทัจาํกดัเท่านั้น ดงัเราเรียกวา่ธุรกิจ SMEs 

ซ่ึงมีเป็นจาํนวนมากในระบบเศรษฐกิจของประเทศ และธุรกิจเหล่าน้ีเป็นตวัขบัเคล่ือนประเทศ แต่เม่ือกิจการเหล่าน้ีมี

ปัญหาทางดา้นการเงิน คือขาดสภาพคล่องทางการเงิน กิจการเหล่าน้ีไม่สามารถเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได ้

ส่งผลให้กิจการเหล่าน้ีตอ้งถูกฟ้องลม้ละลายอยา่งเดียว ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อเศรษฐกิจและความมัน่คงของประเทศ 

ด้วยเหตุน้ีจึงได้กําหนด บัญญัติเป็นกฎหมายฟ้ืนฟู SMEs ข้ึนโดยบัญญัติอยู่ใน หมวด 3/2 ของพระราชบัญญัติ

ลม้ละลาย พ.ศ. 2483 โดยกาํหนดเกณฑก์ารยืน่คาํร้องไวใ้นมาตรา 90/92 ดงัน้ี  

(1) ลูกหน้ีไม่อยูใ่นสถานะท่ีจะชาํระหน้ีได ้

(2) ลูกหน้ีท่ีเป็นบุคคลธรรมดามีหน้ีไม่นอ้ยกว่า 2 ลา้นบาท ลูกหน้ีท่ีเป็นคณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน

สามญัไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจาํกดั หรือนิติบุคคลอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

ตอ้งมีจาํนวนหน้ีไม่นอ้ยกวา่ 3 ลา้นบาท และลูกหน้ีท่ีเป็นบริษทัจาํกดั มีหน้ีไม่นอ้ยกวา่ 3 ลา้นบาทแต่ไม่เกิน 10 ลา้น

บาท 

(3) มีเหตุอนัสมควรและช่องทางใหฟ้ื้นฟกิูจการ 

 

 

                                                                    
1 พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/1 
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ประเดน็ที ่2 อุปสรรคในการย่ืนคาํร้องขอฟ้ืนฟูกจิการ 

ผูท้าํการวิจยัไดศึ้กษาโดยการศึกษาจากตาํรากฎหมาย และสถิติคดี ปีพ.ศ. 2551 ประกอบกบัการสัมภาษณ์

ผูแ้ทนจากสํานักฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี กรมบงัคบัคดี กระทรวงยุติธรรม พบว่าปัจจุบนัแมจ้ะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม

กฎหมายลม้ละลาย พ.ศ. 2483 แกไ้ขปีพ.ศ. 2559 แลว้ก็ตามแต่ก็เพียงเป็นการเพ่ิมหลกัเกณฑก์ารฟ้ืนฟกิูจการท่ีมีขนาด

กลางและยอ่มหรือท่ีเรียกวา่ ฟ้ืนฟ ูSMEs เท่านั้นหาไดแ้กไ้ขหลกัเกณฑก์ารยืน่คาํร้องขอฟ้ืนฟกิูจการขนาดใหญ่ไม่ ซ่ึง

หลกัเกณฑก์ารยืน่คาํร้องขอฟ้ืนฟกิูจการขนาดใหญ่ก่อใหเ้กิดปัญหาในทางปฏิบติัอยูส่องเร่ือง  

เร่ืองแรก คือ หลกัเกณฑก์ารยื่นคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการขนาดใหญ่ ยงัไม่เปิดโอกาสให้กิจการท่ีมีหน้ีเกินสิบ

ลา้นท่ีขาดสภาพคล่องทางการเงินไดเ้ขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟกิูจการ เพราะติดเร่ืองเกณฑก์ารเร่ิมตน้คดีท่ีกาํหนดวา่ตอ้ง

มีหน้ีมากกวา่สินทรัพยข์องกิจการ 

เม่ือนาํมาวเิคราะห์เปรียบเทียบกบักฎหมายฟ้ืนฟกิูจการของไทย เห็นไดว้า่มีความแตกต่างกนัดงัน้ี 

1. เร่ืองเกณฑก์ารนาํคดีเขา้สู่กระบวนการพิจารณาคดีของไทยใชเ้กณฑห์น้ีสินลม้พน้ตวั ซ่ึงตีความวา่ มีหน้ี

มากกวา่สินทรัพยข์องกิจการ1

1 แต่ฟ้ืนฟกิูจการขององักฤษเกณฑก์ารนาํคดีเขา้สู่กระบวนการนั้นประเทศองักฤษใชส้อง

เกณฑ ์คือ 

(1) เกณฑห์น้ีสินลน้พน้ตวั คือมีหน้ีมากกวา่สินทรัพย ์

(2) เกณฑ์ท่ีกาํหนดว่ากิจการนั้นไม่สามารถชาํระหน้ีได ้ซ่ึงหมายความว่า ในเวลาท่ีหน้ีถึงกาํหนด

ชาํระลูกหน้ีไม่สามารถชาํระจากเงินสด หรือสินทรัพยส์ภาพคล่องอ่ืนของตนท่ีอาจแปรเปล่ียนเป็นเงินเพ่ือนาํมาชาํระ

หน้ีแก่เจา้หน้ี หรือลูกหน้ีไม่สามารถระดมทุนหรือกูย้ืมจากแหล่งทุนภายนอกเพ่ือมาชาํระหน้ีแก่เจา้หน้ีได ้การไม่

สามารถชาํระหน้ีได ้ไม่ไดห้มายความเพียงวา่ การไม่สามารถชาํระหน้ีเอาจากทรัพยสิ์นของลูกหน้ีไม่ไดเ้ท่านั้น หาก

แมลู้กหน้ีไม่มีทรัพยสิ์นท่ีมีสภาพคล่องไปเปล่ียนเป็นเงินได ้แต่ลูกหน้ียงัมีเครดิตความน่าเช่ือถือเพียงพอท่ีจะหา

สินเช่ือมาชาํระหน้ีไดก็้น่าจะถือวา่ความสามารถชาํระหน้ียงัคงมีอยู ่ไม่ควรถูกนาํเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายแต่อยา่ง

ใด 

โดยจะเห็นไดว้่ากฎหมายฟ้ืนฟูของประเทศองักฤษไดเ้ปิดกวา้งในเร่ืองการนาํคดีเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟู

กิจการโดยกาํหนดให้ศาลใช้เกณฑ์การรับคดีได้ทั้ งสองแบบ ซ่ึงต่างจากกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการของประเทศไทยท่ี

กาํหนดเฉพาะคดีท่ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวัเท่านั้น 

อยา่งไรก็ดีประเด็นท่ีน่าคิดต่อมาคือในเร่ืองเกณฑก์ารยืน่คาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการหากนาํเกณฑลู์กหน้ีไม่อยูใ่น

สถานะชาํระหน้ีไดม้าใชใ้นกิจการขนาดใหญ่ จะมีปัญหาหรือไม่ เร่ืองน้ีผูท้าํการวจิยัไดศึ้กษาแลว้ ไดข้อสรุปดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
1 พิชยั นิลทองคาํ, การฟ้องคดีลม้ละลายวิธีปฏิบติัในศาลลม้ละลายกลาง (กรุงเทพมหานคร:อฑตยา มิลลิเนียม จาํกดั 2544) หนา้55 
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เกณฑห์น้ีสินลน้พน้ตวั 

ข้อด ี ข้อเสีย 

-ช่วยสกดักั้นลูกหน้ีท่ีไม่สุจริตท่ียื่นเขา้มาเพ่ือ

ประวิงคดี เพราะจะได้รับการคุ้มครอง ตาม

มาตรา 90/12 ท่ีเรียกวา่ สภาวะพกัการชาํระหน้ี 

-ทาํให้กิจการท่ีมีปัญหาทางดา้นแต่ยงัไม่มีหน้ี

ถึงเกณฑห์น้ีสินลน้พน้ตวั ไม่สามารถเขา้สู่

กระบวนการฟ้ืนฟูได ้

-ก่อให้เกิดปัญหาในการสืบพยานหลกัฐาน

และการต่อสู้คดีท่ีไม่จาํเป็น เพ่ือพิสูจน์วา่

ลูกหน้ีมีหน้ีมากกวา่สินทรัพยข์องกิจการ 

 

 

 

สภาวะไม่สามารถชาํระหน้ีได ้

ข้อด ี ข้อเสีย 

-ทาํให้ทุกคดีท่ีมีปัญหาทางการเงินไดรั้บการ

ดูแลแต่เร่ิมแรกไม่จาํตอ้งรอให้ลูกหน้ีมีหน้ีสิน

ลน้พน้ตวั  

-มีเกณฑก์ารพิสูจน์ขอ้เท็จจริงตามบทพิสูจน์

ทางบญัชี 

 (Balance sheet test) และ 

หลกัเกณฑท่ี์จะพิสูจน์ขอ้เท็จจริง 

ตามบทพิสูจน์ตามกระเงินสด 

 (Cash flow test) ซ่ึงจะทาํให้การต่อสู้ใน

ประเด็นเร่ืองคุณสมบติัของลูกหน้ีลดลงอนัเป็น

การช่วยประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินคดีไปได ้

- เป็นการรักษากิจการ โดยทาํให้ลูกหน้ีไม่ตอ้ง

เขา้สู่กระบวนการลม้ละลาย ซ่ึงส่งผลกระทบ

ต่อการจา้งงาน และปัญหาเศรษฐกิจและสงัคม 

-สะดวกและลดค่าใชจ่้ายเจา้หน้ี 

- ทาํให้คดีท่ีเขา้สู้กระบวนการฟ้ืนฟกิูจการ

มากข้ึน เพ่ือหวงัในเร่ืองสภาวะการพกัชาํระ

หน้ีทาํให้ลูกหน้ีท่ีไม่สุจริตใชม้าตรการน้ีใน

การชะลอการชาํระหน้ี 

-ปริมาณคดีมากข้ึนซ่ึงหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ี

เก่ียวกบัการฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ีในเร่ือง

บุคคลากรยงัไม่มีความพร้อมและเพียงพอ 

 

ประเดน็ที ่3 ขั้นตอนในกระบวนการฟ้ืนฟูกจิการ 

 จากการศึกษาพบวา่ ขั้นตอนในกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการท่ีเป็นกิจการขนาดใหญ่ตามหมวด 3/1 มีขั้นตอนท่ี

ซบัซอ้นและใชเ้วลายาวนานโดยเฉพาะขั้นตอนการตั้งผูท้าํแผน และการจดัทาํแผนจนกระทั้งการยอมรับแผน ซ่ึงจะ

เห็นไดว้า่กฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท้ั้งฝ่ายลูกหน้ีและฝ่ายเจา้หน้ีท่ีสามารถเสนอผูท้าํแผนได ้อีกทั้งยงัมีบทบญัญติัใน

เร่ืองการคดัคา้นผูท้าํแผน และยงัสามารถเสนอผูท้าํแผนแข่งไดด้ว้ย ซ่ึงทาํใหข้ั้นตอนกวา่จะไดด้าํเนินการตามแผนตอ้ง

ชะลอออกไปเน่ืองจากตอ้งรอการตั้งผูท้าํแผนและขั้นตอนการจดัทาํแผน ส่วนในขั้นตอนการฟ้ืนฟูกิจการSMEs นั้นมี

ระยะเวลาท่ีสั้ นกระชับ เพราะลดขั้นตอนการตั้ งผูท้ ําแผน โดยกําหนดให้ลูกหน้ีเป็นผูเ้สนอผูท้ ําแผน และใน

กระบวนการฟ้ืนฟู SMEs ยงัมีแผนสาํเร็จรูป ทาํให้ลดขั้นตอนการจดัทาํแผนลงไป ซ่ึงทาํให้กระบวนการฟ้ืนฟ ูSMEs 

ใช้ระยะเวลาสั้ นกว่ากระบวนการฟ้ืนฟูกิจการขนาดใหญ่ และเม่ือพิจารณาดูหลักเกณฑ์ของกฎหมายฟ้ืนฟู

สหรัฐอเมริกา กฎหมายฟ้ืนฟูสหรัฐอเมริกาจะแบ่งประเภทการฟ้ืนฟู เป็น Chapter ซ่ึงบางประเภทกิจการก็สามารถใช้

แผนฟ้ืนฟูสาํเร็จรูปไดเ้ลย ไม่ตอ้งเขา้สู่กระบวนการจดัทาํแผน เช่นใน Chapter 12 เป็นการจดัการหน้ีสินของลูกหน้ีท่ี
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ประกอบกิจการเกษตรกรรม และChapter 13 เป็นการจดัการหน้ีสินของลูกหน้ีท่ีมีรายไดป้ระจาํซ่ึงใชฟ้อร์มการฟ้ืนฟู

สาํเร็จรูป  

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

หลกัเกณฑก์ารยื่นคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการขนาดใหญ่ปัจจุบนัเป็นอุปสรรคต่อกิจการท่ีมีสถานะขาดสภาพคล่อง

ทางการเงินชัว่คราว คืออยูใ่นสถานะไม่สามารถชาํระหน้ีได ้ไม่สามารถเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูไดท้าํใหกิ้จการดงักล่าว

ต่อเขา้สู่กระบวนการลม้ละลาย 

ประเด็นเร่ืองขั้นตอนการฟ้ืนฟูกิจการ เม่ือศาลรับคาํร้องคดีฟ้ืนฟูกิจการแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการเลือก

ผูท้าํแผน และจดัทาํแผนฟ้ืนฟูกิจการ โดยปัจจุบนัใชร้ะยะเวลาค่อนขา้งนาน เพราะกฎหมายปัจจุบนัไดเ้ปิดโอกาสให้

เจา้หน้ีเสนอผูท้าํแผนฝ่ายของตนเขา้มาได ้และน้ีเองเป็นจุดท่ีทาํใหเ้กิดการคดัคา้นผูท้าํแผนเกิดข้ึน เม่ือมีการคดัคา้นผูท้าํ

แผนก็ตอ้งเสนอผูท้าํแผนคนใหม่ข้ึน ซ่ึงใชเ้วลาในขั้นตอนน้ีค่อนขา้งนาน อีกทั้งเม่ือไดต้วัผูท้าํแผนแลว้ยงัตอ้งมีการจดัทาํ

แผนฟ้ืนฟกิูจการ โดยกฎหมายปัจจุบนัไดใ้หเ้วลาค่อนขา้งนานเกินความจาํเป็น 

เพ่ือให้กฎหมายดังกล่าวสามารถนํามาใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึง

สมควรไดมี้การพิจารณาปรับปรุงหลกัเกณฑท่ี์เป็นปัญหาดงักล่าวเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ผูว้จิยัขอ

เสนอแนวทางในการแกไ้ขกฎหมายดงัต่อไปน้ี 

(1) หลกัเกณฑก์ารยื่นคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการธุรกิจขนาดใหญ่  ตามมาตรา 90/31 ในขอ้แรก คือ ลูกหน้ีมี

หน้ีสินลน้พน้ตวั ควรท่ีจะระบุเหมือนดงักฎหมายลม้ละลายในปัจจุบนัของหลาย ๆ ประเทศท่ีวา่ลูกหน้ีไม่อยูใ่นสถานะ

ชาํระหน้ีได ้ซ่ึงทาํให้ลูกหน้ีไดมี้โอกาสไดรั้บการฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายไดส้ะดวกยิ่งข้ึนไม่ตอ้งรอให้ลูกหน้ีมีหน้ีสิน

ลน้พน้ตวั เพ่ือลดปัญหาในทางปฏิบติัในอนัท่ีจะทาํใหก้ารดาํเนินการฟ้ืนฟูกิจการสามารถกระทาํไดใ้นระยะตน้ ๆ  ตั้งแต่

ลูกหน้ีเร่ิมประสบกบัปัญหาทางการเงินหรือลูกหน้ีประสบภาวะทางการเงินชัว่คราว ไม่มีกระแสเงินสดท่ีจะมาดาํเนิน

กิจการได ้น่าจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการแลว้เพราะหากปล่อยหรือรอให้ลูกหน้ีเขา้สู่สภาวะการท่ีมี

หน้ีสินลน้พน้ตวัเสียก่อน จะทาํให้เกิดความยากลาํบากในการฟ้ืนฟูกิจการ3

2 และตอ้งถูกสั่งลม้ละลายซ่ึงก็จะส่งผลเสียใน

เร่ืองเศรษฐกิจของประเทศ และปัญหาสงัคม ในเร่ืองการวา่งงานของลูกจา้ง 

(2) ระยะเวลาในการดาํเนินการและขั้นตอนของกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการธุรกิจขนาดใหญ่ นั้น ใช้

เวลานานและมีขั้นตอนหลายขั้นตอนตั้งแต่เร่ิมแรกการตั้งผูท้าํแผนและการจดัทาํแผนฟ้ืนฟูจนกระทัง่มีมติเห็นชอบตาม

แผน ขั้นตอนน้ีใชเ้วลาร่วมสามเดือน และยงัขยายเวลาไดอี้กสองคร้ังคร้ังละ หน่ึงเดือน รวมแลว้มีเวลา หา้เดือนในการส่ง

แผนฟ้ืนฟูกิจการของผูท้าํแผนตามมาตรา 90/433 และร้ายกวา่นั้นหากท่ีประชุมเจา้หน้ีไม่ยอมรับแผนตอ้งจดัทาํแผนใหม่ 

หรือมีกรณีท่ีประชุมเจา้หน้ีมีมติตั้งผูท้าํแผนคนใหม่ ก็ตอ้งเพ่ิมเวลาอีก เพราะทุกคร้ังท่ีมีการตั้งผูท้าํแผนตอ้งประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาและในหนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีแพร่หลายอยา่งนอ้ยหน่ึงฉบบั5

4ดว้ยเหตุน้ีเองบางคดีใชเ้วลาร่วมปี จึงเห็น

                                                                    
1 พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483  
2 เอ้ือน  ขนุแกว้, คู่มือการศึกษากฎหมายฟ้ืนฟกิูจการ(กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพห์้างหุ้นส่วนจาํกดั พลสยามปร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง 

(ประเทศไทย) พิมพค์ร้ังท่ี 6, 2553) หนา้ 11 
3 พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483  
4 พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/53 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1324 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ควรกาํหนดเวลาในการจดัทาํแผนใหก้ระชบัข้ึนเห็นควร จดัทาํแผนส่งภายใน 45 วนั หากมีการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมก็ใหอ้ยู่

ในดุลพินิจศาลตามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงจะทาํใหก้ระบวนการในขั้นตอนน้ีเร็วข้ึน 

ทา้ยสุดน้ีเร่ืองกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการยงัมีประเด็นท่ีน่าสนใจเพ่ือทาํการวิจยัต่อไป ในส่วนของเร่ืองแผนฟ้ืนฟู

กิจการท่ีกฎหมายของไทยไม่ไดแ้บ่งประเภทเร่ืองการฟ้ืนฟ ูโดยใชก้ระบวนการฟ้ืนฟูตามหมวด 3/1 กบัทุกประเภทกิจการ 

ซ่ึงจะเห็นไดว้า่บางประเภทกิจการมีความซบัซอ้นและละเอียดอ่อนในเร่ืองการจดัการ ดว้ยเหตุน้ีเห็นควรแลว้หรอท่ีจะใช้

วธีิการฟ้ืนฟตูามหมวด 3/1 กบัทุกประเภทกิจการ 

 

กติตกิรรมประกาศ   

การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีดว้ยคาํแนะนาํ คาํปรึกษา จากบุคคลหลายท่าน ผูเ้ขียน

ขอขอบคุณ ดร. ศิริญญา  ดุสิตนานนท์ อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีไดก้รุณาสละเวลา ให้คาํแนะนาํในการศึกษาคน้ควา้อิสระ

รวมถึงการใหค้าํช้ีแนะในการปรับปรุงแกไ้ขการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  และเจา้หนา้ท่ีจาก

สํานักฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมท่ีได้กรุณาในเร่ืองข้อมูลจากสถิติคดี ท่ีเข้าสู่

กระบวนการฟ้ืนฟกิูจการ 
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ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัการระดมทุนสาธารณะผ่านผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ใน 

การระดมทุนสาธารณะประเภททีใ่ห้หุ้นเป็นส่ิงตอบแทนแก่ผู้ลงทุนตามหลกัเกณฑ์ 

ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

LEGAL PROBLEMS OF CROWD FUNDING VIA FUNDING PORTAL  

IN CASE OF EQUITY CROWD FUNDING AS PRESCRIBED  

IN THE REGULATION OF SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION 

กลุประภัสสร์ ฉันทาลกัษณ์1 และณัฐริกา แชน2 
1 นกัศึกษาปริญญาโท ภาควิชาตลาดทุน การเงิน และภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (K.chantaluck@gmail.com) 

2 อาจารยป์ระจาํ ภาควิชาตลาดทุน การเงิน และภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคัดย่อ 

ในประกาศคณะกรรมการการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.7/2558 เร่ือง ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์

ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีออกโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยน์ั้น

เป็นการวางหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัการระดมทุนสาธารณะ (Crowdfunding) ประเภทท่ีใหหุ้น้เป็นส่ิงตอบแทนแก่ผูล้งทุน 

(Equity Crowdfunding) เป็นการระดมทุนแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึนในตลาดทุน โดยการบัญญัติข้ึนของการระดมทุน

สาธารณะประเภทท่ีให้หุ้นเป็นส่ิงตอบแทนแก่ผูล้งทุนนั้นจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการท่ีเพ่ิงเร่ิมธุรกิจ 

(Startup)และผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก(SMEs) สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายยิ่งข้ึน โดยผ่าน

ตวักลางคือเวบ็ไซตซ่ึ์งอยูใ่นระบบอินเทอร์เน็ตปัจจุบนั  

จากศึกษาเปรียบเทียบพบวา่ระหวา่งประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเวบ็ไซต์

ตวักลางหรือผูใ้หบ้ริการระดมทุนผา่นระบบเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ (Funding Portal) นั้น ทั้ง 2 ประเทศมีการกาํหนด

กฎหมายท่ีคลา้ยคลึงกนัในเร่ืองของการจดัตั้งเป็นผูใ้หบ้ริการระดมทุนผา่นระบบเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ตามกฎหมาย

ของประเทศนั้น ๆ แต่ในส่วนท่ีแตกต่างในเร่ืองของการกาํหนดนิติบุคคลนั้นประเทศสหรัฐอเมริกามีการกาํหนดท่ี

ชัดเจนมากกว่าและมีการเปิดโอกาสให้องค์กรธุรกิจหลาย ๆ ประเภทมีการเขา้จดทะเบียนเป็นผูใ้ห้บริการระบบ

เครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ไดม้ากกวา่ประเทศไทย 

คาํสําคญั:  การระดมทุนสาธารณะ, การระดมทุนสาธารณะประเภทท่ีใหหุ้น้เป็นส่ิงตอบแทนแก่ผูล้งทุน, ผูใ้หบ้ริการ

ระบบหรือเครืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 

ABSTRACT 

Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Jor 7 /2558  Re: Regulation concerning the 

property commercialization via the internet, prescribed by The Securities and Exchange Commission, is the criterion 

about Crowdfunding: Equity Crowdfunding, which is a new kind of fundraising in capital market. That is, the Equity 
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Crowdfunding criterion gives an opportunity to startups and SMEs so that they can reach source of funds more simply 

via the websites on the internet. 

According to the comparison research, in terms of the funding portal comparison between Thailand and the 

United States, both of them have the similarity of founding portal conforming to the law in their countries. However, 

there is the different in juristic person determination. The United States come up with more obvious regulations, and 

they allow various kinds of business organization to register as funding portal which is more effective than in 

Thailand. 

Keywords: Crowdfunding, Equity Crowdfunding, Funding portal    

 

1. บทนํา 

สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีถูกจดัตั้งข้ึนตาม

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มีหนา้ท่ีกาํกบัและพฒันาตลาดทุนของประเทศ โดยมีการ

กาํกบัดูแลและคุม้ครองผูล้งทุน ทั้งตลาดแรกและตลาดรอง ซ่ึงในอดีตนั้นการระดมทุนจากตลาดทุนยงัไม่รับความ

นิยมในการระดมทุนในตลาดทุนมากเท่ากบัการระดมทุนในตลาดเงินอยา่งเช่น ธนาคารพาณิชย ์หรือธนาคารเฉพาะ

กิจของรัฐบาล เป็นตน้ ทาํให้สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตอ้งมีบทบาทสาํคญัใน

การพฒันาตลาดทุนของประเทศใหมี้การระดมทุนภาคธุรกิจมากข้ึน โดยวิธีการหน่ึงท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยน์าํมาพฒันาการระดมทุนภาคธุรกิจคือการระดมทุนสาธารณะ 

ในประเทศไทยนั้นการระดมทุนสาธารณะเป็นไปในช่วงเร่ิมตน้ เน่ืองจากพ่ึงเร่ิมมีการประกาศใชใ้นการ

ระดมทุนสาธารณะประเภทท่ีใหหุ้น้เป็นส่ิงตอบแทนแก่ผูล้งทุนตามประกาศคณะกรรมการการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.

7/2558 เร่ือง ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ จึงถือวา่เป็นการระดม

ทุนในตลาดทุนในลกัษณะใหม่ เพ่ือสร้างช่องทางให้ผูป้ระกอบการ ไม่ว่าจะเป็นผูป้ระกอบการท่ีเพ่ิงเร่ิมธุรกิจ 

ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็นตน้ (สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

,2559) ท่ีเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดง่้ายยิ่งข้ึน เพ่ือพฒันาธุรกิจท่ีกาํลงัเร่ิมตน้หรือประกอบธุรกิจอยูแ่ลว้สามารถกา้วหน้า

แข่งขันกับผู ้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศได้อย่างราบร่ืน แต่การระดมทุนในระบบเครือข่าย

อิเลก็ทรอนิกส์นั้นยอ่มมีการเส่ียงกบัผูล้งทุน ซ่ึงโดยปกติการลงทุนช่องทางอ่ืนๆ มีความเส่ียงเช่นกนัทาํใหผู้ล้งทุนตอ้ง

มีการศึกษาการลงทุนในรายของธุรกิจเป็นอย่างดีก่อนเข้าลงทุน โดยผูป้ระกอบกิจการท่ีจะเข้าออกเสนอขาย

หลกัทรัพยไ์ดก็้จาํตอ้งผา่นหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์สียก่อนถือ

วา่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยน์ั้นไดล้ดความเส่ียงใหผู้ล้งทุนไดร้ะดบัหน่ึงแลว้ 

ดงันั้นการลงทุนทุกช่องทางนั้นลว้นมีความเส่ียงมากมายสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยจึ์งออกหลกัเกณฑ์หรือขอ้บงัคบัให้ผูอ้อกเสนอขายหลกัทรัพยต์อ้งปฏิบติัตาม ซ่ึงเป็นไปตามหน้าท่ี คือ 

กาํกบัดูแลและคุม้ครองผูล้งทุน 
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2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. ศึกษาถึงหลกัเกณฑ์ ประกาศหรือกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือนาํมาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง  

2. ศึกษาถึงปัญหาและผลกระทบของการประกาศใชก้ารระดมทุนสาธารณะประเภทท่ีให้หุ้นเป็นส่ิงตอบ

แทนแก่ผูล้งทุนในเร่ืองของปัญหาในการจดัตั้งผูใ้หบ้ริการระดมทุนผา่นระบบเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็น

ตวักลางในการใหบ้ริการเวบ็ไซตใ์นการระดมทุนสาธารณะประเภทท่ีใหหุ้น้เป็นส่ิงตอบแทนแก่ผูล้งทุน 

3. นาํปัญหาของการจดัตั้งผูใ้หบ้ริการระดมทุนผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์มาวเิคราะห์และเสนอถึง

แนวทางแกไ้ขปัญหา เพ่ือความปลอดภยัของนักลงทุนและโอกาสในการจดทะเบียนเป็นผูใ้ห้บริการระดมทุนผ่าน

ระบบเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ของผูท่ี้มีความตอ้งการเป็นตวักลาง 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การดาํเนินการศึกษาน้ีเป็นลกัษณะเชิงคุณภาพโดยการศึกษาคน้ควา้เอกสาร ตาํรา รวมทั้งส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือรวบรวมและวเิคราะห์ถึงปัญหาแลว้เสนอวธีิการแกไ้ข โดยขั้นตอน

และเคร่ืองมือท่ีในการดาํเนินการศึกษานั้นจะเป็นการศึกษาในของเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยเอกสาร

ดงักล่าวนั้นจะไดแ้ก่ ตวับทกฎหมายของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเป็นกรอบในการควบคุมในวงกวา้ง 

ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อ

ประชาชนและการระดมทุนสาธารณะประเภทท่ีให้หุ้นเป็นส่ิงตอบแทนแก่ผูล้งทุนในเร่ืองของผูใ้ห้บริการระดมทุน

ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารลาํดบัรองต่างๆ อาทิเช่น เอกสารทางวิจยั ตาํรา บทความทางวิชาการ 

ขอ้มูลทางเวบ็ไซตต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และนาํขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาจากเอกสารนั้นนาํมาศึกษา

เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Study) ในเร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ ตลอดจนประโยชน์และผลกระทบ รวมไปถึง

รายละเอียดของกฎหมายของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา และนาํมาสรุปผลรวมของการศึกษาและนาํเสนอ

ถึงขอ้เสนอแนะในปัญหาท่ีมีการนาํวเิคราะห์ในส่วนต่าง ๆ 
 

4. ผลการวจิยั 

ในประกาศคณะกรรมการการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.7/2558 เร่ือง ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์

ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีออกโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยน์ั้น

เป็นการวางหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัการระดมทุนสาธารณะประเภทท่ีใหหุ้น้เป็นส่ิงตอบแทนแก่ผูล้งทุนโดยประกอบดว้ย

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั 3 บุคคล ดงัน้ี 

 

 
 

 

รูปท่ี 1 ภาพรวมของการระดมทุนสาธารณะประเภทท่ีใหหุ้น้เป็นส่ิงตอบแทนแก่ผูล้งทุน 

บริษทัของ 

ผูต้อ้งการเงินทุน 

ผูมี้เงินออม 

หรือนกัลงทุน 

หุ้น หุ้น ผูใ้ห้บริการระบบเครือข่าย

อิเล็กทรอนิกส์ 

(Funding Portal) เงินทุน เงินทุน 
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 โดยการศึกษาน้ีวเิคราะห์ถึงเฉพาะผูใ้หบ้ริการระบบเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงจะเขา้มาเป็นตวักลางซ่ึงถือวา่

เป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการระดมทุนสาธารณะประเภทท่ีให้หุ้นเป็นส่ิงตอบแทนแก่ผูล้งทุน ซ่ึงผูใ้ห้บริการระบบ

เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์จะมีหนา้ท่ีสาํคญัในการประสานงานหรือติดต่อสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัผูต้อ้งการเงินทุนและ  

ผูมี้เงินออมหรือนักลงทุน ซ่ึงผูใ้ห้บริการระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นผูใ้ห้บริการในการสร้างพ้ืนท่ีให้กับ

บริษทัท่ีตอ้งการเงินทุนไดมี้โอกาสในการแสดงแผนงานหรือโครงการของตนทั้งแบบเป็นเพียงความคิดในการสร้าง

ผลงานสินคา้ต่าง ๆ เพียงเท่านั้น ซ่ึงนกัลงทุนจะลงทุนหรือไม่ก็ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของนกัลงทุนเองเท่านั้น โดย

การระดมทุนสาธารณะประเภทท่ีให้หุน้เป็นส่ิงตอบแทนแก่ผูล้งทุนนั้นเป็นส่วนหน่ึงในตลาดการเงินท่ีเรียกวา่ ตลาด

ทุน โดยตลาดทุนนั้นหมายถึงการระดมเงินทุนผา่นตลาดทุนจะเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาว ซ่ึงจะใชเ้วลาเกิน 1 ปี การ

ระดมเงินทุนผา่นตลาดทุนนั้นจะเป็นการระดมเงินทุนจากประชาชนในลกัษณะวงกวา้งโดยผ่านการออกตราสารทาง

การเงินหรือหลกัทรัพยป์ระเภทต่าง ๆ และเสนอขายแก่ประชาชน (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย,2548) 

ในประเทศไทยบุคคลท่ีจะเขา้มาเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ไดน้ั้นตอ้งผ่านการพิจารณา

จากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์สียก่อน โดยผูใ้ห้บริการระดมทุนผ่านระบบ

เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งมีคุณสมบติัท่ีครบถว้นและปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.

7/2558 ท่ีไดก้าํหนดไวใ้ห้ครบถว้น ถา้หากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยพิ์จารณา

แลว้เห็นวา่ผูท่ี้เขา้มายื่นขออนุญาตเป็นให้บริการระดมทุนผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์มีคุณสมบติัท่ีครบถว้น

ตามท่ีกาํหนดไวแ้ลว้สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยจ์ะมีคาํสัง่อนุญาตใหผู้น้ั้นสามารถ

ดาํเนินการเป็นตวักลางได ้

 ซ่ึงการศึกษาน้ีวิเคราะห์เห็นถึงปัญหาของการจัดตั้งเป็นบริษทัในการเป็นผูใ้ห้บริการระบบเครือข่าย

อิเล็กทรอนิกส์ โดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดคุณสมบติัของผูท่ี้มีความ

ตอ้งการขออนุญาตเป็นผูใ้ห้บริการระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ไวใ้นขอ้ 13 ของประกาศคณะกรรมการการกาํกบั

ตลาดทุนท่ี ทจ.7/2558 ไวด้งัน้ี 

“ผูข้อความเห็นชอบเป็นผูใ้ห้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ท่ียื่นขอความเห็นชอบตามขอ้ 12   

จะไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย......” 

โดยคาํวา่ “เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย” ในท่ีน้ีสร้างความไม่ชดัเจนและอาจจะก่อใหเ้กิดปัญหา

เกิดข้ึนให้กบัผูท่ี้มีความตอ้งการขออนุญาตเป็นผูใ้ห้บริการระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์และส่งผลกระทบกบันกั

ลงทุน เน่ืองจากคาํว่า “บริษทั” นั้นอาจหมายความรวมถึงไดท้ั้งบริษทัจาํกดัและบริษทัมหาจาํกดั ซ่ึงทั้งบริษทัจาํกดั

และบริษทัมหาชนจาํกดันั้นก็มีความแตกต่างกนัในการจดัตั้งบริษทั เน่ืองจากบริษทัจาํกดักาํหนดวา่สามารถมีผูก่้อการ

บริษทัไดต้ั้งแต่ 3 คนข้ึนไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1097 (โสภณ รัตนากร, 2553) และบริษทั

มหาชนจาํกัดกาํหนดว่าสามารถผูก่้อการบริษทัไดต้ั้ งแต่ 15 ข้ึนไป ตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชน พ.ศ.2535  

มาตรา 16 ซ่ึงผูเ้ร่ิมก่อการมีความสําคญัในการจดัตั้งบริษทั โดยการศึกษาน้ีเห็นว่าจาํนวนผูเ้ร่ิมก่อการบริษทัอาจ 

ส่งผลกระทบกับความปลอดภยัของนักลงทุน ซ่ึงตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ.7/2558 ไม่มี 

การกาํหนดไวว้่าเป็นบริษทัในประเภทใด ซ่ึงในปัจจุบันนั้นมีการดาํเนินการแก้ไขการจดัตั้ งการนิติบุคคล ได้แก่  



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1329 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ร่างพระราชบญัญติัการจดัตั้งบริษทัจาํกดัคนเดียว พ.ศ......(กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2558) โดยผูป้ระกอบการสามารถ

จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัโดยมีผูเ้ร่ิมก่อการไดเ้พียงคนเดียวจากเดิมท่ีตอ้งใชบุ้คคล 3 คนข้ึนไป ซ่ึงการจดทะเบียน

เป็นบริษทัจาํกัดท่ีจะแก้ไขเปล่ียนแปลงนั้นเพ่ือสนับสนุนและรองรับให้เกิดผูป้ระกอบการท่ีเพ่ิงเร่ิมธุรกิจ และ

ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งยงัช่วยลดขั้นตอนของการจดทะเบียนให้

รวดเร็วมากข้ึน และยงัเป็นการป้องกนัปัญหาการตั้งผูถื้อหุน้ปลอม หรือ นอมีนีข้ึน โดยเห็นวา่ มีการพิจารณาของร่าง

พระราชบญัญติัการจดัตั้งนิติบุคคลคนเดียวนั้นมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยเหลือผูท่ี้ตอ้งการเงินทุนท่ีเขา้ประกอบธุรกิจ

ใหม่ซ่ึงจะทาํใหผู้ท่ี้ตอ้งการเงินทุนนั้นสามารถจดัตั้งบริษทัท่ีเป็นนิติบุคคลไดแ้ละเพ่ือท่ีจะสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บั

ผูป้ระกอบการเอง  

แต่การศึกษาน้ีเห็นว่าผูท่ี้ยื่นของอนุญาตเป็นผูใ้ห้บริการระดมทุนผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์นั้น 

เป็นบุคคลท่ีมีความสําคญัมาก เน่ืองจากจะเป็นทางผ่านทางการเงินของนักลงทุนกับบริษทัท่ีตอ้งการเงินทุนและ 

เป็นทางผ่านในการทาํขอ้เสนอขายหลกัทรัพย ์(หุ้น)ระหว่างบริษทัท่ีตอ้งการเงินทุนและนักลงทุน การมีข้ึนของ 

ร่างพระราชบญัญติัการจดัตั้งบริษทัจาํกดัคนเดียว พ.ศ..... จะส่งผลถึงความปลอดภยัในการลงทุนในผูใ้หบ้ริการระดม

ทุนผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เน่ืองจากถา้หากบุคคลเดียวสามารถจดัตั้งบริษทัจาํกดัไดก็้อาจจะทาํให้ไม่มี

บุคคลใดสามารถคานอาํนาจการตดัสินใจของบุคคลนั้นไม่วา่เร่ืองสาํคญัท่ีจะมีผลในเปล่ียนแปลงของบริษทัหรือใน

เร่ืองการบริการทัว่ไปและทาํให้อาํนาจอยูใ่นบุคคลคนเดียว จะทาํให้บุคคลคนเดียวมีอาํนาจในการบริหารต่างๆเพียง 

ผูเ้ดียว ซ่ึงจะทาํใหผู้ใ้หบ้ริการระดมทุนผา่นระบบเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์มีความน่าเช่ือถือท่ีนอ้ยลง 

ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นประเทศท่ีมีการนาํการระดมทุนสาธารณะประเภทท่ีใหหุ้น้เป็นส่ิงตอบ

แทนแก่ผูล้งทุนมาใชเ้ป็นการระดมทุนแบบใหม่ โดยวตัถุประสงคข์องการนาํการระดมทุนสาธารณะประเภทท่ีให้หุ้น

เป็นส่ิงตอบแทนแก่ผูล้งทุนมาบงัคบัใชใ้นประเทศนั้นมีวตัถุประสงคเ์ฉกเช่นเดียวกนักบัประเทศไทยคือเพ่ือสร้าง

โอกาสให้กบัผูป้ระกอบการท่ีเพ่ิงเร่ิมธุรกิจและผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน ซ่ึง

จะก่อใหเ้กิดโอกาสทางธุรกิจนั้นกบับริษทัท่ีตอ้งการเงินทุนอีกมากมาย ไม่วา่จะเป็นการจา้งแรงงานในธุรกิจ การขยาย

เส้นทางธุรกิจให้มีความเติบโตมากข้ึน โดยรัฐบาลของนายบารัก โอบามาท่ีเป็นประธานาธิบดีในสมยันั้น มองว่า 

จะเป็นการช่วยเหลือในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเอง(U.S. Securities and Exchange Commission, 2016) ซ่ึง 

การนาํการระดมทุนสาธารณะประเภทท่ีใหหุ้น้เป็นส่ิงตอบแทนแก่ผูล้งทุนมาบงัคบัใชน้ั้น มีการเพ่ิมเติมไวใ้น Title III 

ของกฎหมาย Jumpstart Our Business Startups Act (JOBs Act) Securities Act of 1933 (Securities Act) และ Securities 

Exchange Act of 1934  (Exchange Act) โดยการเพ่ิมเติมกฎหมายต่าง  ๆ  นั้ นก็เพ่ือท่ีจะปรับให้เข้ากับยุคสมัย 

ท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนัซ่ึงจะเป็นตน้แบบใหก้บัการระดมทุนออนไลน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนใหม่ในอนาคตและ 

ยงัเป็นการเพ่ิมความปลอดภยัในการใชอิ้นเทอร์เน็ตสาํหรับการระดมทุนสาธารณะประเภทท่ีใหหุ้น้เป็นส่ิงตอบแทน

แก่ผูล้งทุน 

โดยความสาํคญัของ JOBS Act นั้นถือวา่เป็นกฎหมายหลกัทรัพยท่ี์มีผลใชบ้งัคบัทัว่ประเทศซ่ึงเป็นกฎหมาย

ท่ีมีความสําคญัเพราะว่า JOBS Act เป็นเหมือนบทบัญญัติท่ีมีความเก่ียวพนักับการทําข้อเสนอหลักทรัพย์ของ 

การลงทุนท่ีอยู่ภายใต้ Securities Act ข้อเสนอเก่ียวกับการขายหลักทรัพย์ท่ีมีการบังคับใช้รวมถึงข้อบังคับใน 

การจดทะเบียน โดย JOBS Act นั้นมีการกาํหนดถึงบุคคลท่ีจะเขา้มาเป็นผูใ้ห้บริการระดมทุนผ่านระบบเครือข่าย

อิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงจะเป็นตวักลางในการเป็นผูจ้ดัการเวบ็ไซต ์ซ่ึง JOBS Act นั้นมีการกาํหนดวา่ บุคคลท่ีจะเขา้มาเป็น 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1330 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ผูใ้หบ้ริการระดมทุนผา่นระบบเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพในการเป็นตวักลางในการเป็น

ผูซ้ื้อและขายหลกัทรัพยใ์นบญัชีของบริษทัท่ีตอ้งการเงินทุนและนกัลงทุน 

ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นการเป็นตวักลางในการเป็นผูจ้ดัการเวบ็ไซตน์ั้นจะตอ้งจดทะเบียนและไดรั้บ

อนุญาตจาก U.S. Securities and Exchange Commission (U.S. SEC)เพียงเท่านั้น โดย U.S. SEC มีการกาํหนดให้ 2 

บุคคล สามารถท่ีจะจดทะเบียนเขา้มาเป็นตวักลางไดแ้ก่ บริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์และ ผูค้า้

หลกัทรัพยแ์ละผูใ้หบ้ริการระดมทุนผา่นระบบเครือขา่ยอิเลก็ทรอนิกส์โดยการศึกษาน้ีจะวเิคราะห์ถึงผูใ้หบ้ริการระดม

ทุนผา่นระบบเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์เพียงเท่านั้นโดยจะนาํมาเปรียบเทียบกบัผูใ้หบ้ริการระดมทุนผา่นระบบเครือขา่ย

อิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทยท่ีมีเพียงบุคคลเดียวเท่านั้นท่ีสามารถจดทะเบียนเป็นตวักลางได ้ซ่ึงการจดทะเบียนเป็น 

ผูใ้หบ้ริการระดมทุนผา่นระบบเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์จะอยูภ่ายใตบ้งัคบั Securities Act Section 4A(a)(1) โดยเขา้จด

ทะเบียนในแบบฟอร์ม Form Funding Portal on EDGAR ด้วยวิธี SEC's Electronic Data ซ่ึง U.S. SEC จะวิเคราะห์

และรวมรวมขอ้มูลจากขอ้มูลของผูท่ี้ตอ้งการเป็นผูใ้หบ้ริการระดมทุนผา่นระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไดใ้ส่ไวใ้น

ระบบดังกล่าวแลว้นํามาวิเคราะห์เพ่ือดําเนินการในการอนุญาตผูท่ี้ตอ้งการเป็นผูใ้ห้บริการระดมทุนผ่านระบบ

เครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์(U.S. Securities and Exchange Commission, 2017) 

ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยมีความแตกต่างของการเป็นตวักลางผูท่ี้ตอ้งการเป็นผูใ้ห้บริการ

ระดมทุนผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์คือ ในประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดโอกาสให้บุคคล 2 ประเภทสามารถ 

จดทะเบียนเป็นตวักลางได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ บริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์และผูค้า้หลกัทรัพย ์

ท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยูแ่ลว้เพียงเขา้มาจดทะเบียนเป็นตวักลางกบั U.S. SEC เพียงเท่านั้น 

และผูใ้ห้บริการระดมทุนผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เป็นบุคคลประเภทใหม่ท่ีสามารถเขา้มาเป็นตวักลางได้

ตามท่ี Securities Act และ Exchange Act กาํหนดซ่ึงตอ้งมีการจดทะเบียนกบั U.S. SEC ตามท่ีกาํหนดแบบฟอร์มไว ้

ซ่ึงแตกต่างจากของประเทศไทยท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยมี์เปิดโอกาสให้เพียง 

ผูใ้ห้บริการระดมทุนผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูกกาํหนดคุณสมบติัไวช้ดัเจนในประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.7/2558 เพียงเท่านั้นท่ีจะสามารถจดทะเบียนเป็นตวักลางได ้
 

ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบองค์กรธุรกิจท่ีสามารถจดทะเบียนเป็นผูใ้ห้บริการระดมทุนผ่านระบบเครือข่าย

อิเลก็ทรอนิกส์ 

 

จาก ตารางท่ี 1 จะเห็นถึงความแตกต่างของนิติบุคคลท่ีสามารถเขา้มาจดทะเบียนเป็นผูใ้ห้บริการระดมทุน

ผา่นระบบเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ดงัน้ี 

ประเภทองคก์ร

ธุรกิจ 

บริษทั

มหาชนจาํกดั 

บริษทัจาํกดั หา้งหุน้ส่วน กิจการเจา้ของ

คนเดียว 

ทรัสต ์ อ่ืนๆ 

ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา √ √ √ √ √ √ 

ไทย √ √     



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1331 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

1. โอกาสในการจดทะเบียน ประเทศไทยนั้นเปิดโอกาสให้บริษทัท่ีจัดตั้ งข้ึนตามกฎหมายไทยเท่านั้น 

ท่ีสามารถจดทะเบียนเป็นผูใ้ห้บริการระดมทุนผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนท่ี ทจ.7/2558 ในขอ้ 13 ซ่ึงแตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเปิดโอกาสไม่เฉพาะเพียงแต่บริษทัเท่านั้นแต่

ยงัเปิดโอกาสให้นิติบุคคลประเภทอ่ืนๆสามารถท่ีจดทะเบียนเป็นผู ้ให้บริการระดมทุนผ่านระบบเครือข่าย

อิเลก็ทรอนิกส์ได ้

2. ความชดัเจนของประเภทนิติบุคคล ประเทศไทยเพียงแค่กาํหนดวา่ตอ้งเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย

ไทยเท่านั้นแต่ไม่ไดมี้การจาํแนกถึงประเภทท่ีแน่ชดั ซ่ึงแตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีการกาํหนดไวใ้น Form 

Funding Portal (U.S. Securities and Exchange Commission,2016)เลยว่ามีองค์กรธุรกิจประเภทใดบา้งท่ีสามารถจด

ทะเบียนเป็นผูใ้หบ้ริการระดมทุนผา่นระบบเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ได ้

ในปัจจุบนัแลว้ประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงการจดัตั้งนิติบุคคลคนเดียว ซ่ึงการศึกษาน้ีมองวา่อาจจะ

ส่งผลกบันกัลงทุนในเร่ืองความปลอดภยัของนกัลงทุนท่ีจะใชบ้ริการผ่านตวักลางนั้น ๆ ในเร่ืองของการคานอาํนาจ

ในการบริหารงาน แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็เปิดโอกาสใหอ้งคก์รธุรกิจท่ีเป็นกิจการเจา้ของคนเดียวสามารถท่ีจะ

จดทะเบียนเป็นผูใ้หบ้ริการระดมทุนผา่นระบบเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ไดเ้ช่นกนั  

เม่ือถา้หากเปรียบเทียบกนัแลว้ระหวา่งประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาแลว้ แมจ้ะมีความแตกต่างก็ตาม 

แต่ในความแตกต่างนั้นก็ยงัมีความเหมือนกันคือ การจัดตั้งนิติบุคคลนั้นตอ้งจัดตั้งตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ 

อยา่งเช่น จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยหรือจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีควบคุมการ

จดัตั้งผูใ้หบ้ริการระดมทุนผา่นระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละประเทศให้เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือกฎหมายท่ี

ประกาศใชน้ั้น ๆ 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทยและ U.S. SEC ของประเทศ

สหรัฐอเมริกานั้นลว้นทาํตามหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล พฒันาและส่งเสริมตลาดทุนในประเทศนั้นๆเพ่ือสร้างระบบ

เศรษฐกิจให้มัน่คง ทาํให้ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศสามารถดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงการส่งเสริมตลาด

ทุนในปัจจุบนัน้ีคือการพฒันาและส่งเสริมการระดมทุนสาธารณะประเภทท่ีใหหุ้น้เป็นส่ิงตอบแทนแก่ผูล้งทุนซ่ึงเห็น

ไดว้า่ทั้งประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกานั้นกาํลงัให้ความสําคญักบัการระดมทุนสาธารณะประเภทท่ีให้หุ้น

เป็นส่ิงตอบแทนแก่ผูล้งทุนน้ีเน่ืองจากเป็นการระดมทุนท่ีอาศัยเทคโนโลยีท่ีปัจจุบนักาํลงัเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงใน

ชีวิตประจาํวนัของทุกคน โดยการระดมทุนสาธารณะประเภทท่ีใหหุ้น้เป็นส่ิงตอบแทนแก่ผูล้งทุนน้ีเม่ือพิจารณาแลว้

ทั้งประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกามีความตอ้งการใหก้ารระดมทุนสาธารณะประเภทท่ีใหหุ้น้เป็นส่ิงตอบแทน

แก่ผูล้งทุนน้ีเป็นการระดมทุนท่ีเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของผูป้ระกอบการท่ีเพ่ิงเร่ิม

ธุรกิจและผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็โดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

ของประเทศไทยและ U.S. SEC ของประเทศสหรัฐอเมริกาพิจารณาถึงว่าผู ้ประกอบการท่ีเพ่ิงเร่ิมธุรกิจและ

ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็กลุ่มเหล่าน้ีเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีค่อนขา้งเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดย้ากเน่ืองจากปัจจยั

แวดลอ้มต่างๆ อาทิเช่น หลกัทรัพยใ์นการคํ้าประกนักบัธนาคารพาณิชย ์หรือแมก้ระทัง่ผูป้ระกอบการท่ีเพ่ิงเร่ิมธุรกิจ

และผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กนั้นมีเพียงแผนธุรกิจหรือโครงการท่ียงัไม่มีการเร่ิมทาํธุรกิจ เป็นตน้     



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1332 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

การเขา้แหล่งเงินทุนยากนั้นอาจจะทาํให้ระบบเศรษฐกิจไม่มีการพฒันาไปเท่าท่ีควรจะเป็น ซ่ึงจากความเป็นมาแลว้ 

ทั้ง 2 ประเทศเร่ิมจากพ้ืนฐานเหตุผลเดียวกนัท่ีตอ้งการสร้างโอกาสใหผู้ป้ระกอบการท่ีเพ่ิงเร่ิมธุรกิจและผูป้ระกอบการ

ขนาดกลางและขนาดเล็กเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดง่้ายข้ึน โดยการนาํตลาดทุนมาเป็นทางเลือกหน่ึงให้ผูป้ระกอบการ     

ท่ีเพ่ิมเร่ิมธุรกิจและผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กเพ่ือนาํเงินลงทุนเหล่านั้นไปต่อยอดทางธุรกิจและสร้าง

โอกาสต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ ไม่วา่จะเป็นโอกาสในการจา้งแรงงาน ซ่ึงจะเป็นการช่วยส่งเสริมในการเติบโตของ

ระบบเศรษฐกิจ 

โดยจากหลกัเกณฑ์และกฎหมายของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้จะมีการ

เปรียบเทียบใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของทั้ง 2 ประเทศ แลว้นาํหลกัเกณฑข์องประเทศไทยคือ ประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.7/2558 ในขอ้ 13 ในเร่ืองของการจดัจดทะเบียนเป็นผูใ้ห้บริการระดมทุนผ่านระบบเครือข่าย

อิเล็กทรอนิกส์หรือตวักลาง โดยมาวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน ถึงความไม่แน่ชดัของประกาศดงักล่าวนั้นและ

นาํมาเปรียบเทียบกบักฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงมีความแตกต่างกนั ตั้งแต่ของบุคคลท่ีสามารถจดทะเบียน

เป็นตวักลางได ้โดยประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีการกาํหนดให้ 2 บุคคลสามารถเป็นตวักลางได ้ซ่ึงไดแ้ก่ บริษทัท่ีทาํ

หนา้ท่ีเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์และ ผูค้า้หลกัทรัพยแ์ละผูใ้หบ้ริการระดมทุนผา่นระบบเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์

ซ่ึงจะเห็นไดว้า่มีความแตกต่างจากของประเทศไทยท่ีกาํหนดใหบุ้คคลเดียวสามารถจดทะเบียนเป็นผูใ้หบ้ริการระดม

ทุนผา่นระบบเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ได ้

ในส่วนขอ้เสนอแนะนั้นจะเป็นการเสนอขอ้เสนอแนะในส่วนของความแตกต่างของโอกาสของนิติบุคคลท่ี

จะเข้ามาจดทะเบียนเป็นผูใ้ห้บริการระดมทุนผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยและประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยประเทศสหรัฐอเมริกาค่อนขา้งท่ีจะเปิดโอกาสให้นิติบุคคลหลายๆประเภทรวมทั้งกิจการเจา้ของ

คนเดียวสามารถท่ีจะจดทะเบียนเป็นผูใ้ห้บริการระดมทุนผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงแตกต่างจากของ

ประเทศไทยแค่เพียงระบุวา่เป็นบริษทั ซ่ึงมีความไม่ชดัเจนของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.7/2558 ใน

การระบุนิติบุคคลท่ีเป็นบริษทั โดยอาจสร้างความสับสนใหก้บัผูท่ี้ประสงคท่ี์จะเขา้จดทะเบียนเป็นผูใ้หบ้ริการระดม

ทุนผา่นระบบเครือขา่ยอิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงการคน้ควา้อิสระน้ีเห็นวา่ในประเทศไทยนั้นควรมีการปรับเปล่ียนหลกัเกณฑ์

ตามขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

1.ขอ้เสนอแนะในส่วนของความไม่ชดัเจนของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.7/2558 ในขอ้ 13 (1) 

ในส่วนของความไม่ชดัเจนของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.7/2558 ในขอ้ 13 (1) การศึกษา

น้ีเห็นว่าสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยค์วรเปล่ียนแปลงขอ้ความให้มีการกาํหนด

ชดัเจนมากข้ึน โดยเพ่ิมเติมขอ้ความจากขอ้ความเดิมเป็น 

“ผูข้อความเห็นชอบเป็นผูใ้ห้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ท่ียื่นขอความเห็นชอบตาม

ขอ้ 12   จะไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เป็นบริษทัจาํกดั บริษทัมหาชนจาํกดั หา้งหุน้ส่วน หรือทรัสตท่ี์จดัตั้งตามกฎหมายไทย......” 

การสร้างความชดัเจนของขอ้ความนั้น การศึกษาน้ีเห็นวา่การเปล่ียนแปลงขอ้ความเป็นบริษทัจาํกดั 

บริษทัมหาชนจาํกดั ห้างหุ้นส่วน หรือทรัสต์นั้นจะทาํให้นิติบุคคลท่ีเขา้จดทะเบียนเป็นผูใ้ห้บริการระดมทุนผ่าน

ระบบเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์รู้สิทธิและหนา้ท่ีในการกาํหนดเป็นนิติบุคคลตามประเภทท่ีแตกต่างกนั 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1333 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

2.ขอ้เสนอแนะหากมีการเปล่ียนแปลงการจดัตั้งบริษทัจาํกดัตามร่างพระราชบญัญติัการจดัตั้งนิติบุคคลคน

เดียว พ.ศ.. 

โดยการศึกษาน้ีเห็นวา่การจดทะเบียนเป็นผูใ้ห้บริการระดมทุนผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ควรเป็น

บริษทัท่ีมีความน่าเช่ือถือ เน่ืองจากผูใ้ห้บริการระดมทุนผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งเป็นตวักลางระหว่าง

บริษทัท่ีตอ้งการเงินทุนและนกัลงทุนตอ้งมีเงินไหลผ่านตวักลางตลอดเวลา จึงควรท่ีเป็นบริษทัท่ีน่าเช่ือถือในการ

ดาํเนินการบริหารงาน โดยถา้หากบุคคลคนเดียวสามารถท่ีจะจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดัได ้อาจส่งผลถึงการคานอาํนาจใน

การตัดสินใจในบริษัทดังกล่าวซ่ึงจะส่งผลลดความน่าเช่ือถือของผู ้ให้บริการระดมทุนผ่านระบบเครือข่าย

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นตวักลาง ซ่ึงการศึกษาน้ีเห็นว่าถา้หากร่างพระราชบญัญติัการจดัตั้งนิติบุคคลคนเดียว พ.ศ.....มี  

การประกาศใชจ้ะทาํใหเ้ขา้หลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.7/2558 ขอ้ 13 (1) ทาํใหบุ้คคล

สามารถจดัตั้งนิติบุคคลคนเดียวได ้ซ่ึงจะส่งผลกระทบกบับริษทัท่ีตอ้งการเงินทุนและนกัลงทุนในการเขา้บริหารผ่าน 

ผูใ้ห้บริการระดมทุนผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ควรมีการเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี   

ทจ.7/2558 ขอ้ 13 เป็นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.7/2558 ขอ้ 13/1 โดยเพิ่มเติมดงัน้ี 

“ขอ้13/1 ผูข้อความเห็นชอบเป็นผูใ้ห้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ท่ียื่นขอความเห็นชอบตาม

ขอ้ 12 จะไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ 13 แต่ถา้หากเป็นบริษทัจาํกดัท่ีจดัตั้ง

ตามร่างพระราชบญัญติัการจดัตั้งนิติบุคคลคนเดียว พ.ศ... บริษทัจาํกดันั้นตอ้งมีกรรมการในบริษทัจาํนวนอยา่งนอ้ย  

3 คน” 

ดงันั้นการกาํหนดจาํนวนกรรมการในบริษทันั้นจะสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัผูใ้ห้บริการระดมทุนผ่าน

ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์และเป็นการคานอาํนาจในการบริหารจดัการรวมทั้งการตดัสินใจเร่ืองสาํคญัในบริษทั 

ซ่ึงความน่าเช่ือถือและการคานอาํนาจจะเป็นส่ิงท่ีประกอบการตดัสินของบริษทัท่ีต้องการลงทุนท่ีต้องการขาย

หลกัทรัพยแ์ละประกอบการตดัสินใจสําหรับนักลงทุนท่ีตอ้งการซ้ือหลกัทรัพยผ์่านผูใ้ห้บริการระดมทุนผ่านระบบ

เครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์นั้นๆ 

3.ขอ้เสนอแนะในการเพ่ิมโอกาสใหนิ้ติบุคคลอ่ืนๆเขา้ประกอบกิจการเป็นผูใ้หบ้ริการระดมทุนผา่นระบบ

เครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ 

การประกอบกิจการเป็นผูใ้ห้บริการระดมทุนผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยนั้นเปิด

โอกาสให้เพียงบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเท่านั้น โดยบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยนั้นเป็นไดท้ั้งบริษทั

จาํกดัและบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงแตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเปิดโอกาสให้นิติบุคคลหลายประเภท ไม่ว่า 

บริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัจาํกดั ห้างหุ้นส่วน กิจการเจา้ของคนเดียว ทรัสต ์หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ สามารถจดทะเบียน

เป็นผูใ้หบ้ริการระดมทุนผา่นระบบเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ได ้ทาํใหอ้าจจะมีผูส้นใจจดทะเบียนเป็นผูใ้หบ้ริการระดม

ทุนผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เป็นจาํนวนมากทาํใหเ้ป็นการสร้างทางเลือกใหก้บับริษทัท่ีตอ้งการเงินทุนและ

นกัลงทุน โดยถา้หากในอนาคตประเทศไทยมีการระดมทุนสาธารณะประเภทท่ีใหหุ้น้เป็นส่ิงตอบแทนแก่ผูล้งทุนมาก

ข้ึน ประเทศไทยอาจจะตอ้งเปิดโอกาสให้นิติบุคคลอ่ืนสามารถจดทะเบียนเป็นการระดมทุนสาธารณะประเภทท่ีให้

หุ้นเป็นส่ิงตอบแทนแก่ผูล้งทุนได ้โดยสามารถเพ่ิมขอ้ความในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.7/2558  

ขอ้ 13 (1) จากเดิมเป็น 
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“ผูข้อความเห็นชอบเป็นผูใ้ห้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ท่ียื่นขอความเห็นชอบตามขอ้ 12 

จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนกฎหมายไทยหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย” 

ถา้หากการระดมทุนสาธารณะประเภทท่ีให้หุ้นเป็นส่ิงตอบแทนแก่ผูล้งทุนไดรั้บความนิยมมากข้ึนเร่ือย ๆ 

การเปิดโอกาสให้ให้นิติบุคคลอ่ืนๆไม่เพียงแต่เป็นบริษทัเท่านั้นท่ีจะสามารถเป็นผูใ้ห้บริการระดมทุนผ่านระบบ

เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ได ้จะเป็นการสร้างโอกาสให้กบัทั้งผูท่ี้มีความตอ้งการจดทะเบียนเป็นผูใ้ห้บริการระดมทุน

ผา่นระบบเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์และบริษทัท่ีตอ้งการเงินทุน เพ่ือการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ 

นอกจากน้ีเพ่ือเป็นการพฒันาหลกัเกณฑข์องการระดมทุนแบบการระดมทุนสาธารณะประเภทท่ีใหหุ้น้เป็น

ส่ิงตอบแทนแก่ผูล้งทุนในการเป็นตวักลางผูใ้ห้บริการระดมทุนผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ในโอกาสต่อไป

ควรศึกษา เปรียบเทียบถึงหลักเกณฑ์การ เป็นตัวกลางระหว่างการเป็นบริษัทท่ีทําหน้าท่ีเป็นนายหน้าซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์และ ผูค้า้หลกัทรัพยแ์ละผูใ้ห้บริการระดมทุนผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบติัดาํเนินงาน 

เป็นตวักลางวา่แตกต่างกนัอยา่งไร 
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ประกอบกบัมีปัญหาและขอ้จาํกดัเก่ียวกบัฐานภาษี อตัราภาษี และการลดหยอ่นภาษีไม่สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ใน

ปัจจุบัน  ทาํให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีรายได้ไม่เพียงพอในการพฒันาท้องถ่ิน  ทาํให้รัฐบาลตอ้งจัดสรร

งบประมาณเพ่ืออุดหนุนเพ่ิมเติม  รัฐบาลปัจจุบนัจึงมีความพยายามผลกัดนักฎหมายภาษีทรัพยสิ์นฉบบัใหม่ หรือท่ีมี

ช่ือวา่ “ร่างพระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ...”  เพ่ือใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถจดัเก็บภาษี

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลกัดันให้เกิดการกระจายการถือครองท่ีดิน และช่วยลดความเหล่ือมลํ้ าในการถือครอง

ทรัพยสิ์นอีกทางหน่ึง  เม่ือกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีหนา้ท่ีจดัเก็บภาษี อาจ

ประสบปัญหาในการจดัเก็บภาษีอนัเน่ืองมาจากกฎหมายดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงขั้นตอนการประเมินท่ีแตกต่างไป

จากกฎหมายปัจจุบันทั้ งสองฉบับท่ีกําหนดให้ผูเ้สียภาษีซ่ึงเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นมีหน้าท่ียื่นแบบแสดงรายการ

ทรัพยสิ์น (ภ.ร.ด.2 หรือภ.บ.ท.5) เพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หรือภาษีบาํรุงทอ้งท่ี  เป็นองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินมีหน้าท่ีสํารวจและจดัทาํบญัชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง โดยเจา้ของทรัพยสิ์นไม่ตอ้งมีหนา้ท่ียื่นแบบ

แสดงรายการทรัพยสิ์นอีกต่อไป  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีแจง้การประเมินภาษีไปยงัผูเ้สียภาษีซ่ึงเป็น

เจา้ของทรัพยสิ์นโดยตรง หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ หรือส่ง ณ ภูมิลาํเนาหรือถ่ินท่ีอยูห่รือสถานท่ีทาํ

การของผูเ้สียภาษีในระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์กหรือในเวลาทาํการของผูเ้สียภาษี อาจก่อใหเ้กิดความไม่

สะดวกและความล่าชา้ในการแจง้การประเมินภาษี รวมถึงการใชสิ้ทธิของผูเ้สียภาษีได ้

จากการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการประเมินภาษีและการบริหารการจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ตามร่างพระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ... กบัการประเมินภาษีและการบริหารการจดัเก็บภาษีทรัพยสิ์น

ตามกฎหมายภาษีอสังหาริมทรัพยข์องมลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา (New York Real Property Tax Law) 

พบวา่การจดัเก็บภาษีทรัพยสิ์น (อสังหาริมทรัพย)์ ของมลรัฐนิวยอร์ก จดัเก็บภาษีแบ่งตามประเภทการใชป้ระโยชน์

ทรัพยสิ์น และกาํหนดอตัราภาษีแตกต่างกนัตามประเภทการใชป้ระโยชน์ทรัพยสิ์น  มีความคลา้ยคลึงกนักบักฎหมาย
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ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของไทย  แต่แตกต่างกนัในส่วนของการบริหารการจดัเก็บภาษี  เช่น  ขั้นตอนการประเมิน

ภาษี  การแจง้การประเมินภาษี เป็นตน้  และท่ีโดดเด่นคือกฎหมายของมลรัฐนิวยอร์ก ไดก้าํหนดแนวทางการบริหาร

การจดัเก็บภาษีดว้ยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ไวใ้นกฎหมายดงักล่าว  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประโยชน์ในการดาํเนินงาน

ต่าง ๆ เช่น  การยื่นคาํร้องขอยกเวน้ภาษี  การยื่นคาํร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  การยื่น

อุทธรณ์ผลการพิจารณาการประเมินภาษีของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  การยื่นคาํร้องขอใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินแกไ้ขขอ้ผิดพลาด

เก่ียวกบัการประเมินภาษี  การออกเอกสารทางดา้นภาษี  การชาํระภาษี  การจดัทาํใบเสร็จรับเงินการชาํระภาษี  การ

ออกหนงัสือแจง้ผูเ้สียภาษีตามท่ีกฎหมายกาํหนด  เป็นตน้  และในการศึกษาการบริหารการจดัเก็บภาษีทรัพยสิ์นดว้ย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของนครนิวยอร์ก (New York City)  พบวา่มีการดาํเนินงานการบริหารการจดัเก็บภาษีดว้ย

วธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นไปตามกฎหมายภาษีอสงัหาริมทรัพยข์องมลรัฐนิวยอร์ก (New York Real Property Tax 

Law) เหมาะสมท่ีประเทศไทยจะนาํมาใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัเม่ือกฎหมายภาษีทรัพยสิ์นฉบบัใหม่มีผลบงัคบัใช ้

คาํสําคญั:  ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง, ภาษีทรัพยสิ์น 

 

ABSTRACT 

As both Building and Land Tax Act and Local Administration Tax Act give authorities to local 

administrative organization on imposing building and land tax and local administration tax, they, however, have been 

implemented for ages, together with problems and limitations concerning tax base, tax rate and tax deduction 

irrelevant to current circumstances. Since local administrative organization has deficit revenues, it is inadequate for 

local development. As a result, the government has to allocate budgets for additional support. The incumbent 

government therefore enacts a new property tax law named “Building and Land Tax Bill, B.E…” with aims to allow 

local administrative organization collect taxes efficiently, promote land tenure distribution and reduce disparity of 

property occupancy. 

Upon enforcement of the law, authorized local administrative organization may face problems on tax 

collecting since the said law requires appraisal procedures different from the current applicable laws. The current 

laws on building and land tax and local administration tax require property owner as tax payer to submit property list 

(Phor. Ror. Dor 2  or Phor. Bor. Thor. 5 )  for paying land and building tax or local administration tax. Local 

administration organization has duties to survey and conduct land and building list in lieu of property owner which 

means that owner do not have duties to submit its property list. The local administration organization informs tax 

appraisal to property owner cum taxpayer directly at or by registered mail to domicile or principal address of taxpayer 

between dawn and dusk or working hours of taxpayer. This may cause inconvenient and prolong tax appraisal notice 

and right exercise of taxpayer.  

Refer to author’s comparative study between land and building tax appraisal and management under the 

land and building tax bill B.E…. and the New York real property tax law, it is found that the New York law stipulates 

that law collecting concerning property utilization and tax rates are variable depending on property utilization. It is 

quite similar to Thailand’s bill. The different part is about tax imposing management including tax appraisal 
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procedures and tax appraisal notice. Interestingly, the New York law prescribes tax imposing management with 

electronic method for convenience of operations i.e. tax exemption application, tax appraisal application by local 

administrator, tax appraisal appeal by local administrator, application for error correction concerning tax appraisal, 

tax relevant document issuance, tax payment, tax payment receipt, tax notice under applicable laws. The law gives 

power to competent authorities to stipulate standards together with court administration office and Comptroller 

General of the United States.       

Moreover, author studies property tax management with electronic methods of New York City and finds 

that electronic studies property tax management under the New York Real Property Tax Law suitable for application 

as guideline for Thailand’s property tax law. 

Keywords:  Land and Building Tax, Real Property Tax 

 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) จดัเก็บภาษีทรัพยสิ์นดว้ยกฎหมาย 2 ฉบบั คือ พระราชบญัญติั

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.2475  และพระราชบญัญติัภาษีบาํรุงทอ้งท่ี พ.ศ.2508  โดยจดัเก็บจากเจา้ของทรัพยสิ์น    

(ผูเ้สียภาษี) ไดแ้ก่ เจา้ของท่ีดิน เจา้ของโรงเรือนและส่ิงปลูกสร้าง  ซ่ึงกฎหมายกาํหนดใหเ้จา้ของทรัพยสิ์นมีหนา้ท่ียื่น

แบบแสดงรายการทรัพยสิ์น เพ่ือเสียภาษี ณ สาํนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีทรัพยสิ์นของผูเ้สียภาษีตั้งอยู ่ 

จากนั้นจะเป็นขั้นตอนในส่วนของเจา้หนา้ท่ี อปท. ตรวจสอบการใชป้ระโยชน์ทรัพยสิ์นและประเมินภาษี เพ่ือแจง้การ

ประเมิน ให้เจา้ของทรัพยสิ์นนาํเงินไปชาํระภาษีภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด  ซ่ึงวิธีการแจง้การประเมินใหผู้ ้

เสียทราบนั้นกฎหมายกาํหนดวิธีใหค้นนาํไปส่งในเวลากลางวนัระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์กหรือในเวลา

ทาํการ ณ ภูมิลาํเนาหรือสถานท่ีทาํการของผูรั้บ (ผูเ้สียภาษี) หรือจะส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับก็ได ้     ซ่ึง

ในขณะน้ีทางรัฐบาลมีความวา่เห็นวา่กฎหมายทั้งสองฉบบัใชม้าเป็นเวลานานแลว้  และไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์

ในปัจจุบนั  เน่ืองจากกฎหมายภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และกฎหมายภาษีบาํรุงทอ้งท่ี มีปัญหาและขอ้จาํกดัเก่ียวกบัฐาน

ภาษี อตัราภาษี และการลดหยอ่นภาษีท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั ทาํให้ อปท. มีรายไดไ้ม่เพียงพอใน

การพฒันาท้องถ่ิน ทาํให้รัฐบาลตอ้งจัดสรรงบประมาณเพ่ืออุดหนุนเพ่ิมเติม  รัฐบาลจึงมีความพยายามผลักดัน

กฎหมายภาษีทรัพยสิ์นฉบบัใหม่ มีช่ือเรียกวา่ กฎหมายภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  และท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือ

วนัท่ี 7 มิถุนายน 2559 ไดมี้มติเห็นชอบในหลกัการร่างพระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. ...  ซ่ึงจะนาํมา

บังคบัใช้แทนพระราชบัญญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.2475  และพระราชบัญญติัภาษีบาํรุงท้องท่ี พ.ศ.2508  

เพ่ือให ้อปท. สามารถจดัเก็บภาษีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั

มากข้ึน  รวมทั้งมีรายไดเ้พียงพอท่ีจะนาํมาใชใ้นการบริหารจดัการในเขตพ้ืนท่ีของตน ก่อให้เกิดความเป็นธรรมกบัผู ้

เสียภาษี ช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการใชท่ี้ดินอยา่งมีประสิทธิภาพ ผลกัดนัใหเ้กิดการกระจายการถือครองท่ีดิน และช่วยลด

ความเหล่ือมลํ้ าในการถือครองทรัพย์สินได้อีกทางหน่ึง (สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง, 2559)  หากร่าง

พระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ....  มีผลบงัคบัใช ้ อปท. ซ่ึงมีหนา้ท่ีจดัเก็บภาษี อาจประสบปัญหาใน

การจดัเก็บภาษี  แมเ้จา้หนา้ท่ี อปท. จะมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัเก็บภาษีทรัพยสิ์นตามกฎหมายภาษีโรงเรือนและ

ท่ีดิน และกฎหมายภาษีบาํรุงทอ้งท่ีเป็นอยา่งดีแลว้ก็ตาม  แต่เน่ืองจากกฎหมายใหม่น้ี  มีการเปล่ียนแปลงฐานภาษีจาก

ฐานค่ารายปี และราคาปานกลาง  มาใชฐ้านมูลค่าทรัพยสิ์นแทน  ประกอบกบัขั้นตอนการประเมินภาษีท่ีแตกต่างไป
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จากเดิมท่ีกําหนดให้ผูเ้สียภาษีมีหน้าท่ียื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพ่ือเสียภาษี (ภ.ร.ด.2 หรือภ.บ.ท.5)  ณ 

สาํนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีทรัพยสิ์นของผูเ้สียภาษีตั้งอยู ่  แต่ร่างกฎหมายภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

กาํหนดให้ อปท. มีหนา้ท่ีสาํรวจและจดัทาํบญัชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  โดยเจา้ของทรัพยสิ์นไม่ตอ้งยื่นแบบ

แสดงรายการทรัพยสิ์นเหมือนกบักฎหมายฉบบัปัจจุบนั  และให้ อปท. แจง้การประเมินภาษีใหก้บัผูเ้สียภาษีโดยตรง 

หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ หรือให้ส่ง ณ ภูมิลาํเนาหรือถ่ินท่ีอยู่หรือสถานท่ีทาํการของผูเ้สียภาษีใน

ระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์กหรือในเวลาทาํการของผูเ้สียภาษี   เม่ือพิจารณาร่างกฎหมายภาษีท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้างจะพบวา่ในขั้นตอนการประเมิน รวมถึงการใชสิ้ทธิโตแ้ยง้ของผูเ้สียภาษีต่อเจา้หนา้ท่ี อปท. ยงัเป็นวธีิการท่ี

ตอ้งใชค้นนาํส่ง หรือส่งทางไปรษณีย ์ อาจก่อให้เกิดปัญหาความล่าชา้และความไม่สะดวกเป็นอย่างมาก  ต่างกบั

กรมสรรพากรท่ีไดน้าํระบบเทคโนโลยีมาใชใ้นการยื่นแบบและเสียภาษี  ซ่ึงนอกจากจะช่วยให้การเสียภาษีมีความ

สะดวกมากข้ึนแลว้ ยงัช่วยป้องกนัปัญหาการทุจริตของเจา้หนา้ท่ีไดอี้กทางหน่ึงดว้ย  ดงันั้น การเสียภาษีดว้ยการใช้

เทคโนโลยีซ่ึงเป็นวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงเป็นประโยชน์ในการพฒันาระบบการ

จัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินของไทยให้มีประสิทธิภาพ  ดังเช่นในต่างประเทศ ซ่ึงกฎหมายภาษี

ทรัพยสิ์นกาํหนดให้พฒันาระบบการจดัเก็บภาษีโดยใชเ้ทคโนโลยีซ่ึงเป็นวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ มาช่วยในการบริหารจดัการระบบจดัเก็บภาษีทรัพยสิ์น  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

ศึกษาเปรียบเทียบการประเมินภาษีและการบริหารการจดัเก็บภาษีทรัพยสิ์นระหวา่งร่างพระราชบญัญติัภาษี

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.... กบักฎหมายภาษีอสังหาริมทรัพยข์องมลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (New York Real 

Property Tax Law) เพ่ือนาํมาปรับใชก้บัการประเมินภาษีและการบริหารการจดัเก็บภาษีทรัพยสิ์นของประเทศไทย 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

ศึกษาแบบวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) หนงัสือกฎหมาย วารสาร บทความ คาํพิพากษาฎีกา 

เอกสารงานวิจยัต่าง ๆ  รวมถึงวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ให้

ได้มาเพ่ือข้อสรุปและแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้วิธีการเขียนแบบพรรณนาและวิเคราะห์ (Descriptive and 

Analytical Method) 
 

4. ผลการวจิยั 

การจดัเก็บภาษีทรัพยสิ์นตามร่างพระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างพ.ศ. ... สามารถสรุปสาระสาํคญั

ไดด้งัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  สรุปสาระสาํคญัของร่างพระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. ... 

 ประเทศไทย (ร่างพ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ...) 

ทรัพยสิ์นท่ีตอ้งเสียภาษี ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และหอ้งชุด  แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ทรัพยสิ์นท่ีใชป้ระกอบเกษตรกรรม 

2. ทรัพยสิ์นท่ีใชอ้ยูอ่าศยัเอง 

3. ทรัพยสิ์นท่ีใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชยกรรม 

4. ท่ีดินท่ีในปีท่ีล่วงมาท้ิงไวว้า่งเปล่าหรือไม่ไดท้าํประโยชน์ตามควรแก่

สภาพท่ีดิน และยงัคงมีลกัษณะดงักล่าวในปีต่อมา 

ฐานภาษี มูลค่าทั้งหมดของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง โดยใชร้าคาประเมินทุนทรัพยข์อง

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ตามประมวลกฎหมายท่ีดินท่ีคณะอนุกรรมการประจาํจงัหวดักาํหนดโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพย ์

อตัราภาษี แบ่งอตัราภาษีตามประเภทการใชป้ระโยชน์ทรัพยสิ์นทั้ง 4 ประเภท 

1. ประเภทท่ี 1  อตัราภาษี ไม่เกินร้อยละ 0.2  

2. ประเภทท่ี 2  อตัราภาษี ไม่เกินร้อยละ 0.5  

3. ประเภทท่ี 3  อตัราภาษี ไม่เกินร้อยละ 2  

4. ประเภทท่ี 4  อตัราภาษี ไม่เกินร้อยละ 5  

ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการยกเวน้ เช่น 

1. ทรัพยสิ์นส่วนสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 

2. ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ท่ีมิไดใ้ชห้าผลประโยชน ์

3. ทรัพยสิ์นของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐท่ีใชใ้นกิจการของรัฐหรือ

กิจการสาธารณะ โดยมิไดใ้ชห้าผลประโยชน์  เป็นตน้ 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี เจา้ของทรัพยสิ์น 

การชาํระภาษี สามารถแบ่งชาํระเป็นงวดได ้

ชาํระภาษีภายในเดือนเมษายน ผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น  สาํนกังานของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ช่องทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ โดยการ

ส่งธนาณติั หรือตัว๋แลกเงินไปรษณีย ์หรือเช็คธนาคาร  ช่องทางเคาน์เตอร์

ธนาคาร  เป็นตน้ 

การอุทธรณ์ ผูเ้สียภาษีสามารถใชสิ้ทธิคดัคา้นและขอใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ิน พิจารณา

ทบทวนการประเมินภาษีได ้ ในกรณีท่ีผูเ้สียภาษีไม่พอใจผลการพิจารณา

ทบทวนการประเมินภาษี ผูเ้สียภาษีสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

วนิิจฉยัอุทธรณ์การประเมินภาษี 
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การจดัเก็บภาษีทรัพยสิ์น(อสงัหาริมทรัพย)์ ในมลรัฐนิวยอร์ก (New York State) จดัเก็บภาษีทรัพยสิ์น (Real 

Property Tax) จากเจา้ของอสงัหาริมทรัพยใ์น 62 เขต (County) ตามกฎหมายท่ีมีช่ือวา่ “New York Real Property Tax 

Law”  รวมถึงการจดัเก็บภาษีทรัพยสิ์นในนครนิวยอร์ก ท่ีแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 5 เมือง (Borough) ไดแ้ก่  Manhattan,  

Bronx,  Brooklyn,  Queens  และ Staten Island ซ่ึงนครนิวยอร์กเป็นเขตการปกครองหน่ึงท่ีข้ึนตรงต่อมลรัฐนิวยอร์ก 

การจดัเก็บและการประเมินภาษีทรัพยสิ์น แบ่งประเภทของทรัพยสิ์นท่ีตอ้งเสียภาษีออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภท

ท่ี 1  เป็นทรัพยสิ์นประเภทท่ีอยูอ่าศยั ขนาด 1 – 3 หน่วย  ประเภทท่ี 2  เป็นทรัพยสิ์นประเภทท่ีอยูอ่าศยั ขนาดเกินกวา่ 

3 หน่วย รวมถึงอาคารชุด  ประเภทท่ี 3  เป็นทรัพยสิ์นประเภทส่ิงปลูกสร้างของผูใ้ห้บริการสาธารณูปโภค และ

สัมปทานเฉพาะกิจ  และประเภทท่ี 4  เป็นทรัพยสิ์นประเภทอ่ืน ๆ (เพ่ือการพาณิชย)์ ซ่ึงรวมถึงอาคารสํานักงาน, 

โรงงาน, ร้านคา้ และโรงแรม  ส่วนอตัราภาษีสาํหรับทรัพยสิ์นแต่ละประเภทกาํหนดไวใ้นอตัราท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงหาก

เปรียบเทียบกบัร่างกฎหมายของไทย พบวา่มีการแบ่งทรัพยสิ์นเป็นประเภทต่าง ๆ และกาํหนดอตัราภาษีของทรัพยสิ์น

แต่ละประเภทไวแ้ตกต่างกนัเหมือนกบัร่างกฎหมายภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของไทย  จะต่างกนัในส่วนของฐาน

ภาษี ซ่ึงของไทยกาํหนดใหใ้ชมู้ลค่าตามราคาประเมินทุนทรัพย ์แต่ตามกฎหมายมลรัฐนิวยอร์กจะใชร้าคาตลาด โดย

ในการคาํนวณภาษีท่ีผูเ้สียภาษีจะตอ้งเสียนั้น จะนาํราคาตลาดของทรัพยสิ์น คูณดว้ยระดบัการประเมินทรัพย์สิน 

(level of assessment) ก่อนท่ีนาํผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปคูณกบัอตัราภาษี ให้หักออกดว้ยส่วนท่ีไดรั้บการยกเวน้ (Exemptions) 

จะได้จํานวนภาษีท่ีผูเ้สียภาษีจะตอ้งเสีย  โดยมีส่วนลดค่าภาษีให้กับเจา้ของทรัพยสิ์นบางประเภท เช่น อาคาร

สร้างใหม่ หรือโครงสร้างท่ีทนัสมยั การฟ้ืนฟู การต่อเติม หรือปรับปรุงโครงสร้างอาคาร เพ่ือใชป้ระโยชน์อาคาร

ดงักล่าวในเชิงพาณิชย์0 1 เป็นตน้ 

ในกฎหมายภาษีทรัพยสิ์นของมลรัฐนิวยอร์ก “New York Real Property Tax Law”  มีบทบัญญติัท่ีสําคญั

เก่ียวกบัการบริหารการจดัเก็บภาษี ไดแ้ก่ มาตรา 1570:  มาตรฐานวา่ดว้ยการบริหารระบบการจดัเก็บภาษีทรัพยสิ์น

ของมลรัฐนิวยอร์ก  มาตรา 1573:  เงินช่วยเหลือจากมลรัฐในการดูแลรักษาระบบการบริหารจดัการภาษีทรัพยสิ์น  

มาตรา 203:  สาํนกังานให้บริการดา้นภาษีทรัพยสิ์น มาตรา 920:  เอกสารรายช่ือผูเ้สียภาษีและใบสาํคญัการเสียภาษี  

มาตรา 922:  เอกสารทางภาษีท่ีตอ้งส่งทางไปรษณีย ์ มาตรา 924:  การจดัเก็บภาษีและดอกเบ้ีย  มาตรา 925:  การชาํระ

เงินภาษีผ่านทางไปรษณียห์รือผูใ้ห้บริการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  และมาตรา 104 ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีสําคญัเก่ียวกบัการ

บริหารการจดัเก็บภาษีทรัพยสิ์นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (E-RPT) ยอ่มาจาก “Electronic Real Property Tax Administration”  

โดยมาตรฐานนั้นจะตอ้งระบุถึงขอ้กาํหนดและเง่ือนไขในการดาํเนินงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการจดัเก็บ

ภาษีทรัพยสิ์นทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือขจัดความจาํเป็นในการใช้เอกสารท่ีเป็นกระดาษให้หมดไป  สําหรับการ

ดาํเนินงานต่าง ๆ เช่น  การยืน่คาํร้องขอยกเวน้ภาษี  การยืน่คาํร้องขอใหพิ้จารณาการประเมินภาษีของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  

เป็นตน้  นอกจากน้ีแลว้ยงัมีบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัระบบการบริหารการจดัเก็บภาษีทรัพยสิ์นโดยใชก้ารประมวลขอ้มูล

อิเลก็ทรอนิกส์ ในมาตรา 1582  มาตรา 1584  มาตรา 1588  และมาตรา 1590 

ในนครนิวยอร์ก (New York City) ไดมี้การจดัทาํแผนท่ีภาษีในรูปแบบดิจิตอลท่ีเป็นระบบเปิดใหผู้เ้สียภาษี

สามารถใชง้านในการตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของตนท่ีตอ้งเสียภาษีสาํหรับพ้ืนท่ีเขตการปกครองทั้ง 5 เขต 

(Borough) ได้แก่  Manhattan,  Bronx,  Brooklyn,  Queens  และ Staten Island โดยแสดงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการ

                                                                    

1
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ประเมินภาษีทรัพยสิ์นสาํหรับทรัพยสิ์นทั้ง 3 ประเภท (Class 1, 2 และ 4)  โปรแกรมแผนท่ีภาษีของนครนิวยอร์กน้ี ผู ้

เสียภาษีสามารถเขา้ถึงไดท้างเวบ็ไซตข์องกรมการเงินของนครนิวยอร์ก (NYC Department of Finance) โดยผูเ้สียภาษี

สามารถกรอกขอ้มูล Block และ Lot ของท่ีดินท่ีทรัพยสิ์นของตนตั้งอยู ่เพ่ือตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ประเมินภาษีทรัพยสิ์นของตนเอง  ไดแ้ก่  ประเภททรัพยสิ์นท่ีเสียภาษี  ท่ีตั้งทรัพยสิ์น (ทั้งท่ีอยู ่และขอ้มูลBorough,  

Block,  Lot)  ราคาตลาดของทรัพยสิ์น (DOF Market Value)  ราคาประเมินของทรัพยสิ์น  ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงปลูกสร้าง 

เช่น ความสูงของอาคาร  จาํนวนหลงั  พ้ืนท่ี  ปีท่ีสร้าง เป็นตน้  ขอ้มูลเก่ียวกบัท่ีดิน เช่น ความกวา้ง  ความยาว  พ้ืนท่ี 

เป็นตน้  ช่ือส่ิงปลูกสร้างบริเวณขา้งเคียง  ราคาตลาดของทรัพยสิ์นบริเวณขา้งเคียง  ดงัท่ีปรากฏในรูปท่ี 1  นอกจากน้ี

ยงัมีลิงคเ์ช่ือมโยงไปหนา้เวบ็เพจสาํหรับการตรวจสอบเก่ียวกบัใบแจง้การประเมินภาษี  การลดหรือยกเวน้ภาษี  และ

การใชสิ้ทธิคดัคา้นการประเมินภาษี  เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้สียภาษี 
 

 
รูปท่ี 1  แสดงโปรแกรมแผนท่ีภาษีในรูปแบบดิจิตอลของนครนิวยอร์ก 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การประเมินภาษีทรัพยสิ์นของมลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามกฎหมายภาษีอสังหาริมทรัพย ์

(New York Real Property Tax Law :  NY RPTL)  มีความคลา้ยคลึงกบัการประเมินภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้างของไทย  โดยมลรัฐนิวยอร์กจะใชร้าคาตลาดของทรัพยสิ์นและอตัราการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นฐาน

ภาษี  และกําหนดอัตราภาษีแบ่งตามประเภทการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินด้วยเช่นกัน  แต่ในกฎหมายภาษี

อสังหาริมทรัพยข์องมลรัฐนิวยอร์ก มีบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการบริหารการจดัเก็บภาษีดว้ยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้

อย่างชดัเจน  และจากการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารการจดัเก็บภาษีทรัพยสิ์นดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของนคร

นิวยอร์ก (New York City)  พบว่านครนิวยอร์กได้จัดระบบแจ้งการประเมินภาษีและการชําระภาษีผ่านช่องทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ โดยผูเ้สียภาษีสามารถตรวจสอบขอ้มูลการประเมินภาษีไดท้างเวบ็ไซตข์องหน่วยงานการคลงัของนคร

นิวยอร์ก (Department of Finance) 

ผูเ้ขียนเห็นวา่ในการประเมินภาษีและการบริหารการจดัเก็บภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ

ไทย  ควรนาํแนวทางการประเมินภาษีและการบริหารการจดัเก็บภาษีทรัพยสิ์นตามกฎหมายภาษีอสังหาริมทรัพยข์อง

มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา (New York Real Property Tax Law) บางประการมาใช ้ ไดแ้ก่ 
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1) ควรมีการบญัญติัเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และมาตรฐานในการบริหารการจดัเก็บภาษีทรัพยสิ์นดว้ยวิธีทาง

อิเล็กทรอนิกส์ไวใ้นตวับทกฎหมาย (พระราชบญัญติั) หรือกฎกระทรวง  เพ่ือเป็นหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ

สาํหรับการบริหารการจดัเก็บภาษีดว้ยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในดา้นต่าง ๆ เช่น  การ

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย ์ การแจง้การประเมินภาษี  การรับชาํระภาษี  การใชสิ้ทธิคดัคา้น หรืออุทธรณ์  เป็นตน้  

โดยการแกไ้ขเพ่ิมเติมตวับทกฎหมายเก่ียวกบัวธีิการแจง้การประเมินภาษีในมาตรา 13 เป็น “การส่งคาํสัง่เป็นหนงัสือ 

หนงัสือแจง้การประเมินหรือหนงัสืออ่ืน ให้เจา้หนา้ท่ีส่งให้แก่ผูรั้บโดยตรง หรือส่งทางไปรษณียต์อบรับ หรือใหส่้ง 

ณ ภูมิลาํเนาหรือถ่ินท่ีอยูห่รือสถานท่ีทาํการของบุคคลนั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์กหรือใน

เวลาทาํการของบุคคลนั้น หรือส่งให้ทางท่ีอยู่อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงผูรั้บได้แจ้งไวก้ับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี

ทรัพยสิ์นของตนตั้งอยู ่ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงมหาดไทย...” 

2) ควรกาํหนดตวับทกฎหมายเพ่ิมเติมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งจดัทาํระบบแผนท่ีภาษีสาํหรับใช้

ในการประเมินภาษีและบริหารการจดัเก็บภาษี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี และสร้างความโปร่งใส เป็น

ธรรมให้แก่ผูเ้สียภาษี  เพ่ือให้การจดัเก็บภาษีเป็นไปตามหลกัความเป็นธรรม  หลกัความแน่นอน  และหลกัความ

สะดวก 

3) ควรนาํแนวปฏิบติัของมลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีไดจ้ดัตั้งสาํนกังานบริการอสงัหาริมทรัพย ์

(Office of Real Property Services) โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีผ่านระบบแบ่งปันขอ้มูลและระบบรวบรวมขอ้มูล

อสังหาริมทรัพย ์เพ่ือให้ผูเ้สียภาษีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัฐานภาษี ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาซ้ือขายทรัพย์สิน  

ระดบัการประเมินราคาทรัพยสิ์น หรือราคาประเมินทุนทรัพยข์องทรัพยสิ์น  รวมถึงปฏิทินการประเมิน ภาพถ่าย อตัรา

ภาษี และขอ้มูลประวติัการชาํระภาษี  มาปรับใชค้วบคู่กบัการประเมินภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีทางรัฐบาลไทยคาด

วา่จะสามารถตราเป็นพระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.... และมีผลบงัคบัใชใ้นปีพ.ศ.2562 

4) ควรเพ่ิมเติมการยกเวน้ทรัพยสิ์นท่ีตอ้งเสียภาษี  หรือการลดหย่อนภาษี เช่น ยกเวน้ภาษีให้บางส่วน

สําหรับทรัพย์สินท่ีก่อสร้างใหม่ประเภทอพาร์ทเม้นท์ หรืออพาร์ทเม้นท์ท่ีมีการปรับปรุง ทรัพย์สินประเภท

คอนโดมิเนียมท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันา  ทรัพยสิ์นท่ีนาํแผงโซล่าเซลลม์าใช ้ หรือทรัพยสิ์นท่ีมีการปลูกตน้ไมเ้ป็นร่มเงา

บนดาดฟ้าอาคาร (Green Roof)  หรือลดหย่อนภาษีให้กับเจ้าของทรัพย์สินท่ีมีอายุ 65 ปี ข้ึนไป และมีรายได้ไม่

เพียงพอต่อการดาํรงชีพ  เจา้ของทรัพยสิ์นท่ีเป็นคนพิการ และมีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการดาํรงชีพ เจา้ของทรัพยสิ์นท่ี

เป็นทหารผา่นศึก  เจา้ของทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความพิการจากการเป็นเหยือ่อาชญากรรม เป็นตน้ 

5) ควรปรับปรุงองค์คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีให้มีความเป็นอิสระมากข้ึน  

เช่นเดียวกบันิวยอร์กท่ีคณะกรรมการภาษี มีความเป็นอิสระ ไม่ข้ึนกบัการบริหารของเมือง และมลรัฐ  เพ่ือให้การ

ประเมินภาษีเกิดความโปร่งใส และมีความเป็นธรรมมากยิง่ข้ึน 

นอกจากน้ี ในโอกาสต่อไปควรท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบการประเมินภาษีและการบริหารการจดัเก็บภาษี

ทรัพยสิ์นดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศอ่ืนอีกเพ่ิมเติม เช่น ประเทศสิงคโปร์ เป็นตน้ 
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กรณีศึกษาเปรียบเทยีบหลกัเกณฑ์ในการปฏิบัติเกีย่วกบัการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพ่ือทราบ

ข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัลูกค้าของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา 

A CASE STUDY OF COMPARING KNOW YOUR CUSTOMER CRITERION AND INSPECTING THE 

FACT ABOUT CUSTOMERS IN THAILAND AND THE UNITED STATES 

นริศสา แสงศิลาวุฒกิลุ1 และณัฐริกา แชน2 
1 นกัศึกษาปริญญาโท ภาควิชากฎหมายตลาดทุน การเงิน และภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (Narissa.pn@gmail.com) 

2 อาจารยป์ระจาํ ภาควิชากฎหมายตลาดทุน การเงิน และภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (law@utcc.ac.th) 

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

บทคัดย่อ 

ปัจจุบนัสถาบนัการเงินมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัให้มีกระบวนการในการรู้จกัลูกคา้ท่ีสามารถระบุตวัตน

และพิสูจน์ตวัตนไดเ้พ่ือดาํเนินการตามเจตนารมณ์ของหลกัเกณฑ์ในการรู้จักลูกคา้ (know Your Customer: KYC)  

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงไดมี้การปรับปรุงหลกัเกณฑใ์นการจดัให้ลูกคา้แสดงตนอยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง

และมีประสิทธิภาพ โดยการออกกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ พ.ศ.2556 เพ่ือให้

สถาบนัการเงินนาํไปปรับใชภ้ายในองคก์รอยา่งเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่า หลกัเกณฑ์ในการรู้จกัลูกคา้ของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา

ดาํเนินไปในทิศทางเดียวกันเน่ืองจากหลกัเกณฑ์ท่ีประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกานํามาปฏิบัตินั้น เป็น

หลกัเกณฑ์ท่ีมีมาตรฐานในการดาํเนินงานภายใตแ้นวทางท่ีกาํหนดโดย Financial Regulator ซ่ึงกาํหนดให้มีความ

สอดคลอ้งกบักฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและยงัมีมาตรการท่ีกาํหนดโดยสํานักงานป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และคณะทาํงาน Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) ท่ีได้

ออกขอ้แนะนาํซ่ึงเป็นแนวทางในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินในช่ือ FATF Recommendations ซ่ึงเป็น

มาตรฐานสากลท่ีเป็นฉบบัเดียวกนั 

คาํสําคญั:  การรู้จกัลูกคา้, สถาบนัการเงิน, การระบุตวัตน 

 

ABSTRACT 

Currently, in order to follow the aim of Know Your Customer (KYC) criterion, financial institutions are 

require to have the client identification process which can identify and prove the existence of clients. For this reason, 

the Bank of Thailand (BOT) has revised the Know Your Customer criterion to make it more appropriate and effective 

by prescribing the ministerial regulation, the Customer Verification criterion 2013, with the purpose that the financial 

institutions can apply such a rule to their organizations efficiently. 

According to the comparison research, the usage of the Know Your Customer criterion in Thailand and the 

United States has the same direction. The criterion that Thailand and the United States put in to practice is the standard 
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criterion operating under the control of Financial Regulator. It is conformed to the money laundering law, and it also 

has the measure which is international standard determined by Anti-Money Laundering Office (AMLO) and Financial 

Action Task Force on Money Laundering (FATF Recommendations.). 

Keywords:  Know Your Customer (KYC), Financial Institutions, Identification 

 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของประชาชน ซ่ึงภาครัฐและภาคเอกชนไดร่้วมกนั

ผลกัดนัและสนบัสนุนให้ทุกภาคส่วนกา้วเขา้สู่ยคุดิจิทลั (Digitization) โดยในภาคธุรกิจไดมี้การนาํเทคโนโลยตี่างๆ 

มาใช้ในการให้บริการทางการเงินเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงรวมไปถึงธุรกรรมการต่างๆ ทั้ งน้ี ธนาคารแห่งประเทศไทยได้

ตระหนกัถึงพฒันาการท่ีสาํคญัในเร่ืองดงักล่าว จึงไดป้รับปรุงหลกัเกณฑว์า่ดว้ยการทาํธุรกรรมการรับฝากเงินหรือการ

รับเงินจากประชาชนใหมี้ความชดัเจนข้ึน (ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนส.7/2559) และวางแนวทางในการ

ปฏิบัติและหลักเกณฑ์ทั่วไปเก่ียวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพ่ือทราบ

ขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ (Customer Due Diligence: CDD) สําหรับการให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ

สนบัสนุนและสามารถใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยนวตักรรมทางการเงินรูปแบบต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลภายใตก้รอบการ

บริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม การทาํธุรกรรมกบัสถาบนัการเงินถือเป็นจุดเร่ิมตน้ในการใหบ้ริการต่างๆกบัลูกคา้ จึงมี

ความจําเป็นท่ีจะต้องมีกระบวนการในการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) ท่ีสามารถระบุตัวตน 

(Identification) และพิสูจน์ตวัตน (Verification)  ของลูกคา้ได้อย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิผล ซ่ึงจะสนับสนุนให้

ระบบมีความน่าเช่ือถือและความมัน่คงไดอ้ยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งเป็นกระบวนการสาํคญัในการป้องกนัปราบปรามการ

ฟอกเงินและการต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the 

Financing of Terrorism: AML/CFT) 

แนวคิดการทาํความรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้(KYC/CDD) ของประเทศ

ไทยนั้น สืบเน่ืองมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกประกาศกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริง

เก่ียวกบัลูกคา้ พ.ศ.2556 กาํหนดเกณฑใ์ห้สถาบนัการเงินทุกแห่ง ตอ้งมีวิธีปฏิบติัท่ีจะทาํให้ทราบถึงตวัตนท่ีแทจ้ริง

ของลูกคา้ (กฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ พ.ศ.2556) รวมถึงการเฝ้าระวงัเพ่ือดูวา่มี

บุคคลใดท่ีประสงคไ์ม่ดีจะมาใชต้ลาดเงินเป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

หรือไม่ ถา้สงสัยว่ามีก็ตอ้งรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยต่อสํานักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ปปง.) ทนัที ซ่ึงกระบวนการท่ีจะทาํใหท้ราบถึงตวัตนท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ก็เป็นส่วนหน่ึงของการท่ีสถาบนัการเงินตอ้ง

ทาํความรู้จกักบัลูกคา้ (KYC) และการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ (CDD) ดงันั้น เพ่ือใหป้ระเทศไทย

สามารถป้องกนัการใชธุ้รกรรมทางการเงินเป็นช่องทางในการฟอกเงิน จึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งยกระดบั

กระบวนการในการรู้จกัลูกคา้ใหมี้ประสิทธิภาพตอ้งมีการสาํรวจลูกคา้อยา่งเขม้ขน้ตามความเส่ียงของธุรกรรมท่ีลูกคา้

ทาํ รวมไปถึงการทาํธุรกรรมทางการเงินต่างๆในองคร์วมและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศนอ้ยท่ีสุด  
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2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1) ศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการรู้จักลูกคา้และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริง

เก่ียวกบัลูกคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/ CDD) ของประเทศไทยและการระบุตวัตน

ลูกคา้ในประเทศสหรัฐอเมริกา (Customer identification procedure: CIP)  

2) ศึกษาหลกัเกณฑ์และขั้นตอน การรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ (Know 

Your Customer & Customer Due Diligence: KYC / CDD) 

3) เสนอแนวทางในการป้องกนัการใชธุ้รกรรมทางการเงินเป็นช่องทางในการกระทาํความผิด 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

 การดาํเนินการศึกษาน้ีเป็นลกัษณะเชิงคุณภาพโดยการศึกษาคน้ควา้เอกสาร ตาํรา รวมทั้งส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือรวบรวมและวเิคราะห์ถึงปัญหาแลว้เสนอวธีิการแกไ้ข โดยขั้นตอน

และเคร่ืองมือท่ีในการดาํเนินการศึกษานั้นจะเป็นการศึกษาในของเชิงเอกสาร (Documemtary Research) โดยเอกสาร

ดงักล่าวนั้นจะไดแ้ก่ ตวับทกฎหมายของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเป็นกรอบเก่ียวกบัหลกัเกณฑใ์นการ

ทาํความรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้และเอกสารทุติยภูมิ อาทิเช่น เอกสารทางการวิจยั 

ตาํรา บทความทางวชิาการ ขอ้มูลทางเวบ็ไซตต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และนาํขอ้มูลท่ีไดศึ้กษา

จากเอกสารนั้นนาํมาศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Study) ในเร่ืองหลกัเกณฑ ์วิธีการ ตลอดจนประโยชน์และ

ผลกระทบ รวมไปถึงรายละเอียดของกฎหมายของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา และนาํมาสรุปผลรวมของ

การศึกษาและนาํเสนอถึงขอ้เสนอแนะในปัญหาท่ีมีการนาํวเิคราะห์ในส่วนต่าง ๆ 
 

4. ผลการวจิยั  

ในประเทศไทยนโยบายการรับลูกคา้ เป็นหลกัการในการกาํหนดขั้นตอนสําหรับสถาบนัการเงินในการ

ปฏิบติัเม่ือแรกสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ หรือเม่ือแรกรับทาํธุรกรรมให้กบัลูกคา้ในการกาํหนดนโยบาย

การรับลูกคา้ สถาบันการเงินตอ้งระบุถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกระบวนการต่างๆในการรับลูกคา้อย่าง

ครบถว้น โดยในนโยบายดงักล่าวอาจมีสาระสาํคญัท่ีแสดงถึงหลกัการดงัน้ี “สถาบนัการเงินมีหนา้ท่ีตอ้งจดัใหผู้ข้อใช้

บริการแสดงตน ดาํเนินการตรวจสอบพิสูจน์ทราบและระบุตวัตนของผูใ้ชบ้ริการ ก่อนพิจารณาอนุมติัรับลูกคา้ตาม

บทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

เม่ือผูข้อใชบ้ริการแจง้ความประสงคจ์ะสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือขอทาํธุรกรรมในคร้ังแรก สถาบนั

การเงินจะตอ้งจดัใหลู้กคา้แสดงตนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในกฎกระทรวงกาํหนดธุรกรรมท่ีสถาบนัการเงินและผู ้

ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตอ้งจดัใหลู้กคา้แสดงตน พ.ศ.2554 และประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี เร่ือง วธีิการแสดง

ตนของลูกคา้สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 ซ่ึงมีสาระสําคญัดงัต่อไปน้ี คือ การแสดงตนของ

ลูกคา้ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา อยา่งนอ้ยตอ้งแสดงขอ้มูลและหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

1. ช่ือและนามสกลุ 

2. วนัเดือนปีเกิด 

3. เลขประจาํตวัประชาชน และในกรณีท่ีเป็นคนต่างดา้วให้แสดงเลขหนังสือเดินทางหรือเลขใบสําคญั

ประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือเลขเอกสารหลกัฐานแสดงตนอ่ืนท่ีออกหรือรับรองโดยหน่วยงานหรือองคก์รท่ีน่าเช่ือถือ 
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4. ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น หรือท่ีอยูใ่นประเทศประในกรณีท่ีเป็นคนต่างดา้ว 

5. เพศ 

6. สญัชาติ 

7. สถานภาพการสมรส 

8. หลกัฐานสําคญัประจาํตวับุคคลท่ีมีรูปถ่ายซ่ึงทางราชการออกให้ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัร

ประจาํตวัสาํหรับเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ใบอนุญาตขบัข่ี รวมทั้งใบแทน หรือบตัรชัว่คราวท่ีใชร้ะหวา่งรอการออกเอกสาร

ดงักล่าวดว้ย 

9. หนงัสือเดินทาง หรือใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือเอกสารหลกัฐานแสดงตนอ่ืนท่ีออกหรือรับรอง

โดยหน่วยงานหรือองคก์รท่ีน่าเช่ือถือในกรณีท่ีเป็นคนต่างดา้ว 

10. อาชีพ สถานท่ีทาํงาน และหมายเลขโทรศพัท ์

11. สถานท่ีสะดวกในการติดต่อและหมายเลขโทรศพัท ์

12. ลายมือช่ือผูท้าํธุรกรรม 

การแสดงตนของลูกคา้ อยา่งนอ้ยตอ้งแสดงขอ้มูลและหลกัฐานตามขอ้ 1,2,3,4,5,6 และ 8 หรือ 9 

ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการระบุตวัตนของลูกคา้ (Customer identification data) ท่ีเป็นมาตรฐานจะช่วยลดความ

เส่ียงของบริษทัในการเขา้ไปมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนลูกคา้ต่อการกระทาํความผิดตามพระราชบญัญติัป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 หรือเป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นอกจากน้ี 

มาตรการหน่ึงท่ีจะช่วยยบัย ั้งอาชญากรรมการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ไดน้าํหลกัการสากลมาบญัญติัไว ้คือ การบงัคบัใหส้ถาบนัการเงินเหล่านั้นมีหนา้ท่ี

ในการทาํความรู้จักลูกคา้ของตนให้ดี (KYC) ซ่ึงหมายถึง ความประสงค์ท่ีจะให้สถาบันการเงินใช้มาตรการท่ี

สมเหตุสมผลในการตรวจสอบขอ้มูลท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบัตวัลูกคา้และธุรกิจของลูกคา้ รวมทั้งหลีกเล่ียงไม่ให้มีบญัชีซ่ึง

ไม่มีช่ือหรือบญัชีปลอมหรือบญัชีท่ีไม่สามารถระบุเจา้ของผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริง อนัจะเป็นช่องวา่งท่ีอาชญากรฟอก

เงินจะฉวยไปใชป้ระโยชน์ไดช่้วยในการพิจารณารายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยอีกดว้ย (นํ้ าทิพย ์วรุณปิติกุล, 

2555)  

โดยหลกัทัว่ไป ลูกคา้ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดาํเนินการตามมาตรการการรู้จกัลูกคา้และการตรวจสอบเพ่ือทราบ

ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ (KYC/CDD) อยา่งสมบูรณ์ อยา่งไรก็ตามสถาบนัการเงินก็ควรท่ีจะกาํหนดขอบเขตท่ีจะนาํ

มาตรการการรู้จกัลูกคา้และการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ (KYC/CDD) มาใชใ้ห้เหมาะสมตาม

ระดบัความเส่ียงของลูกคา้ (ประกาศสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน,พ.ศ.2556) กล่าวคือ ตอ้งปรับใช้

มาตรการการรู้จกัลูกคา้และการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ (KYC/CDD) ท่ีเขม้งวดข้ึนกบัลูกคา้ท่ีมี

ความเส่ียงในแต่ละระดบัแตกต่างกนัไป โดยพิจารณาความเส่ียงตามระดบัของลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

1. ปัจจยัเร่ืองบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง 

2. ปัจจยัเร่ืองอาชีพท่ีมีความเส่ียง 

3. ปัจจยัเร่ืองพ้ืนท่ีและประเทศท่ีมีความเส่ียง 

4. ปัจจยัเร่ืองวตัถุประสงคก์ารทาํธุรกรรม 

5. ปัจจยัอ่ืนๆ เช่น พฤติกรรมของลูกคา้ เป็นตน้  
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ในประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรการต่างๆท่ีธนาคารของประเทศสหรัฐอเมริกาใชเ้พ่ือป้องกนัการฟอกเงินนั้น

ไม่ไดเ้ป็นเพียงการทาํตามกฎระเบียบเท่านั้น แต่เป็นการป้องกนัผลประโยชน์ของตนเองดว้ย เพราะสถาบนัการเงินทุก

แห่งทั้งท่ีเป็นธนาคารและไม่ใช่ธนาคารอาจตกเป็นเคร่ืองมือของการฟอกเงินไดท้ั้งส้ิน ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อฉล การ

ผลิตสินคา้ปลอม การคา้ยาเสพติด การคอร์รัปชัน่ ซ่ึงลว้นแต่ทาํลายช่ือเสียงและสถานภาพของสถาบนัการเงิน ดงันั้น 

ดว้ยกลไกและขั้นตอนในการปฏิบติังานของธนาคาร ธนาคารจึงเป็นเคร่ืองมือหลกัในการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Customer Identification program-overview,2007)) ท่ีผ่านมา

ธนาคารของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้พฒันาโครงการแบบเบ็ดเสร็จข้ึนมาเพ่ือป้องกันไม่ให้ธนาคารตกเป็น

เคร่ืองมือในการก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ส่วนกฎหมายซ่ึงบงัคบัในเร่ืองเก่ียวกบัการรายงานธุรกรรมเงินสดและ

การจดัเก็บขอ้มูลในประเทศสหรัฐอเมริกาไดแ้ก่ กฎหมายวา่ดว้ยความลบัทางธนาคาร (Bank Secrecy Act of 1970) ซ่ึง

มีวตัถุประสงคส์าํคญัในการใหธ้นาคารรายงานการทาํธุรกรรมต่อเจา้หนา้ท่ีเม่ือมีเหตุผลตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้โดย

การายงานดังกล่าวจะตอ้งกระทาํทั้งการทาํธุรกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในต่างประเทศ กาํหนดให้ตอ้ง

รายงานต่อรัฐบาลกลาง ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตาม รัฐจะถือวา่มีพฤติกรรมท่ีน่าสงสัย โดยหนา้ท่ีของสถาบนัการเงินตาม 

Bank Secrecy Act of 1970 มี 4 ขอ้ คือ 

1. ตอ้งใหส้ถาบนัการเงินมีการรู้จกัตวัตนของลูกคา้หรือมีการแสดงตนของลูกคา้  

2. มีหนา้ท่ีในการบนัทึก และจดัเก็บรักษาขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวกบัการทาํธุรกรรมทางการเงิน 

3. ให้มีการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีของสถาบนัการเงิน ท่ีตอ้งรับผิดชอบในการส่งเสริม การปฏิบติัตาม Bank 

Secrecy Act (BSA) และ 

4. ใหมี้ระบบการควบคุมภายในสถาบนัการเงิน เพ่ือปฏิบติัตามกรอบและแนวทางของทางราชการ ส่งเสริม

การปฏิบติัตาม Bank Secrecy Act (BSA) 

และในมาตรา 326 ของ USA PATRIOT ACT (พระราชบญัญติัต่อตา้นการก่อการร้าย) ไดก้าํหนดใหส้ถาบนั

การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาตอ้งทาํการพิสูจน์ตวัตนลูกคา้ท่ีมาทาํธุรกรรมกบัธนาคารตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

ดงัน้ี 

1. การไดรั้บขอ้มูลการระบุตวัตนพ้ืนฐานบางอยา่ง เช่น ช่ือ วนัเดือนปีเกิด รหสัประจาํตวั 

2. การตรวจสอบขอ้มูลประจาํตวัของลูกคา้แต่ละรายในขอบเขตท่ีเหมาะสม  

3. การดูแลรักษาบนัทึกขอ้มูลท่ีใชใ้นการยนืยนัตวัตน 

4. การตรวจสอบว่าลูกคา้ปรากฏในรายช่ือผูก่้อการร้ายท่ีสงสัยว่าจากขอ้มูลของรัฐบาลหรือไม่ (USA 

PATRIOT ACT, 2001) 

หลกัเกณฑ์ในการปฏิบติัเก่ียวกบัการรู้จกัลูกคา้และการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ของ

ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาในภาพรวมนั้น หลกัเกณฑ์ของประเทศไทยก็ไดน้าํหลกัเกณฑข์องประเทศ

สหรัฐอเมริกานั้นมาปรับใช้เพ่ือความเป็นสากล เพราะประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกๆท่ีทาํให้มีการนาํ

หลกัเกณฑ์ในการพิสูจน์ตวัตนลูกคา้มาใช้อย่างจริงจงัเพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาท่ีเก่ียวกับการฟอกเงินและการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายซ่ึงมีผลต่อเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมาก จะเห็นไดว้่า หลกัเกณฑ์ต่างๆ จะมี

ความคลา้ยคลึงกนั ทั้ งในส่วนของขอ้มูลท่ีตอ้งจดัให้ลูกคา้แสดงตนเป็นการทัว่ไป จนไปถึงการจดัลาํดบัความเส่ียง

ของลูกคา้ท่ีมาทาํธุรกรรมกบัสถาบนัการเงินต่างก็มีรูปแบบท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1. ตารางแสดงขั้นตอนและหลกัเกณฑใ์นการรู้จกัลูกคา้และการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้

ของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา 

 หลกัเกณฑ์ KYC/CDD        

ของประเทศไทย 

หลกัเกณฑ์ CIP ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

1. จดัใหลู้กคา้แสดงตนก่อนทาํธุรกรรม     

2. ระบุตวัตนท่ีแทจ้ริงของลูกคา้     

3. ตรวจสอบรายช่ือลูกคา้กบัรายช่ือ     

ตอ้งหา้มจากรัฐบาล 

    

4. พ่ึงพาสถาบนัการเงินรายอ่ืนหรือ 

แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถืออ่ืน ๆ ในกรณี   

ท่ีขอ้มูลของลูกคา้ไม่เพียงพอ 

    

5. สถาบนัการเงินสามารถปฏิเสธการ 

ทาํธุรกรรมกบัลูกคา้ได ้ในกรณีท่ีไม่ 

สามารถระบุตวัตน 

    

6. ทบทวนขอ้มูลขอ้มูลของลูกคา้ใหเ้ป็น 

ปัจจุบนัเสมอ 

    

7. ตอ้งจดัระดบัความเส่ียงของลูกคา้     

8. ตอ้งตรวจสอบความเคล่ือนไหวทาง  

 การเงินของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง  

 ตลอดระยะเวลาท่ีลูกคา้เปิดบญัชี 

    

9. ความเขม้ขน้ของกระบวนการKYC  

 และ CIP ข้ึนอยูก่บัระดบัความเส่ียง 

 ของลูกคา้แต่ละราย 

    

10. เก็บรักษาขอ้มูลของลูกคา้เป็น  

ระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีมีการปิด 

บญัชีหรือวนัท่ียติุความสมัพนัธ์กบั 

ลูกคา้ 

    

11. เม่ือพบวา่การเคล่ือนไหวทาง 

การเงินในบญัชีของลูกคา้มีความ 

ผิดปกติสถาบนัการเงินตอ้งรายงาน 

ธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัต่อ 

สาํนกังานป้องกนัและปราบปราม 

การฟอกเงินทนัที 
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาถึงหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรู้จักลูกคา้ของประเทศไทย(KYC/CDD)และประเทศ

สหรัฐอเมริกา(CIP) พบวา่ในการพิสูจน์ตวัตนของลูกคา้ของสถาบนัการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย

นั้น ขั้นตอนและหลกัเกณฑใ์นการปฏิบติัของประเทศสหรัฐอเมริกามีความคลา้ยคลึงกบัหลกัเกณฑข์องประเทศไทย

มาก เพราะประเทศไทยก็ไดน้าํหลกัเกณฑข์องประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีถือวา่เป็นหลกัเกณฑท่ี์สากลยอมรับมาปรับใช้

กบัประเทศไทยตามความเหมาะสม ดงันั้น ในส่วนหลกัเกณฑ์ท่ีสถาบนัการเงินต่างๆ ตอ้งนาํไปปฏิบติัก็จะไปใน

ทิศทางเดียวกนั คือ 

1) จดัใหลู้กคา้แสดงตนก่อนการทาํธุรกรรมต่างๆ (ในบางกรณีสามารถจดัใหลู้กคา้แสดงตนภายหลงัการทาํ

ธุรกรรมได)้ 

2) ดาํเนินการระบุตวัตนท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะทาํธุรกรรม 

3) ตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ 

4) จดัระดบัความเส่ียงของลูกคา้ 

5) ตรวจสอบรายช่ือของลูกคา้กบัรายช่ือตอ้งหา้มของรัฐบาล 

6) เม่ือพบธุรกรรมใดของลูกคา้ท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยตอ้งรายงานต่อสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงินทนัที เป็นตน้ 

จากขั้นตอนการดาํเนินการขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าการดาํเนินการตามหลกัเกณฑก์ารทาํความรู้จกัลูกคา้ของ

ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะหลกัเกณฑ์ท่ีประเทศไทยและประเทศ

สหรัฐอเมริกานาํมาปฏิบติัเป็นเกณฑท่ี์สากลบงัคบัใชก้นัทัว่โลก และเป็นมาตรฐานในการดาํเนินงานภายใตแ้นวทางท่ี

กาํหนดโดย Financial Regulator ซ่ึงกาํหนดใหมี้ความสอดคลอ้งกบักฎหมายฟอกเงินและยงัมีมาตรการท่ีกาํหนดโดย 

ปปง. และ FATF Recommendations ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลท่ีเป็นฉบบัเดียวกนั ดงันั้นในส่วนท่ีเป็นหลกัการท่ีสาํคญั

ท่ีทั้งสองประเทศนาํมาปรับใชจึ้งเป็นหลกัเกณฑท่ี์มีประสิทธิภาพและทาํให้สถาบนัการเงินดาํเนินการภายใตก้รอบ

ความปลอดภยัในกรณีท่ีสถาบนัการเงินอาจถูกใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการ

ร้ายได ้ 

แต่หากพิจารณาในด้านของเทคโนโลยีท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการนําหลกัเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด เห็นไดช้ดัวา่ประเทศไทยยงัขาดเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยัท่ีจะช่วยรองรับกรณีท่ีมีการใชส้ถาบนั

การเงินเป็นช่องทางในการกระทาํความผิด เพราะปัจจุบนัการยนืยนัตวัตนท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดของประเทศไทย

ในขณะน้ี คือ การยนืยนัตวัตนแบบเห็นหนา้เท่านั้น โดยการยนืยนัตวัตนในขณะท่ีลูกคา้มีความประสงคจ์ะทาํธุรกรรม 

แต่ในกรณีท่ีเป็นการยนืยนัตวัตนแบบไม่เห็นหนา้ พบวา่ประเทศไทยยงัขาดเทคโนโลยท่ีีจะช่วยทาํใหก้ารยนืยนัตวัตน

มีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น การใชใ้บหนา้ เสียง หรือ ลายน้ิวมือ เทคโนโลยีชีวภาพท่ีสามารถพิสูจน์อตัลกัษณ์โดยใช้

ม่านตา เป็นตน้ ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีประเทศสิงคโปร์ไดเ้ร่ิมดาํเนินการแลว้ ส่วนประเทศไทยมีเพียงธนาคารพาณิชย ์ 

4-5 แห่ง เร่ิมดาํเนินการขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือดาํเนินการแลว้ แต่ก็เป็นเพียงขั้นตอนในการศึกษา

รายละเอียดเท่านั้นยงัไม่ไดมี้การนาํมาใชอ้ย่างเป็นรูปธรรม ต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีเทคโนโลยีท่ีมีความ

ทนัสมยัซ่ึงในปัจจุบนัมีเทคโนโลยี Voice Recognition หรือ Voice Biometrics คือ การยืนยนัตวับุคคลดว้ยเสียงพูดท่ี

แต่ละคนมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัแทนรหัสผ่าน เป็นนวตักรรมล่าสุดในการยืนยนัตวับุคคลของภาคธุรกิจการเงินและ
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การธนาคาร ให้สถาบันการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ในการยืนยนัตัวตนลูกค้าได้แล้ว ทําให้ประเทศ

สหรัฐอเมริกาสามารถดาํเนินการตามวตัถุประสงค์ของการทาํความรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริง

เก่ียวกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ข้อเสนอแนะ 

1) แนวทางนาํเสนอเก่ียวกบัปัญหาการพิสูจน์ตวัตนและการทาํขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 

1.1) การพิสูจน์ตวัตน 

ผูเ้ขียนเห็นว่า ระบบการทาํธุรกรรมทางออนไลน์ของประเทศไทยในปัจจุบันยงัคงตอ้งการการ

ปรับปรุงอย่างมากเพราะมีปัญหาเกิดข้ึนในหลายกรณี คือ ไม่มีเทคโนโลยีรองรับในกรณีท่ีมีการโทรมายืนยนัตวั

บุคคลผ่านทางออนไลน์ เร่ืองน้ีถือเป็นปัญหาท่ีตอ้งการการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน ยกตวัอยา่งเช่น กรณีท่ีลูกคา้ขอเปล่ียน

รหสัผา่นทางออนไลน์ทางสถาบนัการเงินควรปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1 .1 .1) เ ม่ือมี ลูกค้าขอรหัสผ่านใหม่ หรือขอให้เปล่ียนรหัสผ่านบัญชีทางการเ งิน

อิเลก็ทรอนิกส์ ผา่นระบบคอลเซ็นเตอร์ของสถาบนัการเงิน จะตอ้งมีการตั้งคาํถามพิสูจน์ตวัตนท่ีเป็นส่วนตวัและยาก

แก่การคาดเดา ซ่ึงลงลึกกวา่คาํถามเดิมท่ีเป็นปกติทัว่ไป รวมไปถึงอาจใชค้าํถามท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมในการชาํระเงิน

หรือโอนเงินของลูกคา้ 

สถาบนัการเงินควรมีมาตรการในการรับมือโดยการนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัตอบรับกบัยคุ internet banking 

ในปัจจุบนั เช่น ปัจจุบนัมีเทคโนโลยี Voice Recognition หรือ Voice Biometrics ซ่ึงมีใชใ้นประเทศสหรัฐอเมริกา,  

บางประเทศในทวปียโุรป(สวเีดน,เอสโตเนีย) และเอเชียในบางประเทศ(เกาหลีใต,้สิงคโปร์) ขณะท่ีประเทศไทยล่าสุด 

“ซิต้ี ประเทศไทย” เป็นธนาคารแรกในประเทศไทยท่ีนาํเทคโนโลยีดงักล่าวมาใชส้าํหรับยนืยนัตวัตนลูกคา้เพ่ือเขา้สู่

ระบบธนาคารผ่าน “ซิต้ีโฟนแบงก์ก้ิง” ซ่ึงจากการปรับใชใ้นประเทศสหรัฐอเมริกาไดรั้บผลดีเป็นอย่างมาก ทาํให้

สถาบนัการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถรับมือและมีช่องทางการยนืยนัตวัตนผา่นทางออนไลน์ไดม้ากข้ึน  

1.2) การทาํใหข้อ้มูลเป็นปัจจุบนั 

ขอ้มูลในระบบถือเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับการทาํความรู้จกัลูกคา้และยนืยนัตวัตนลูกคา้ ในประเทศไทย

ยงัไม่มีระบบแบบแผนท่ีแน่นอนเก่ียวกบัการทาํใหข้อ้มูลในระบบของลูกคา้ท่ีมาทาํธุรกรรมกบัทางสถาบนัการเงินมี

ความเป็นปัจจุบนั เช่นน้ี ผูเ้ขียนเห็นว่าธนาคารแห่งประเทศไทยควรบญัญติัหลกัเกณฑ์หรือกฎหมายโดยการออก

ประกาศภายใตธ้นาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือนาํมาบงัคบัใชก้บัสถาบนัการเงิน เป็นประกาศท่ีกาํหนดหลกัเกณฑ์ใน

การปรับปรุงขอ้มูลของลูกคา้ในระบบให้เป็นปัจจุบันเพ่ือเป็นช่องทางในการช่วยเหลือสถาบันการเงินในการ

ตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้เบ้ืองตน้ โดยผลกัดนัให้มีระบบการเขา้ถึงและเช่ือมโยงฐานขอ้มูลระหว่างภาครัฐและ

เอกชน เพ่ือส่งเสริมให้สถาบนัการเงินสามารถตรวจสอบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้(CDD) และการรู้จกัลูกคา้ด้วยวิธี

อิ เล็กทรอนิกส์(Electronic Know Your Customer: E-KYC) ในการเปิดบัญชีเ งินฝากและการทํา ธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องร่วมกับหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือกําหนดแนวทางการ

สนับสนุนให้สถาบนัการเงินและผูใ้ห้บริการการชาํระเงินเขา้ถึงและเช่ือมโยงขอ้มูลทะเบียนราษฎร์หรือเช่ือมโยง

ขอ้มูลระหวา่งกนัเองไดภ้ายใตก้รอบกฎหมายท่ีมีความปลอดภยั ซ่ึงจะช่วยป้องกนัการทุจริต ลดค่าใชจ่้ายในการจดัทาํ

ฐานขอ้มูลท่ีซํ้ าซอ้นของแต่ละหน่วยงาน อาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการในการสมคัรใชบ้ริการผ่านทางช่องทาง

อิเลก็ทรอนิกส์  
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2) แนวทางนาํเสนอเก่ียวกบัการกาํหนดแนวทางในการปฏิบติังานภายในองคก์ร 

สถาบนัการเงินควรกาํหนดแนวทางในการปฏิบติังานภายในองคก์รเพ่ือรองรับนโยบายการรับลูกคา้ การ

บริหารความเส่ียง และมีหลักในการปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าให้

สอดคลอ้งกบักฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงการให้ความรู้กบับุคลากรภายในองคก์รในการปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑต์่างๆเก่ียวกบั KYC/CDD เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานภายในองคก์รเกิดประโยชน์สูงสุด และเพ่ือเป็นการป้องกนั

ในกรณีท่ีสถาบนัการเงินจะถูกใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือเป็นแหล่งสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

เม่ือการบริหารความเส่ียงภายในองค์กรมีประสิทธิภาพจะเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ในเชิงบวกต่อช่ือเสียงและความ

น่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินจากทั้งลูกคา้เดิมและลูกคา้รายใหม่ 

นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการพฒันาหลกัเกณฑใ์นการปฏิบติัเก่ียวกบัการรู้จกัลูกคา้และการตรวจสอบเพ่ือทราบ

ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ของประเทศไทย (KYC/CDD) ในโอกาสต่อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

การทาํความรู้จกัลูกคา้ (KYC) และการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ (CDD) ว่ามีความแตกต่างกนั

อยา่งไร 
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Mathematical Demonstration on Neutron Thermalization by a Rich H-atom Polymer 
Materials, PETE fiber  

Sarayut Khemngern 
Department of Nuclear Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University 

[sarayutk@outlook.co.th] 
--------------------------------- 

ABSTRACT 
Neutrons would be thermalized by some rich H-atom polymer materials such as 

polyethyleneterephthalate, PETE fibers because of mathematical demonstration have proved it clearly. 
Vector diagram analysis, law of momentum conservation and law of mechanical energy conservation 
were also used in this mathematical physics proving. According to the result, writer found that, all 
energy from neutrons would be transferred out of a neutrons into proton particles that confirming by 
laboratory testing.   
Keywords: Neutron Thermalization, Polymer Materials, Mathematical Demonstration 

1. Introduction
In the future, researcher will use polyethyleneterephthalate, PETE fibers for neutron 

attenuation in order to make shielding concrete materials that will be applied in the nuclear power plant 
or in the hospital. Because of neutron particles are normally dangerous to human body such as they 
will affect blood system or tissue system as be cancer (Cember, 1992).This polymer material (PETE) 
was selected because it has high ratio of H-atom per molecule (Odian, 2004). Researcher expected that 
this polymer will be used for neutron attenuation effectively. In the similarity procedures of (Lamarsh, 
1975) and (Jewett/Serway, 2008), Vector diagram analysis, law of momentum conservation and law 
of mechanical energy conservation were also applied in this mathematical physics expressions as 
physiochemical hypothesis. Finally, real shielding testing was be tested by laboratory for comparing 
in appropriated statistical confidence.   
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2. Objectives of the study

              This research focused on finding the new mathematical method for investigation the ability 
of neutron attenuation of PETE fiber and comparing with the real condition of neutron shielding in 
laboratory. 

3. Materials and methods

There are two section in this studying, (1) mathematical proving and (2) laboratory testing
 Mathematical Analytical Procedures

 A simply situation can be considered below; first, a neutron mass m has an initial energy and 
linear momentum 1E  and 

1
P


respectively. And then, it moves to collide with a rest proton mass M  
which has no an initial energy and linear momentum. After collision, the neutron scattered from the 
central line with an angle 

1
θ  which leads to 

2
E and 

2
P


 remaining, whereas the proton mass M remains 

A
E and A

P


which has 
2

θ as a scattered angle. 

Figure 1: a proton is collided by a neutron 

According to the law of energy conservation; AE2E1E  and According to the law of linear
momentum conservation; AP2P1P


 Then, we can rewrite figure 1 to be a vector illustration and 

then, solving to find the final energy of neutron 

𝜃1 

𝜃2 
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 Laboratory Testing
BF3 proportional tube detector was used for neutron attenuation ability of materials (fibered composite

concrete).  Fiber reinforced concretes were prepared by mixing between concretes and fibers in size 10x10x10

cm length. Two sizes of fiber were used in this mixing (1.3D and 25D). The fiber content in concrete was

divided into four system; OPC (concrete without fiber), FRC01 (concrete with 0.1% fiber), FRC02 (concrete

with 0.2% fiber), and FRC03 (concrete with 0.3% fiber).

4. Results

A simply situation can be considered below; first, a neutron mass m has an initial energy and linear
momentum 1E  and 

1
P


respectively. And then, it moves to collide with a rest proton mass M  which has
no an initial energy and linear momentum. After collision, the neutron scattered from the central line 
with an angle 

1
θ which leads to 

2
E and 

2
P


remaining, whereas the proton mass M remains 
A
E and 

A
P


which has 
2

θ  as a scattered angle. 

Figure 1: a proton is collided by a neutron 

According to the law of energy conservation; AE2E1E  and According to the law of linear
momentum conservation; AP2P1P


 Then, we can rewrite figure 1 to the figure 2 as a vector 

illustration. 

𝜃1 

𝜃2 
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Figure 2: momentum expression as vector diagram 

Forasmuch, the cosine’s law can be applied to from the new mathematical relation; 

121

2

2

2

1

2 cos2 PPPPPA  ------- (1) 

According to the classical mechanics, the quantity of momentum can be written as 
mv=P

Thus   
AA

Mv=P
2

A

2

A
)Mv(=P
2

A

22

A
vM=P ------- (2)

Since    2

AA
Mv
2
1=E

So  
M
E2=v A2

A
------- (3)

Substitute (3) into (2) 

)
M

E2
(M=P A22

A

A

2

A
ME2=P ------- (4)

In the same way, using the previous procedure; now it can be derived as 

1

2

1
mE2=P ------- (5)

And                                                                    
2

2

2
mE2=P ------- (6) 

Substitute (4), (5) and (6) into (1); 

12121A
cosθ2mE2mE2-2mE+2mE=2ME

12121A
cosθEE2(2)m-2mE+2mE=2ME
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Multiply by 
2
1 both sides  

So,         
12121A

cosθEE2m-mE+mE=ME         ------- (7)

It decisively that A≡
m
M  

Where M is the target atomic mass 
          m is the neutron mass (around 1 a.m.u.) 
And     A is an atomic mass number 

So,   A=M          ------ (8)

Substitute (8) into (7); 

12121A
cosθEE2m-mE+mE=AE

12121A
cosθEE2(1)-(1)E+(1)E=AE

12121A
cosθEE2-E+E=AE ------ (9) 

Then, substitute 21A
E-E=E into (9) 

( ) 1212121
cosθEE2-E+E=E-EA

1212121
cosθEE2-E+E=AE-AE

0=E-AE+cosθEE2+E--AE
1112122

0=E+AE-cosθEE2-E+AE
1112122

( ) ( ) 0=E1-A-cosθEE2-E1+A
11212

( ) ( ) 0=E1-A-cosθEE2-E1+A
11212

( ) ( ) 0=E1-A-cosθEE2-E1+A
1121

2

2
----- (10)
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Then, the following quadratic equation below can be used to find the roots of the former equation 
(10);  

( ) ( ) 0=E1-A-cosθEE2-E1+A
1121

2

2
 

( ) ( ) ( )( )
( )1+A2

E1-A-1+A4-cosθE2±cosθE2
=E 1

2

1111

2

( ) ( )( )
( )1+A2

E1-A1+A4+θcos4E±cosE2
=E 11

2

111

2

θ

( ) ( )( )
( )1+12

E1-11+14+cos4E±cosE2
=E 11

2

111

2

θθ

( )( )
( )22

E024+cos4E±cosE2
=E 11

2

111

2

θθ

( )22
0+cos4E±cosE2

=E 1

2

111

2

θθ

4

cos4E±cosE2
=E 1

2

111

2

θθ

4

θcosE2±cosE2
=E 1111

2

θ

2

cosE±cosE
=E 1111

2

θθ

[ ]11112
θcosE±θcosE

2

1
=E

[ ]211112
cosE±cosE

4

1
=E θθ

[ ]21112
)cos±(cosE

4

1
=E θθ

Since the term 
11

θcos+θcos cannot be written due to physics’ principle, thus use 

2a

4ac-b±b-
=x

2
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[ ]21112
)cosθ-(cosθE

4

1=E

[ ]212
)0(E

4

1
=E

0=E
2

--------- (11)
According to the molecular formula of PETE; (C10H8O4)n , the 10st equation; 

( ) ( ) 0=E1-A-cosθEE2-E1+A
1121

2

2
was used to calculate the value of neutron 

attenuation ability of carbon and oxygen atoms as shows below by using Suphat’s model (Suphat, 
2007)  

( ) ( ) 0=E1-A-cosθEE2-E1+A
1121

2

2

According to Suphat’s model, previously equation could be simplified as 

[ ]( ) ]θcos1A+θ[cos
)1+A(

E
=E 22

1

1

22

12

1
2

For carbon atom; [ ]( ) ]cos1A+[cos
)1+A(

E
=E 22

1

1

22

12

1
2

θ--θ

    [ ]( ) ]cos112+[cos
)1+12(

E
=E 22

1

1

22

12

1
2

θ--θ

 [ ]( ) ]90cos1144+[cos
)13(

E
=E 22

1
2

2

1
2

--90

         [ ]( ) ]01144+[
169

E
=E 2

2

1
1

2
--0

12
E846.0=E _________________________________________________ (12)  

For oxygen atom; [ ]( ) ]cos1A+[cos
)1+A(

E
=E 22

1

1

22

12

1
2

θ--θ

[ ]( ) ]cos116+[cos
)1+16(

E
=E 22

1

1

22

12

1
2

θ--θ

 [ ]( ) ]90cos1256+[cos
289

E
=E 22

1
21

2
--90

[ ]( ) ]01256+[
289

E
=E 2

2

1
1

2
--0

        12
E882.0=E  _________________________________________________ (13) 
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According to equation (11)-(13), the average value of neutron attenuation could be calculated by 
using weight average 

So, 
22

)4)(E882.0(+)10)(E846.0(+E0
=E 111

2

     
12
E545.0=E                 _________________________________________________ (14) 

 Laboratory Testing

BF3 proportional tube detector was used for neutron attenuation ability of materials (fibered composite concrete) 
        Fiber reinforced concretes were prepared by mixing between concretes and fibers in size 10x10x10 cm length. 
Two sizes of fiber were used in this mixing (1.3D and 25D). The fiber content in concrete was divided into four 
system; OPC (concrete without fiber), FRC01 (concrete with 0.1% fiber), FRC02 (concrete with 0.2% fiber), and 
FRC03 (concrete with 0.3% fiber). 
Operating Voltage Experiment & Setting Up of Neutron Attenuation Ability Messurement 
Starting Voltage = 700 volts 

High Voltage (V) counts / minute 
700 (starting voltage) 700 

720 3749 

740 7401 

760 10840 
780 14542 
800 17358 
820 19770 
840 21945 
860 23436 
880 24796 
900 25933 
920 26721 
940 27810 
960 29828 
980 40092 
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The graph shows relation between voltage and neutron count rate 

Operating Voltage Calculation 

Optimum Voltage = ¼ (plateau length) 
  = ¼ (Upper Knee-Lower Knee) 
  = ¼ (920-818) = 844 volt 

The result of neutron attenuation of concretes (fiber size = 1.3 D ) 
 Background Neutron = 22 count/10 minutes

 Non-shielding = 3416 counts/ 10 minutes

0
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EXPERIMENTS OPC FRC01 FRC02 FRC03 

1 2151 1924 1723 1482 

2 2247 1966 1766 1501 

3 2108 1875 1700 1498 

4 2442 1935 1717 1480 

5 2095 1893 1663 1483 

6 2186 1874 1699 1525 

Average 2204.833 1911.167 1711.333 1494.833 
Different 1211.167 1504.833 1704.667 1921.167 

Ratio 0.354557 0.440525 0.499024 0.562402 
% Attenuation 35.4557 44.0525 49.90242 56.24024 

Annotation; OPC = concrete without fibers, FRC01 = concrete with 0.1% fiber, FRC02 = concrete with 0.2% fiber, 
and FRC03 = concrete with 0.3% fiber 
The graph below shows the relation between neutron attenuation of concrete and fiber content 
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Statistical Analysis 
H0: μ1 = μ2 = μ3 = μ4  
H1: μi ≠ μj at least one pair, when i ≠ j 

Statistical Significant = 0.05 
Anova: Single Factor 

SUMMARY 

Groups Count Sum Average Variance 
Column 1 6 13229 2204.833 16543.77 
Column 2 6 11467 1911.167 1351.767 
Column 3 6 10268 1711.333 1154.667 
Column 4 6 8969 1494.833 296.5667 

ANOVA 

Source of Variation SS df MS F P-value F crit 
Between Groups 1641032 3 547010.7 113.096 1.03E-12 3.098391 
Within Groups 96733.83 20 4836.692 

Total 1737766 23 

Summary of Statistical Testing of 1.3 D fiber 
Since F > F critical (H0 is rejected), so; the values of neutron attenuation of concrete depends on the fiber content 
with 95% statistical confidence  

The result of neutron attenuation of concretes (fiber size = 25 D ) 

 Background Neutron = 18 count/10 minutes

 Non-shielding = 3412 counts/ 10 minutes
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EXPERIMENTS FRC01 FRC02 FRC03 

1 1916 1750 1432 

2 1955 1760 1447 

3 1864 1704 1402 

4 1899 1715 1436 

5 1901 1644 1480 

6 1921 1636 1426 

Average 1909 1702 1437 
Different 1503 1711 1975 

Ratio 0.440 0.501 0.579 
% Attenuation 44.0 50.1 57.9 

The graph below shows the relation between neutron attenuation of concrete and fiber content 

Statistical Analysis 
H0: μ1 = μ2 = μ3  
H1: μi ≠ μj at least one pair, when i ≠ j 

y = 73.433x + 35.849
R² = 0.9963
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Statistical Significant = 0.05 
Anova: Single Factor 

SUMMARY 

Groups Count Sum Average Variance 
Column 1 6 11456 1909.333 899.4667 
Column 2 6 10209 1701.5 2711.9 
Column 3 6 8623 1437.167 664.1667 

ANOVA 

Source of Variation SS df MS F P-value F crit 
Between Groups 672016.3 2 336008.2 235.7658 4.65E-12 3.68232 
Within Groups 21377.67 15 1425.178 

Total 693394 17 

Summary of Statistical Testing of 25 D fiber 
Since F > F critical (H0 is rejected), so; the values of neutron attenuation of concrete depends on the fiber content 
with 95% statistical confidence  

5. Discussion and Conclusion

According to the previous mathematical demonstration hypothesis, it shows that all energy 
from neutron will be transferred out of a neutron into proton particle as can be seen from equation (11). 
Because of polyethylene family is one of the rich H-atom polymers, so they probably can thermalize a 
neutron satisfactory which agree with (Cember, 1992) that used polyethylene for neutron shielding. 
According to calculation in the previously steps, it shows that PETE fiber can thermalized energy of 
neutron around 45.5% ( 12

E545.0=E ). The result form laboratory testing can be confirmed that the 
calculation result is realiable. 
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การประเมินผลผลติข้าวภายใต้สภาพภูมิอากาศรุนแรงในอนาคต 

แบบ A2 และ B2 scenarios โดยแบบจําลอง EPIC 

AN ASSESSMENT OF RICE YIELD UNDER SEVERE WEATHER IN THE FUTURE 

UNDER A2 AND B2 SCENARIOS WITH EPIC MODEL 

ชุดาภรณ์ สุนทรสนาน1 และ นาฎสุดา ภูมจิาํนงค์2 ปรมติา พนัธ์วงศ์2 วรชาต ิวศิวพพิฒัน์3 
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บทคัดย่อ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศย่อมส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช งานวิจัยน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือ

ประเมินผลผลิตขา้วภายใตส้ภาพอากาศรุนแรงในอนาคตในจงัหวดัสุพรรณบุรีภายใตส้ภาพภูมิอากาศแบบ A2 และ 

B2 scenarios โดยแบบจาํลอง EPIC และเปรียบเทียบผลผลิตขา้วในปีท่ีมีสภาพอากาศรุนแรงและปีปกติ ผลการศึกษา

พบวา่ภายใตส้ภาพภูมิอากาศแบบ A2 scenarios ของปีท่ีมีฝนตกดีมาก คือปี พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2569 ปริมาณผลผลิต

ขา้วนาปีเท่ากบั 803.1 และ 896.39 กิโลกรัม/ไร่ ตามลาํดบั (เพ่ิมข้ึนจากปีฐาน 12.95% และ 26.07% ตามลาํดบั) และ

ผลผลิตขา้วนาปรังเท่ากบั 577.3 และ 504.77 กิโลกรัม/ไร่ ตามลาํดบั ซ่ึงผลผลิตขา้วมีปริมาณสูงกวา่ในปีท่ีฝนตกปาน

กลาง ส่วนภายใตส้ภาพภูมิอากาศแบบ  B2 scenarios ในปีฝนแลง้จดัคือ ปี พ.ศ. 2566 พบวา่ปริมาณผลผลิตขา้วนาปี

เท่ากบั 424.52 กิโลกรัม/ไร่ (ลดลงจากปีฐาน 40.29%) และ ผลผลิตขา้วนาปรังเท่ากบั 183.49 กิโลกรัม/ไร่ ซ่ึงผลผลิต

ขา้วในปีฝนแลง้จดัมีปริมาณตํ่ากว่าปีท่ีฝนตกปานกลาง ผลการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการเตรียม

ความพร้อมในการปรับตวัต่อสภาพอากาศรุนแรงในอนาคต 

คาํสําคญั:  สภาพอากาศรุนแรง, ผลผลิตขา้ว, แบบจาํลอง EPIC 

 

ABSTRACT 

Climate change would affect the plants growth.  Therefore, this research aims to assess the rice yield under 

severe weather in the future in Suphanburi province under the A2 and B2 scenarios by using EPIC model and 

compared the rice yield in severe weather year and normal year.  The result showed major rice yield in high moisture 

years (in 2020 and 2026) under A2 scenario were 803.1 and 896.39 kg/rai, respectively (+12.95% and +26.07% from 

base year, respectively) and second rice yield were 577 and 504.77 kg/rai, which the rice yield was higher than the 

moderate year.  Major rice yield in severe drought years (in 2023) under B2 scenario was 424.52 kg/rai (-40.29% 

from base year) and second rice yield was 183.49 kg/rai, which the rice yield was lower than the moderate year.  The 

results of this study will be useful for farmers in preparing to adapt to the extreme weather in the future.  

Keywords:  Extreme weather, Rice yield, EPIC model 
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1. บทนํา 

 การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิและปริมาณนํ้ าฝนนั้ นมีผลต่อการสังเคราะห์แสงของพืช ดังนั้ นการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศย่อมมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและ

การผลิตอาหารทั่วโลกอย่างมีนัยสําคญั ด้วยเหตุน้ีการประเมินผลผลิตทางการเกษตรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการประเมินทางเลือกในการปรับตวัจะกลายเป็นขอ้มูลสาํคญัใหก้บันกัวทิยาศาสตร์

การเกษตรและผูก้าํหนดนโยบาย (Meza, et al., 2008 : 21-30) 

พ้ืนท่ีศึกษาในงานวิจยัน้ีคือ จงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงจงัหวดัสุพรรณบุรีเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีการเพาะปลูกขา้ว

และไดผ้ลผลิตมากท่ีสุดในประเทศไทย (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2558) ประชากรส่วนใหญ่ของจงัหวดัสุพรรณบุรี

ประมาณ 70% ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ครัวเรือนเกษตรกรคิดเป็น 31.41% ของครัวเรือนทั้ งหมดในจังหวดั

สุพรรณบุรี (สาํนกังานจงัหวดัสุพรรณบุรี, 2558) ดงันั้นการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศหรือสภาพอากาศรุนแรงท่ีเกิดข้ึน

ยอ่มมีผลกระทบต่อเกษตรกรและผลผลิตขา้วในจงัหวดัสุพรรณบุรี 

แบบจาํลอง EPIC (environmental policy integrated climate) ถูกนาํมาประยกุตใ์ชส้าํหรับงานวจิยัน้ี โดยจะ

รวบรวมและนาํเขา้ขอ้มูลต่างๆ เช่น ภูมิอากาศ ดิน ภูมิประเทศ และการจดัการพืช เพ่ือใหเ้ห็นถึงผลกระทบของผลผลิต

พืชท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้ชุดขอ้มูลของสภาพภูมิอากาศจากแหล่งต่างๆ 

(Strauss, 2012) ซ่ึงงานวิจยัน้ีไดน้าํขอ้มูลสภาพภูมิอากาศในอนาคตจากผลการประเมินโดยแบบจาํลองภูมิอากาศ

ระดับภูมิภาค (regional climate model) ซ่ึงดาํเนินการโดยสถาบนั SEA START RC มาใช้กับแบบจาํลองพืช EPIC 

เพ่ือประเมินผลกระทบของสภาพอากาศรุนแรงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงมีผลต่อผลผลิตขา้วใน

จงัหวดัสุพรรณบุรีภายใตส้ภาพภูมิอากาศแบบ A2 และ B2 scenarios และเปรียบเทียบผลผลิตขา้วในปีท่ีมีสภาพอากาศ

รุนแรงและปีปกติ ซ่ึงจะเป็นประโยชนใ์นอนาคตต่อไปในการวางแผนเพ่ือรับมือหรือป้องกนัความสูญเสียและความ

เดือดร้อนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ให้บรรเทาความรุนแรงลงและนาํไปสู่การหาทางเลือกหรือแนวทางในการปรับตวั

ใหก้บัเกษตรกรเพ่ือตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือประเมินและเปรียบเทียบผลผลิตขา้วในปีท่ีสภาพอากาศรุนแรงและปีปกติภายใตส้ภาพภูมิอากาศแบบ 

A2 และ B2 scenarios 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

3.1 การเตรียมข้อมูล 

3.1.1 ขอ้มูล GIS: การศึกษาน้ีทาํการสร้างหน่วยย่อย (grid) ของขอ้มูล โดยใชข้อ้มูลสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ ( land use digital, digital elevation model, soil series digital, weather digital)  สร้างพ้ืนท่ีปิด (polygon) 

ขนาด 0.1 x 0.1 องศา ซ่ึงในแต่ละหน่วยย่อยจะครอบคลุมพ้ืนท่ี 11.11 x 11.12 กิโลเมตร แต่เน่ืองจากพ้ืนท่ีท่ีสนใจ

ศึกษา คือ พ้ืนท่ีปลูกขา้ว ดงันั้นจึงตอ้งทาํการแยกพ้ืนท่ีปลูกขา้วออกจากพ้ืนท่ีการใชป้ระโยชน์อ่ืน ๆ โดยนาํขอ้มูลการ

ใชป้ระโยชน์ท่ีดินของกรมพฒันาท่ีดิน ปีพ.ศ. 2550 ซ้อนทบักบัหน่วยยอ่ยท่ีสร้างไว ้ซ่ึงจะเลือกเฉพาะหน่วยยอ่ยท่ี

ซอ้นทบักบัพ้ืนท่ีปลูกขา้วมากกวา่ 50 % มาเป็นตวัแทนพ้ืนท่ีปลูกขา้ว 
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3.1.2  ขอ้มูลอากาศ: ขอ้มูลอากาศท่ีใชใ้นแบบจาํลอง EPIC ไดแ้ก่ ปริมาณนํ้ าฝนรายวนั อุณหภูมิ

สูงสุดและตํ่าสุดรายวนั ความช้ืนสมัพทัธ์ และความเขม้แสงอาทิตย ์ขอ้มูลสภาพอากาศรายวนัภายใตส้ภาพภูมิอากาศ

แบบ A2 และ B2 scenarios ในช่วงปีพ.ศ.2558-2597 ได้รับจากศูนยเ์ครือข่ายงานวิเคราะห์วิจยัและฝึกอบรมการ

เปล่ียนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(SEA START RC) ซ่ึงอุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิตํ่าสุด

เฉล่ียรายเดือนตั้งแต่ปีพ.ศ.2558-2597 ภายใตส้ภาพภูมิอากาศแบบ A2 และ B2 scenarios มีความใกลเ้คียงกัน แต่

ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียรายเดือนมีความแตกต่างกนั 

   3.1.2.1 วิธี Rainfall Decile: Rainfall Decile เป็นวิธีประเมินความแห้งแลง้ โดยการแบ่ง

ขอ้มูลปริมาณนํ้ าฝนรวมรายปีออกเป็น 10 ช่วงเท่าๆกนั ช่วงชั้นท่ีคาํนวณไดใ้นแต่ละปีจะสามารถบอกถึงสภาวะฝนท่ี

มีปริมาณมากหรือแลง้จดั โดยใชค้วามแตกต่างระหวา่งปริมาณนํ้ าฝนรวมรายปีกบัค่าปกติ (%) ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์

ดงัตารางท่ี1 (Gibbs and Maher, 1967) 
 

 ตารางท่ี 1 เกณฑก์ารพิจารณาสภาวะฝน 

Decile range เกณฑก์ารพิจารณา สภาวะฝน 

1 ปริมาณฝนรวมรายปีตํ่ากวา่ค่าปกติมากกวา่ 25.0% ฝนแลง้จดั (Severe drought) 

2 ปริมาณฝนรวมรายปีตํ่ากวา่ค่าปกติ 15.1 – 25.0% ฝนแลง้ (Drought) 

3 ปริมาณฝนรวมรายปีตํ่ากวา่ค่าปกติ 5.1 – 15.0% ฝนค่อนขา้งแลง้ (Slightly drought) 

4 – 7 ปริมาณฝนรวมรายปีสูงหรือตํ่ากวา่ค่าปกติไม่เกิน 5.0% ฝนปานกลาง (Moderate) 

8 ปริมาณฝนรวมรายปีสูงกวา่ค่าปกติ 5.1 – 15.0% ฝนค่อนขา้งดี (Slightly moisture) 

9 ปริมาณฝนรวมรายปีสูงกวา่ค่าปกติ 15.1 – 25.0% ฝนดี (Moisture) 

10 ปริมาณฝนรวมรายปีสูงกวา่ค่าปกติมากกวา่ 25.0% ฝนดีมาก (High moisture) 

 

3.1.3 ขอ้มูลดิน: ขอ้มูลทัว่ไปของแต่ละชุดดินไดรั้บจากกรมพฒันาท่ีดินปีพ.ศ. 2547 ส่วนขอ้มูล

คุณสมบติัทางเคมีและกายภาพของดิน ไดจ้ากการเก็บตวัอยา่งดินในแต่ละหน่วยยอ่ยของพ้ืนท่ีศึกษา โดยเก็บตวัอยา่ง

ดินในแต่ละหน่วยยอ่ย 3 จุด จุดละ 3 ระดบัความลึก คือ 10, 20 และ 30 เซนติเมตร ในแต่ละหน่วยยอ่ยของพ้ืนท่ีศึกษา 

จากนั้นนาํตวัอยา่งดินมาวเิคราะห์หาคุณสมบติัของดิน เช่น อินทรียค์าร์บอน ไนโตรเจน ความหนาแน่นของดิน       พี

เอช และเน้ือดิน 

3.1.4 ขอ้มูลการจดัการพืช: การจดัการดูแลในแต่ละช่วงอายปุลูกของพืช มีผลต่อการเจริญเติบโต 

ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตพืช ดงันั้นในการประเมินผลผลิตพืชจะตอ้งคาํนึงถึงขอ้มูลต่างๆ เช่น สายพนัธ์ุพืช 

(ขาวดอกมะลิ 105 สาํหรับนาปี และ กข. 31 สาํหรับนาปรัง) การเตรียมดิน การใส่ปุ๋ย การให้นํ้ า สารกาํจดัศตัรูพืช 

และการเก็บเก่ียว ซ่ึงขอ้มูลระยะเวลาการเพาะปลูกมีการเปล่ียนแปลงจากปฏิทินการเพาะปลูกของกรมพฒันาท่ีดิน  

 

3.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 

  3.2.1 การนาํเขา้ขอ้มูล: ขอ้มูลท่ีนาํเขา้แบบจาํลอง EPIC คือ ขอ้มูลสภาพอากาศ (ปริมาณนํ้ าฝน 

อุณหภูมิสูงสุดและตํ่าสุด ความช้ืนสัมพทัธ์ และความเขม้แสงอาทิตย)์ ของปีท่ีทาํการเลือกดว้ยวิธี Rainfall Decile (ปี

ฝนแล้งจัด ปีฝนตกปานกลาง และปีฝนตกดีมาก) ข้อมูลดิน (ชุดดิน อินทรีย์คาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1371 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

โพแทสเซียม ความหนาแน่นของดิน พีเอช และเน้ือดิน) ขอ้มูลการจดัการพืช (ปฏิทินการเพาะปลูก ปุ๋ย สารกาํจดั

ศตัรูพืช สายพนัธ์ุ) และขอ้มูลสภาพพ้ืนท่ี (ความสูงจากระดบันํ้ าทะเล ความชนั ค่าพิกดัภูมิศาสตร์) 

  3.2.2 การจาํลองผลผลิตขา้วจากแบบจาํลอง EPIC: การศึกษาน้ีใชโ้ปรแกรม i_EPIC รุ่น 0509 ซ่ึง

โปรแกรมน้ีจะเช่ือมต่อฐานขอ้มูลและนาํเขา้ขอ้มูลอากาศ ดิน การจดัการพืชและสภาพพ้ืนท่ี จากโปรแกรม Microsoft 

Access 

  3.2.3 การปรับเทียบแบบจําลอง: เป็นการปรับเทียบพารามิเตอร์ต่างๆท่ีใช้ในแบบจาํลองให้

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของพ้ืนท่ีศึกษา เพ่ือให้แบบจาํลองทาํนายผลผลิตขา้วไดใ้กลเ้คียงกบัผลผลิตจริงจาก

สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร โดยขอ้มูลพารามิเตอร์พืชประยกุตจ์ากงานวจิยัของ (Wang, et al., 2005 : 1041-1054)  

 

3.3 การตรวจสอบแบบจาํลอง 

 การตรวจสอบแบบจาํลองเพ่ือท่ีจะทดสอบความถูกตอ้งของแบบจาํลอง ประสิทธิภาพของแบบจาํลองโดย

การเปรียบเทียบค่าความเบ่ียงเบนระหวา่งผลผลิตขา้วจากแบบจาํลองกบัผลผลิตขา้วจริงในจงัหวดัสุพรรณบุรี (Kassie, 

et al., 2014 : 41–53) การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ธีิการประเมินขอ้ผิดพลาดท่ีมีสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี        

 

RMSE = �1
𝑛𝑛
∑ (yi − xi)2n
i=1 �

0.5
 × 100x�                                                              (สมการท่ี 1) 

 

โดยท่ี RMSE หมายถึง รากท่ีสองของความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย  xi  หมายถึง ผลผลิตจริงจาก

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (observed yield)  yi หมายถึง ผลผลิตจากแบบจาํลอง (simulated yield) x� หมายถึง 

ค่าเฉล่ียของผลผลิตจริงจากสํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร และ n หมายถึง จาํนวนหน่วยย่อยของพ้ืนท่ีศึกษา ซ่ึงค่า 

RMSE หากยิง่มีค่าเขา้ใกล ้0 หมายถึง มีความแม่นยาํมากยิง่ข้ึน (Willmott, 1982 : 1309-1313) 

 

 MAPE =   
1
𝑛𝑛
�∑ �(𝐴𝐴𝑡𝑡−𝑃𝑃𝑡𝑡

𝐴𝐴𝑡𝑡
� × 100𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 �                                                                    (สมการท่ี 2) 

 

โดยท่ี MAPE หมายถึง ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนสมบูรณ์  At หมายถึง ผลผลิตจริงจากสาํนกังาน

เศรษฐกิจการเกษตร (observed yield)   Pt หมายถึง ผลผลิตจากแบบจาํลอง (simulated yield) และ n หมายถึง จาํนวน

หน่วยยอ่ยของพ้ืนท่ีศึกษา ซ่ึงค่า MAPE หากนอ้ยกวา่ 10% หมายถึง มีความแม่นยาํในการคาดการณ์สูง (ITSMF-NL, 

2006) 
 

3.4 การคาดการณ์ผลผลติข้าวในสภาพอากาศรุนแรง 

 การคาดการณ์ผลผลิตขา้วในอนาคตภายใตส้ภาพภูมิอากาศแบบ A2 และ B2 scenarios จะใชข้อ้มูลสภาพ

อากาศรายวนั ในช่วงปีพ.ศ.2558-2597 ท่ีไดจ้ากศูนยเ์ครือข่ายงานวเิคราะห์วจิยัและฝึกอบรมการเปล่ียนแปลงของโลก

แห่งภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(SEA START RC) มาทําการวิเคราะห์หาปีท่ีมีสภาพอากาศรุนแรงด้วยวิธี 

Rainfall Decile จากนั้นทาํการประเมินผลผลิตขา้วในปีท่ีฝนตกดีมากและปีฝนแลง้จดั มาเปรียบเทียบกบัผลผลิตขา้ว

ในปีฝนตกปานกลาง 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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4. ผลการวจิยั 

 4.1 พื้นทีศึ่กษา 

 
รูปท่ี 1 หน่วยยอ่ย (grid) ของพ้ืนท่ีศึกษาในจงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

4.2 ข้อมูลทีใ่ช้ในแบบจาํลอง 

  4.2.1 ข้อมูลอากาศ   

ตารางท่ี 2 ปีท่ีมีสภาวะฝนต่างๆภายใตส้ภาพภูมิอากาศแบบ A2 และ B2 scenario 

 A2 scenario B2 scenario 

ฝนแลง้จดั - 2566 

ฝนแลง้ 2558, 2564 2561, 2577, 2581, 2584, 2585, 2589, 2594 

ฝนค่อนขา้งแลง้ 2560, 2565, 2570, 2573, 2577, 2580, 2581, 

2590, 2593, 2594 

2562, 2563, 2580, 2593 

ฝนปานกลาง 2562, 2575, 2578, 2583, 2584, 2586, 2587, 

2589, 2591, 2592, 2597 

2558, 2559, 2564, 2565, 2568, 2569, 2571, 

2572, 2578, 2587, 2588, 2591, 2592 

ฝนค่อนขา้งดี 2559, 2566, 2567, 2568, 2571, 2572, 2574, 

2576, 2582, 2595 

2567, 2573, 2575, 2576, 2579, 2586, 2590, 

2597 

ฝนดี 2561, 2579, 2585, 2588 2560, 2570, 2574, 2582, 2583, 2595, 2596 

ฝนดีมาก 2563, 2569 - 

 

จากการคาํนวณหาปีท่ีมีสภาพอากาศรุนแรงดว้ยวิธี Rainfall Decile พบวา่ภายใตส้ภาพภูมิอากาศ

แบบ A2 scenarios ปีท่ีฝนดีมาก 2 ปี คือปีพ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2569 และไม่มีปีท่ีฝนแลง้จดัเลย ส่วนปีฝนปานกลางท่ี

เลือกมาทาํการศึกษาคือปีพ.ศ. 2578 และพ.ศ. 2586 ส่วนสภาพภูมิอากาศแบบ B2 scenarios ปีฝนแลง้จดั คือปีพ.ศ. 

2566 และไม่มีปีท่ีฝนดีมากเลย ส่วนปีฝนปานกลางท่ีเลือกมาทาํการศึกษาคือปีพ.ศ. 2571 และพ.ศ. 2578 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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จังหวดัสุพรรณบุรีปริมาณนํ้ าฝนรายปีภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบ A2 scenarios ปีพ.ศ. 2563, 

2569, 2578 และพ.ศ.2586  เท่ากบั 1288.4, 1401.8, 1004.1 และ 996.5 มิลลิเมตร ตามลาํดบั ส่วนสภาพภูมิอากาศแบบ 

B2 scenarios ในปีพ.ศ.2566, 2571 และพ.ศ.2578 ปริมาณนํ้ าฝนรายปี 699.4, 1018.3 และ 1039.3 มิลลิเมตร ตามลาํดบั 

และเม่ือพิจารณาอุณหภูมิสูงสุดของจงัหวดัสุพรรณบุรี พบวา่ภายใตส้ภาพภูมิอากาศแบบ A2 scenarios ปีพ.ศ. 2563, 

2569, 2578 และพ.ศ.2586 อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 32.53, 33.16, 34.08 และ 34.94 องศาเซลเซียส ตามลาํดบั ส่วนสภาพ

ภูมิอากาศแบบ B2 scenarios พบว่าในปีพ.ศ.2566, 2571 และพ.ศ.2578 อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 35.04, 33.85 และ 34.41 

องศาเซลเซียส ตามลาํดบั 

4.1.2 ข้อมูลดิน: จากตัวอย่างดินท่ีนําไปวิเคราะห์ พบว่าเน้ือดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว โดย

คุณสมบติัของดิน คือ อินทรียค์าร์บอน (%OC) อยูใ่นช่วง 0.195-3.456 ไนโตรเจน (%N) อยูใ่นช่วง 0.038-0.694 พีเอช 

(pH) อยู่ในช่วง 3.52-7.68 ความหนาแน่นของดินอยู่ในช่วง 0.9869-1.7763 อนุภาคทรายในเน้ือดิน อยู่ในช่วง 0.72-

56.72% และอนุภาคทรายแป้งในเน้ือดิน อยูใ่นช่วง 16-40.67% ซ่ึงคุณสมบติัของดินต่างๆท่ีวิเคราะห์ได ้อยูใ่นช่วงท่ี 

เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของขา้วทั้งสายพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 และ กข. 31 คือ ขา้วชอบข้ึนในดินเหนียว และข้ึน

ไดดี้ในพีเอชดินตั้งแต่ 3-10 (สาํนกัพฒันาอุตุนิยมวทิยา, 2555 : 1) 

  4.1.3 ข้อมูลการจดัการพืช  

ตารางท่ี 3 ขอ้มูลการจดัการพืชท่ีใชใ้นแบบจาํลอง EPIC 

 พนัธ์ุ เตรียม

ดิน 

ปลูก ปุ๋ย เก็บเก่ียว 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

เวลา สูตร กก./ไร่ เวลา สูตร กก./ไร่ 

นาปี ขาวดอก

มะลิ 105 

1 มิ.ย. 15 

มิ.ย. 

1 

ส.ค. 

46-0-0 145.38 1 

ก.ย. 

46-0-0 132.50 15 ต.ค. 

นา

ปรัง 

กข.31 1 ม.ค. 5 ม.ค. 28 

ก.พ. 

46-0-0 149.48 30 

มี.ค. 

15-15-15 110.02 30 เม.ย. 

 

4.2 การปรับเทยีบและตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาํลอง 

ตารางท่ี 4 ผลการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจาํลอง EPIC ในการประเมินผลผลิตขา้ว 

 

 

ผลผลิตจริง 

(กก./ไร่) 

ผลผลิตจากแบบจาํลอง 

(กก./ไร่) 

RMSE (%) MAPE (%) 

นาปี 711 710.12 0.6243 0.166 

นาปรัง 737 729.81 1.7276 0.9903 

 ค่าความคลาดเคล่ือน (RMSE, MAPE) ของแบบจาํลอง EPIC ในการประเมินผลผลิตขา้ว สาํหรับขา้วนาปีมี

ค่าความคลาดเคล่ือน (RMSE) เท่ากบั 0.6243% และค่า MAPE เท่ากบั 0.166% และขา้วนาปรังมีค่าความคลาดเคล่ือน 

(RMSE) เท่ากบั 1.7276% และค่า MAPE เท่ากบั 0.9903% จะเห็นไดว้่า RMSE มีค่าเขา้ใกล ้0 และ MAPE มีค่าน้อย

กวา่ 10% ซ่ึงภายใตค้่าความคลาดเคล่ือนเหล่าน้ีเป็นท่ียอมรับได ้และถือวา่แบบจาํลอง EPIC มีประสิทธิภาพและความ

น่าเช่ือถือสาํหรับการประเมินผลผลิตขา้วรายปีทั้งนาปีและนาปรัง 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1374 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

4.3 การประเมนิผลผลติข้าวในสภาพอากาศรุนแรง 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินผลผลิตขา้วในสภาพอากาศรุนแรงภายใตส้ภาพภูมิอากาศแบบ A2 และ B2 scenarios 

 

ผลผลิตขา้วเฉล่ีย (กิโลกรัม/ไร่) 

ปีฐาน 

A2 scenarios B2 scenarios 

ฝนดีมาก ฝนปานกลาง ฝนแลง้จดั ฝนปานกลาง 

2563 2569 2578 2586 2566 2571 2578 

นาปี 711 803.1 896.39 587.43 598.68 424.52 776.92 615.93 

นาปรัง 737 577.3 504.77 471.6 494.56 183.49 513.47 500.43 

 

จากการประเมินผลผลิตขา้วภายใตส้ภาพภูมิอากาศแบบ A2 scenarios ในปีท่ีมีฝนดีมาก (high moisture) 

พบวา่ ปริมาณผลผลิตขา้วนาปีในปีพ.ศ. 2563 และ ปีพ.ศ. 2569 เพ่ิมข้ึนจาก 711 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 803.1 และ 896.39 

กิโลกรัม/ไร่ ตามลาํดบั (คิดเป็น 12.95% และ 26.07%) ซ่ึงมากกว่าปีฐานและปีฝนปานกลาง (ปีพ.ศ. 2578 และพ.ศ. 

2586) และผลผลิตขา้วนาปรังในปีพ.ศ. 2563 และ ปีพ.ศ. 2569 ลดลงจาก 737 กิโลกรัม/ไร่ เหลือ 577.3 และ 504.77 

กิโลกรัม/ไร่ ตามลาํดบั ซ่ึงผลผลิตลดลงจากปีฐาน แต่ยงัมีปริมาณมากกวา่ปีฝนปานกลาง ส่วนการประเมินผลผลิตขา้ว

ภายใตส้ภาพภูมิอากาศแบบ  B2 scenarios ในปีฝนแลง้จดั (severe drought) พบวา่ ปริมาณผลผลิตขา้วนาปีลดลงจากปี

ฐานจาก 711 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 424.52 กิโลกรัม/ไร่ (คิดเป็น 40.29%) และ ผลผลิตขา้วนาปรังลดลงจากจาก 737 

กิโลกรัม/ไร่ เหลือ 183.49 กิโลกรัม/ไร่ ซ่ึงผลผลิตขา้วในปีฝนแลง้จดันั้นมีปริมาณลดลงจากปีฐานและปีฝนปานกลาง 

(ปีพ.ศ. 2571 และพ.ศ. 2578)  

จากการประเมินผลผลิตขา้วภายใตส้ภาพภูมิอากาศแบบ A2 และ B2 scenarios โดยแบบจาํลอง EPIC พบวา่

ในปีฝนดีมากคือปีพ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2569 ภายใตส้ภาพภูมิอากาศแบบ A2 scenarios ปริมาณนํ้ าฝนรายปีมากกวา่ปี

ปกติ อุณหภูมิสูงสุดตํ่ากว่าปีปกติ และผลผลิตขา้วมากกว่าปีปกติ ส่วนในปีฝนแลง้จดัคือปีพ.ศ. 2566 ภายใตส้ภาพ

ภูมิอากาศแบบ B2 scenarios ปริมาณนํ้ าฝนรายปีตํ่ากวา่ปีปกติ อุณหภูมิสูงสุดสูงกวา่ปีปกติ และมีผลผลิตขา้วตํ่านอ้ย

กวา่ปีปกติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Bhattacharya and Panda (2013 : 06-12) ท่ีศึกษาผลกระทบการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตขา้วในฆารปุระ รัฐเบงกอลตะวนัตก พบวา่การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิส่งผลให้ผลผลิตขา้ว

ลดลง และการเพ่ิมข้ึนของปริมาณนํ้ าฝนส่งผลใหผ้ลผลิตขา้วเพ่ิมข้ึน  

 ผลการศึกษาทาํให้ทราบถึงผลผลิตขา้วในปีฝนดีมากมีมากกว่าปีฝนปานกลางภายใตส้ภาพภูมิอากาศแบบ 

A2 scenario และ ผลผลิตขา้วในปีท่ีฝนแลง้จดัมีนอ้ยกวา่ปีท่ีฝนปานกลางภายใตส้ภาพภูมิอากาศแบบ B2 scenario 

ซ่ึงการท่ีผลผลิตขา้วเพ่ิมข้ึนหรือลดลงนั้นจะส่งผลกระทบต่อรายไดข้องเกษตรกร หรือ ราคาขา้ว เช่น ผลผลิตขา้วท่ี

ลดลง อาจทาํใหร้ายไดข้องเกษตรกรลดลงจากการขายขา้วไดน้อ้ยลง แต่ราคาขา้วอาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลงทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

อุปสงค์และอุปทานในตลาดขา้ว (สํานักงานคณะกรรมการกาํกับการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหน้า, 2560) ซ่ึงผล

การศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือนาํไปสู่แนวทางการปรับตวัต่อสภาพอากาศรุนแรงของเกษตรกรหรือเป็น

ขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือใหรั้ฐบาลกาํหนดมาตรการช่วยเหลือไดส้อดคลอ้งกบัสภาพอากาศรุนแรงในอนาคต 
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

เม่ือเปรียบเทียบผลผลิตขา้วในปีท่ีมีสภาพอากาศรุนแรง (ปีฝนดีมากและปีฝนแลง้จดั) กบัปีปกติ (ปีฝนปาน

กลาง) ภายใตส้ภาพภูมิอากาศแบบ A2 และ B2 scenarios โดยแบบจาํลอง EPIC พบวา่ผลผลิตขา้วทั้งนาปีและนาปรัง

ในปีฝนดีมากจะมีปริมาณมากกวา่ปีฝนปานกลาง และผลผลิตขา้วในปีท่ีฝนแลง้จดัมีปริมาณตํ่ากวา่ปีท่ีฝนปานกลาง 

การศึกษาน้ีทาํให้ทราบถึงผลผลิตขา้วในอนาคตในปีสภาพอากาศรุนแรงและปีปกติ และนําไปสู่การหาวิธีหรือ

แนวทางในการปรับตวัในการทาํนาเพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีเกษตรกรตอ้งการมากท่ีสุด งานวิจยัคร้ังต่อไปควรนาํผลผลิต

ขา้วท่ีไดจ้ากการประเมินและแนวทางการปรับตวัต่างๆ ให้เกษตรกรเลือก เพ่ือท่ีจะเป็นขอ้มูลในการเสนอแนะต่อ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  
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การประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือวเิคราะห์หาพืน้ทีท่ี่เหมาะสม 

สําหรับการปลูกข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี  

AN APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR LAND ASSESSMENT FOR 

RICE CULTIVATION IN SUPHANBURI PROVINCE 
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บทคัดย่อ 

ขา้วเป็นพืชท่ีมีความสําคญัดา้นเศรษฐกิจและความมัน่คงทางอาหารของประเทศไทย ในภาพรวมผลผลิต

ขา้วไทยมีปริมาณมาก แต่ราคาขา้วตกตํ่า และตน้ทุนการผลิตสูง ปัจจยัการผลิตท่ีสําคญัคือดินและนํ้ า งานวิจยัน้ีมี

วตัถุประสงค ์เพ่ือประเมินความเหมาะสมของพ้ืนท่ีสาํหรับการปลูกขา้วในจงัหวดัสุพรรณบุรีดว้ยระบบภูมิสารสนเทศ

ศาสตร์ตามแนวทางการประเมินท่ีดินของ FAO โดยทาํการการคดัเลือกคุณภาพท่ีดินตามความต้องการของพืช 

ประกอบดว้ย ความชุ่มช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (W), ความเป็นประโยชน์ธาตุอาหารพืช (NAI),  ความเป็นประโยชน์

ของออกซิเจนต่อรากพืช (O), การรักษานํ้ าของดิน (I) นาํค่าคะแนนความเหมาะสมในแต่ละปัจจยับ่งช้ีท่ีใชป้ระเมินมา

ซอ้นทบักนัดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากนั้นคาํนวณผลคูณจากสมการ  LS= W x NAI x I x O  ผลการศึกษา

แสดงใหเ้ห็นถึงแผนท่ีแสดงความเหมาะสมของพ้ืนท่ีสาํหรับการเพาะปลูกขา้วในจงัหวดัสุพรรณบุรี สามารถแบ่งออก

ได ้2 ระดบั คือ ระดบัเหมาะสมปานกลาง และเหมาะสมนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 59.26 และ 40.74  ของพ้ืนท่ีศึกษา ทาํการ

ตรวจประเมินความเหมาะสมของพ้ืนท่ีกบัผลผลิตขา้วจากสาํนกังานพฒันาเศรษฐกิจการเกษตร พบวา่ผลผลิตขา้วนาปี

มีความสอดคลอ้งกบัพ้ืนท่ีแต่ผลผลิตขา้วนาปรังมีทิศทางกลบักนั อาจมีสาเหตุมาจากกระบวนการผลิต 

คาํสําคญั:  ขา้ว, ความเหมาะสมของพ้ืนท่ี, ระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์,จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

ABSTRACT 
 
 Rice is an important crop in terms of food security and economics in Thailand. Overall, there are plenty of 

rice however the prices is low but high investmentcost.  The major rice production factors are soil and water. This 

research aims to evaluate the appropriateness of the area for rice cultivation in Suphanburi province with the 

geographic informatics system based on FAO land evaluation guidelines. By selecting the quality of land according 

to Water availability (W), Nutrient availability (NAI), Oxygen availability (O), Water retention (I).The 

appropriateness of each factor used in the evaluation was overlapped by geographic information systems. Then 

calculate the equation LS = W x NAI x I x O. The results of the study show the suitability of the area for rice 

cultivation in Suphanburi province. It can be divided into 2  levels: moderate and less appropriate, accounted for 
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59.26% and 40.74% of the study area, respectively. The verification of area suitability with rice yield from the Office 

of Agricultural Economic Development, it was found that the major rice yield was consistent with the area, but the 

second rice yield was reversed. It is possible due to farm management. 

Keywords:  Rice, Land suitable, Geographic information system  

 

1. บทนํา 

 ขา้วเป็นพืชท่ีมีความสาํคญัของประเทศไทยทั้งดา้นเศรษฐกิจและความมัน่คงทางอาหาร ประเทศไทยมีพ้ืนท่ี

สําหรับทาํเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 54.36 ของการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเพาะปลูกขา้วมากถึง 23.67% 

(สาํนกันโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน, 2557)  ประเทศไทยสามารถเพาะปลูกขา้วไดท้ัว่ทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน

พ้ืนท่ีภาคกลางท่ีมีปัจจยัท่ีเหมาะสมต่อการเพาะปลูกขา้วในเร่ืองของสภาพอากาศ ลกัษณะของดิน ท่ีเหมาะสมต่อการ

เจริญเติบโตของขา้ว จงัหวดัสุพรรณบุรีเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีภาคกลางมีการเพาะปลูกขา้วประมาณร้อย

ละ 40 ของพ้ืนท่ีทั้งจงัหวดั และยงัมีปริมาณผลผลิตต่อไร่โดยเฉล่ียสูง 

 ปัจจุบนัประเทศไทยประสบปัญหามีผลผลิตขา้วสูง แต่ราคาขา้วตกตํ่า เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ตอ้งการ

เพาะปลูกขา้วใหไ้ดผ้ลผลิตสูง แต่ไม่คาํนึงถึงตน้ทุนการผลิต ปัจจยัการผลิตในการเพาะปลูกท่ีราคาสูง เช่น เมลด็พนัธ์ุ 

ปุ๋ยเคมีและสารกาํจดัศตัรูพืช  เป็นตน้  การเพาะปลูกขา้วในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้ตน้ทุนในการ

ผลิตขา้วต่อไร่สูง แต่ผลผลิตขา้วไม่สูงมาก เกิดความไม่คุม้ทุน ทาํใหช้าวนาตอ้งแบกรับภาระหน้ีสินจากการทาํนา   

 การใชร้ะบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์หา

ศกัยภาพของพ้ืนท่ีท่ีมีเหมาะสมต่อการเพาะปลูกขา้ว จะช่วยในเร่ืองของการปรับปรุงพ้ืนท่ีปลูกขา้วใหมี้ศกัยภาพการ

ผลิตท่ีเหมาะสมต่อการเพ่ิมผลผลิตขา้ว และการวางแผนส่งเสริมการเพาะปลูกขา้วในพ้ืนท่ีไดอ้ย่างเหมาะสมซ่ึงจะ

นาํไปสู่การวางแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอยา่งย ัง่ยนืในอนาคต  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือประเมินความเหมาะสมของพ้ืนท่ีสาํหรับการปลูกขา้วในจงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

 1. การคดัเลือกพ้ืนท่ีศึกษา 

การคดัเลือกพ้ืนท่ีพิจารณาจากแผนท่ีท่ีมีการเพาะปลูกขา้วในจงัหวดัสุพรรณบุรีทั้งในเขตพ้ืนท่ีชลประทาน

และนอกเขตพ้ืนท่ีชลประทาน โดยใชว้ิธีการสร้างหน่วยยอ่ย (Grid) ของขอ้มูล ซ่ึงจะใชข้อ้มูลระบบภูมิสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์โดยการสร้างพ้ืนท่ีปิด (Polygon) ขนาด 0.1 x 0.1 องศา ซ่ึงในแต่ละหน่วยยอ่ยจะครอบคลุมพ้ืนท่ี 11.11 x 

11.12 กิโลเมตร จากนั้นนาํขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของจงัหวดัสุพรรณบุรีของกรมพฒันาท่ีดิน ปี พ.ศ. 2550 และ

ขอ้มูลขอบเขตโครงการชลประทานในทอ้งท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2557 ซอ้นทบักบัหน่วยยอ่ยท่ีสร้างไว ้จากนั้น

จะทาํการเลือกเฉพาะหน่วยยอ่ยท่ีซ้อนทบักบัพ้ืนท่ีปลูกขา้วมากกวา่ 50% ซ่ึงจะไดท้ั้งหมด 27 หน่วยยอ่ยเพ่ือมาเป็น

ตวัแทนพ้ืนท่ีปลูกขา้วของจงัหวดัสุพรรณบุรี  
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2.การเก็บตวัอยา่งดิน 

การเก็บตวัอยา่งดินในพ้ืนท่ีภาคสนามในแต่ละหน่วยย่อยทาํการสุ่ม 3 จุด โดยท่ีทั้ง 3 จุดนั้นจะมีระยะห่าง

จากกนัและกระจายทัว่ทั้งหน่วยยอ่ย เก็บตวัอยา่งดิน 3 ชั้น  นาํดินท่ีไดม้าวิเคราะห์พารามิเตอร์ ดงัน้ี ไนโตรเจนในดิน 

(N total) , ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดิน (P), โพแทสเซียมในดิน (K), ปฏิกิริยาในดิน (pH),  อินทรียวตัถุ (OM)  

ผลท่ีไดจ้ะใชใ้นการวเิคราะห์ค่าปัจจยัวินิจฉยัในส่วนของความเป็นประโยชน์ธาตุอาหารพืช3. การคดัเลือกขอ้มูลเพ่ือ

ใชใ้นการวเิคราะห์ความตอ้งการใชท่ี้ดินสาํหรับการเพาะปลูกขา้ว 

 ในงานวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชห้ลกัการของ FAO (1983)  ซ่ึงเสนอคุณภาพท่ีดิน (Land Quality) ประกอบดว้ยปัจจยั

บ่งช้ีหลายชนิด (Diagnostic factors) และยงัไดเ้สนอแนะให้เลือกคุณภาพท่ีดินท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและให้ผล

ผลิตพืช ซ่ึงเป็นวิธีการประเมินท่ีดินท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีประสิทธิภาพ และทําการคดัเลือกคุณภาพท่ีดินท่ี

เหมาะสมกบัความตอ้งการของการเพาะปลูกขา้ว ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 คุณภาพท่ีดินและปัจจยัวนิิจฉยัท่ีไดค้ดัเลือก 

คุณภาพท่ีดิน ปัจจยัวนิิจฉยัท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 

นํ้าท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (Water availability) ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียรายปี 

(Annual rainfall) 

ดชันีความเป็นประโยชน์ธาตุอาหารพืช (Nutrient availability index) ไนโตรเจนในดิน (N total)  

ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดิน (P)  

โพแทสเซียมในดิน (K)  

ปฏิกิริยาในดิน (pH)  

อินทรียวตัถุ (OM) 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (Oxygen availability) สภาพการระบายนํ้ าของดิน 

(Soil drainage) 

การรักษานํ้ าของเน้ือดิน (Water retention) เน้ือดิน (Soil texture) 

 

 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ในการศึกษาน้ีใชคุ้ณภาพท่ีดิน 4 คุณภาพท่ีดินจากปัจจยับ่งช้ีทั้งหมด 8 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

1) นํ้ าท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (Water availability: W) คือ ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียรายปี (Annual rainfall) ซ่ึง

ขอ้มูลปริมาณนํ้ าฝนท่ีนาํมาวิเคราะห์เป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมโดยกรมอุตุนิยมวิทยา 30 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 

2528 -2557 ของสถานีอุตุนิยมวิทยาจงัหวดัสุพรรณบุรีและจงัหวดัใกลเ้คียง นาํมาสร้างเป็นชั้นขอ้มูล

นํ้ าฝนเชิงพ้ืนท่ี โดยวิธีการประมาณค่าดว้ยวิธี Kriging กาํหนดให้เป็นชั้นขอ้มูล w ให้ค่าคะแนนและ

กาํหนดระดับของความเหมาะสมเป็น 4 ระดับ เป็นเหมาะสมมาก (S1), เหมาะสมปานกลาง (S2), 

เหมาะสมนอ้ย (S3) และ ไม่เหมาะสม (N) ตามแนวทางของ Mongkolsawat (1999 : 2) 

2) ความเป็นประโยชนข์องธาตุอาหาร((Nutrient availability: NAI) ขอ้มูลท่ีนาํมาใช ้ไดแ้ก่ ไนโตรเจนใน

ดิน ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดิน โพแทสเซียมในดิน ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน และ
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อินทรียวตัถุ โดยการใหค้่าคะแนนและกาํหนดระดบัของความเหมาะสมเป็น 4 ระดบัตามแนวทางของ 

Radcliffe and Rochette (1982) จากนั้นนาํชั้นขอ้มูลทั้ง 4 ชั้นมาซอ้นทบักนั (Overlay) ซ่ึงจะไดเ้ป็นชั้น

ขอ้มูลใหม่ กาํหนดเป็นชั้นขอ้มูล NAI 

3) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (Oxygen availability: O) คุณสมบติัท่ีใชใ้นการประเมิน 

คือ สภาพการระบายนํ้ าของดิน ให้ค่าคะแนนและกาํหนดระดบัของความเหมาะสมเป็น 4 ระดบั ตาม

แนวทางของ Mongkolsawat et al (1999 : 2) 

4) การรักษานํ้ าของดิน (Water retention: I) คุณสมบติัท่ีใชใ้นการประเมิน คือ ขอ้มูลลกัษณะของเน้ือดิน 

ใหค้่าคะแนนและกาํหนดระดบัของความเหมาะสมเป็น 4 ระดบั ตามแนวทางของ Mongkolsawat et al 

(1999 : 2) 

 5. การประเมินค่าท่ีดินเพ่ือจาํแนกระดบัความเหมาะสมของพ้ืนท่ีเพาะปลูกขา้ว 

ขั้นตอนน้ีเป็นการนาํค่าคะแนนความเหมาะสมในแต่ละปัจจยัท่ีนาํมาประเมินดว้ยวิธีการซอ้นทบัขอ้มูลกนั

ดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และคาํนวณผลคูณจากสมการ ดงัน้ี 

 

 

 จากการประเมินโดยใช้สมการดังกล่าวจะได้ผลรวมของค่าคะแนนออกมา ค่าคะแนนท่ีได้จะถูกนํามา

กาํหนดช่วงค่าคะแนนเพ่ือจดัจาํแนกความเหมาะสมของการปลูกขา้วให้กบัหน่วยของแผนท่ีใหม่ ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ี

สามารถแบ่งความเหมาะสมออกเป็น 4 ชั้น ดงัตารางท่ี 2 

- ชั้นท่ีมีความเหมาะสมมาก (Highly suitably: S1)  

- ชั้นท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Moderately suitably: S2)  

- ชั้นท่ีมีความเหมาะสมนอ้ย (Marginally suitably: S3)  

- ชั้นท่ีไม่มีความเหมาะสม (Not suitably: N) 

 

                      ตารางท่ี 2 การกาํหนดค่าคะแนนและชั้นความเหมาะสมของคุณภาพท่ีดินสาํหรับเพาะปลูกขา้ว 

ชั้นความเหมาะสม ช่วงค่าคะแนนความเหมาะสม 

เหมาะสมมาก 0.4096-1.0000 

เหมาะสมปานกลาง 0.0105-0.4095 

เหมาะสมนอ้ย 0.00004096-0.0104 

ไม่เหมาะสม 0.000000-0.00004095 

 

 6. การตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 โดยการเปรียบเทียบขอ้มูลชั้นความเหมาะสมท่ีไดก้บัขอ้มูลผลผลิตขา้วรายอาํเภอจากสาํนกังานเศรษฐกิจ 

การเกษตรตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555-2557 เพ่ือดูความสอดคลอ้งของขอ้มูลวา่เป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ 

 

 

Land suitable (LS)     = W x NAI x I x O 
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4. ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 

 วเิคราะห์ปัจจยับ่งช้ีแต่ละปัจจยั โดยใหค้่าคะแนนและกาํหนดระดบัของความเหมาะสมเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

มีความเหมาะสมมาก (S1), มีความเหมาะสมปานกลาง (S2),  มีความเหมาะสมนอ้ย (S3)  และไม่มีความเหมาะสม (N) 

ตามเกณฑแ์ต่ละปัจจยั 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงระดบัความเหมาะสมของปัจจยับ่งช้ี 

ID 

นํ้าท่ีเป็น

ประโยชน์

ต่อพืช 

(WAI) 

ความเป็นประโยชนข์องธาตุอาหาร(NAI) 

ความเป็น

ประโยชน์

ของ

ออกซิเจน

ต่อรากพืช 

(O) 

การรักษา

นํ้ าของ

ดิน (I) 

rainfall N P K pH OM Drained 
Soil 

texture 

26058 S2 S1 S3 S3 S1 S3 S4 S4 

26059 S2 S2 S3 S3 S2 S3 S1 S2 

26060 S2 S3 S3 S3 S1 S3 S4 S3 

26062 S2 S1 S3 S3 S1 S2 S4 S3 

27057 S2 S1 S3 S3 S1 S1 S1 S1 

27058 S2 S1 S3 S3 S1 S2 S4 S4 

27059 S2 S1 S3 S3 S1 S2 S1 S2 

27060 S2 S3 S3 S3 S1 S3 S4 S3 

27061 S2 S1 S3 S3 S1 S2 S4 S3 

27062 S2 S1 S3 S3 S2 S1 S4 S3 

27063 S2 S1 S3 S3 S2 S1 S3 S3 

27064 S2 S1 S3 S3 S1 S2 S3 S3 

28057 S2 S1 S3 S3 S4 S1 S1 S1 

28058 S2 S1 S3 S3 S1 S2 S4 S4 

28059 S2 S1 S3 S3 S1 S2 S1 S1 

28060 S2 S1 S3 S3 S1 S2 S4 S3 

28061 S2 S1 S3 S3 S1 S1 S2 S3 

28062 S2 S1 S3 S3 S2 S1 S4 S3 

28063 S2 S1 S3 S3 S2 S1 S4 S3 

28064 S2 S1 S3 S3 S2 S2 S3 S3 

29057 S2 S1 S3 S3 S1 S1 S1 S1 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงระดบัความเหมาะสมของปัจจยับ่งช้ี (ต่อ) 

ID 

นํ้าท่ีเป็น

ประโยชน์

ต่อพืช 

(WAI) 

ความเป็นประโยชนข์องธาตุอาหาร(NAI) 

ความเป็น

ประโยชน์

ของ

ออกซิเจน

ต่อรากพืช 

(O) 

การรักษานํ้ า

ของดิน (I) 

rainfall N P K pH OM Drained Soil texture 

29058 S2 S1 S3 S3 S1 S1 S4 S4 

29059 S2 S1 S3 S3 S1 S1 S4 S1 

29060 S2 S1 S3 S3 S1 S2 S1 S1 

29061 S2 S1 S3 S3 S2 S1 S2 S1 

29062 S2 S1 S3 S3 S1 S1 S4 S3 

29063 S2 S1 S3 S3 S1 S1 S3 S1 

หมายเหต:ุ ชั้นท่ีมีความเหมาะสมมาก (S1) ค่าคะแนน 1.0 

                ชั้นท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ค่าคะแนน 0.8 

                 ชั้นท่ีมีความเหมาะสมนอ้ย (S3) ค่าคะแนน 0.4 

                 ชั้นท่ีไม่มีความเหมาะสม (N) ค่าคะแนน 0.2 

  

 นาํค่าคะแนนความเหมาะสมในแต่ละปัจจยัวินิจฉัยทั้ง 8  ปัจจยั มาซอ้นทบัขอ้มูลกนัดว้ยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ และคาํนวณผลคูณจากสมการ เพ่ือทาํการประเมินความเหมาะสมของพ้ืนท่ีปลูกขา้วของจงัหวดัสุพรรณบุรี

โดยภาพรวม ซ่ึงแสดงผลตามแผนท่ีท่ีเหมาะสมสาํหรับการเพาะปลูกขา้วดงัรูปท่ี 1  
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รูปท่ี1  แผนท่ีแสดงความเหมาะสมของพ้ืนท่ีเพาะปลูกขา้วของจงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

 พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกขา้วในระดบัความเหมาะสมปานกลางและพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม

ต่อการเพาะปลูกขา้วในระดบัความเหมาะสมนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 59.26, 40.74 ของพ้ืนท่ีศึกษา ตามลาํดบั  

1) พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกขา้วในระดบัความเหมาะสมปานกลาง ซ่ึงอยูใ่นบริเวณพ้ืนท่ีส่วน

ใหญ่ของอาํเภอเดิมบางนางบวช อาํเภอเหนองหญา้ไซ อาํเภอศรีประจนัต ์อาํเภอดอนเจดีย ์อาํเภอสองพ่ีนอ้ง 

อาํเภอเมืองสุพรรณบุรี บางส่วนของอาํเภอบางปลามา้และอาํเภอสามชุก 

2) พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกขา้วในระดบัความเหมาะสมนอ้ย  ซ่ึงอยูใ่นบริเวณพ้ืนท่ีส่วนใหญ่

ของอาํเภอสามชุก อาํเภอบางปลามา้ อาํเภออู่ทอง บางส่วนของอาํเภอศรีประจนัต์ อาํเภอหนองหญา้ไซ 

อาํเภอดอนเจดีย ์และอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี  

 พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกขา้วในระดบัความเหมาะสมปานกลางพบวา่ ดินส่วนใหญ่เป็นดิน

ร่วนปนเหนียว, ดินเหนียว และดินเหนียวปนดินทรายแขง็  และพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกขา้วในระดบั

ความเหมาะสมนอ้ยพบวา่ เป็นดินร่วนปนดินทราย และดินทรายแป้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Dou and Soriano 

(2016 : 3) ทาํการศึกษา เร่ืองอิทธิพลของเน้ือดินและพนัธ์ุขา้วต่อผลผลิตของขา้ว (Oryza sativa, L.) และองคป์ระกอบ

ของผลผลิต และผลิตภาพของนํ้ าในระบบการจดัสรรนํ้ า 3 แบบ พบวา่ผลผลิตขา้วในดินเหนียวสูงกวา่ดินทรายมากถึง 

46% เน่ืองจากดินเหนียวมีอนุภาคของดินท่ีละเอียดมากทาํให้สามารถกกัเก็บนํ้ าและสารอาหารท่ีจาํเป็นต่อการปลูก

ขา้วไดดี้กว่าดินทรายซ่ึงมีอนุภาคของดินท่ีหยาบ ทาํให้เก็บกกันํ้ าและสารอาหารไดน้อ้ยกว่าจึงอาจไม่ตรงกบัความ

ตอ้งการของขา้ว  
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การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

การประเมินความถูกตอ้งโดยการตรวจสอบชั้นความเหมาะสมท่ีไดก้บัขอ้มูลผลผลิตขา้วพบวา่ขา้วนาปีมีค่าเฉล่ีย

ของผลผลิตในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลางมีค่าเท่ากบั 697.27 กิโลกรัม/ไร่ มากกวา่ค่าเฉล่ียผลผลิตขา้วในพ้ืนท่ี

ท่ีมีความเหมาะสมนอ้ย 694.46 กิโลกรัม/ไร่  ในส่วนของขา้วนาปรังนั้นคา่เฉล่ียผลผลิตขา้วในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม

น้อย 732.37 กิโลกรัม/ไร่  มากกว่าค่าเฉล่ียของผลผลิตในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลางมีค่าเท่ากับ 732.00 

กิโลกรัม/ไร่ 
 

ตารางท่ี 4  ผลผลิตขา้วในแต่ละระดบัชั้นความเหมาะสม 

 

 

 

ID การใชน้ํ้ า 
ระดบัชั้นความ

เหมาะสม 

ค่าเฉล่ียผลผลิตนาปี

(กิโลกรัม/ไร่) 

ค่าเฉล่ียผลผลิตนาปรัง 

(กิโลกรัม/ไร่) 

26058 นอกเขตชลประทาน เหมาะสมปานกลาง 688.67 680.75 

26059 นอกเขตชลประทาน เหมาะสมปานกลาง 691.17 707.42 

26060 นอกเขตชลประทาน เหมาะสมปานกลาง 693.22 722.89 

26062 ในเขตชลประทาน เหมาะสมปานนอ้ย 693.33 735.33 

27057 ในเขตชลประทาน เหมาะสมปานกลาง 703.89 707.39 

27058 ในเขตชลประทาน เหมาะสมปานนอ้ย 706.50 704.58 

27059 ในเขตชลประทาน เหมาะสมปานนอ้ย 700.44 697.06 

27060 ในเขตชลประทาน เหมาะสมปานนอ้ย 686.22 722.89 

27061 ในเขตชลประทาน เหมาะสมปานนอ้ย 691.89 748.33 

27062 ในเขตชลประทาน เหมาะสมปานนอ้ย 688.00 746.75 

27063 ในเขตชลประทาน เหมาะสมปานกลาง 684.67 745.22 

27064 ในเขตชลประทาน เหมาะสมปานกลาง 676.33 742.00 

28057 ในเขตชลประทาน เหมาะสมปานกลาง 711.33 721.33 

28058 ในเขตชลประทาน เหมาะสมปานนอ้ย 711.33 721.33 

28059 ในเขตชลประทาน เหมาะสมปานกลาง 713.44 709.22 

28060 ในเขตชลประทาน เหมาะสมปานนอ้ย 704.78 716.44 

28061 ในเขตชลประทาน เหมาะสมปานกลาง 691.17 754.83 

28062 ในเขตชลประทาน เหมาะสมปานนอ้ย 691.17 754.83 

28063 ในเขตชลประทาน เหมาะสมปานนอ้ย 680.33 750.17 

28064 ในเขตชลประทาน เหมาะสมปานกลาง 676.33 742.00 

29057 ในเขตชลประทาน เหมาะสมปานกลาง 698.67 713.00 
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ตารางท่ี4  ผลผลิตขา้วในแต่ละระดบัชั้นความเหมาะสม (ต่อ) 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 1) บทสรุป 

 การศึกษาและวจิยัเพ่ือประเมินความเหมาะสมของพ้ืนท่ีสาํหรับการเพาะปลูกขา้ว  เป็นการบูรณาการดว้ย 

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือประเมินหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม โดยการคดัเลือกและวิเคราะห์จากปัจจยั

วินิจฉัย 8 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียรายปี, ไนโตรเจนในดิน, ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดิน, โพแทสเซียม

ในดิน, ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน, อินทรียวตัถุ, การระบายนํ้ าของดิน  และลกัษณะของเน้ือดิน ปัจจยัท่ีใชว้นิิจฉยั

เหล่าน้ีสามารถแบ่งออกเป็นชั้นคุณภาพท่ีดินไดท้ั้งหมด 4 ชั้น คือ นํ้ าท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช ความเป็นประโยชน์ของ

ธาตุอาหาร ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช และการรักษานํ้ าของเน้ือดิน  ซ่ึงชั้นขอ้มูลคุณภาพท่ีดินทั้ง 4 

ชั้นคุณภาพท่ีดินจะกาํหนดระดบัความเหมาะสมและให้ค่าคะแนนตามความตอ้งการการใช้ท่ีดินท่ีคดัเลือก แลว้

ประเมินความเหมาะสมของพ้ืนท่ีในภาพรวม โดยการนาํชั้นขอ้มูลคุณภาพท่ีดินมาซอ้นทบัขอ้มูลกนั เพ่ือจาํแนกและ

จดัระดบัความเหมาะสมใหม่เป็น 4 ระดบัคือ เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และไม่เหมาะสม 

ตามลาํดบั จากการวิจยัพบว่าพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลางคิดเป็น 59.26 % ของพ้ืนท่ีศึกษา และพ้ืนท่ีท่ีมีความ

เหมาะสมต่อการเพาะปลูกขา้วในระดบัความเหมาะสมนอ้ย 40.74 ของพ้ืนท่ีศึกษา ขา้วนาปีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมปานกลาง

ใหผ้ลผลิตขา้วท่ีสูงกวา่พ้ืนท่ีท่ีเหมาะนอ้ย แต่ขา้วนาปรังใหผ้ลท่ีตรงกนัขา้ม อาจเน่ืองจากกระบวนการจดัการแปลงนา 

 2) ข้อเสนอแนะ 
 1. การประเมินความเหมาะสมของพ้ืนท่ีสาํหรับการเพาะปลูกขา้วในพ้ืนท่ีศึกษาน้ี เป็นการประเมินตวัแปร

ในปัจจยัทางกายภาพบางตวัแปรเท่านั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเพ่ิมตวัแปรในแต่ละปัจจยักายภาพให้มากข้ึน เช่น 

ความช้ืนสมัพทัธ์ ช่วงการรับแสงของพืช เป็นตน้ 

 2. การศึกษาน้ีไดว้เิคราะห์ขอ้มูลทางกายภาพของพ้ืนท่ีในการประเมินเป็นหลกั ถา้ตอ้งการใหไ้ดผ้ลลพัธ์ทุก

ดา้นควรประเมินดา้นเศรษฐกิจ และสงัคมดว้ย 
 

เอกสารอ้างองิ 

สาํนกันโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน “สรุปประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี 2553/2556” [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.ldd.go.th/web_OLP/result/luse_result53-56.html, 9 มิถุนายน  2559 

ID การใชน้ํ้ า 
ระดบัชั้นความ

เหมาะสม 

ค่าเฉล่ียผลผลิตนาปี

(กิโลกรัม/ไร่) 

ค่าเฉล่ียผลผลิตนาปรัง 

(กิโลกรัม/ไร่) 

29058 ในเขตชลประทาน เหมาะสมปานนอ้ย 716.89 719.56 

29059 ในเขตชลประทาน เหมาะสมปานกลาง 726.00 722.83 

29060 ในเขตชลประทาน เหมาะสมปานกลาง 713.00 733.67 

29061 ในเขตชลประทาน เหมาะสมปานกลาง 691.17 754.83 

29062 ในเขตชลประทาน เหมาะสมปานนอ้ย 684.33 758.33 

29063 ในเขตชลประทาน เหมาะสมปานกลาง 680.33 750.17 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณสมบติัดา้นการทนต่อการกระแทกของรอยเช่ือมเหล็กกลา้ไร้สนิม ท่ี

ผา่นการปรับปรุงทางความร้อน โดยทดลองกบัเหลก็กลา้ไร้สนิม ชนิด AISI 304 และ AISI 316 เช่ือมดว้ยกระบวนการ

เช่ือมไฟฟ้าดว้ยมือ (Shielded metal arc welding, (SMAW)) และใชล้วดเช่ือม 308LR-16 และ E309L-17 จากนั้นนาํมา

อบท่ีอุณหภูมิ 950°C เป็นเวลา 1 ชัว่โมง โดยปล่อยใหเ้ยน็ตวัในเตาอบ สาํหรับช้ินงานทดสอบไดก้ระทาํตามมาตรฐาน 

ASTM E23 โดยท่ีทดสอบท่ีอุณหภูมิ 0°C และ -76°C จากผลการทดลองพบวา่รอยเช่ือมท่ีผ่านการอบชุบจะให้ความ

เหนียวสูงกวา่ รอยเช่ือมท่ีไม่ไดอ้บชุบ เม่ือทดสอบท่ี 0°C และ ทดสอบท่ี –76°C จากค่าท่ีอุณหภูมิตํ่ามีค่าความเหนียว

สุงกวา่  และสรุปไดว้า่การอบชุบท่ีอุณหภูมิ 950°C เป็นเวลา 1 ชัว่โมงสามารถทาํใหค้วามเครียดในรอยเช่ือมลดลง จึง

มีความเหนียวสูงข้ึน เม่ือเทียบกบัช้ินงานท่ีไม่ไดท้าํการอบชุบ         

คาํสําคญั: เหลก็กลา้ไร้สิม, การเช่ือม, การทดสอบแรงกระแทก 

 

ABSTRACT 

  This paper aims to study the impact properties of a stainless steel welding joints, in which the joints will be 

heated through a heat treatment process. The materials used for this study are stainless steel grade AISI 304 and AISI 

306. The welding method was shielded metal arc welding (SMAW) using electrode rods 304LR-16 and E309L-17. 

The heat treatment process was an annealing at 950 degree Celsius for an hour and let the part to cool in the furnace. 

The ASTM E23 inspection standard was performed to study the impact properties of the test pieces at 0 and -76 

degree Celsius. The study showed that annealing of the welding joint can increase ductility of a joint on both types 

of stainless steel, with higher values at 0 degree Celsius. The relieved stress of a welding joint during heat treatment 

can increase ductility of the joint.  

Keywords: Stainless Steel, Weldind, Impact Test 
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1.บทนํา            

ปัจจุบนัมีการนาํโลหะหลายชนิดมาเป็นส่วนประกอบโครงสร้าง เพ่ือนาํสมบติัท่ีดีของโลหะแต่ละชนิดมา

ใชอ้ยา่งถูกตอ้งดีท่ีสุด เช่น เหล็กกลา้ไร้สนิมมีการใชง้านอยา่งกวา้งขวาง และมีคุณสมบติัพิเศษต่างจากวสัดุอ่ืนเช่น มี

ความสามารถทนต่อการกดักร่อนไดดี้ ง่ายต่อการข้ึนรูป ลกัษณะผิวสวยงามยากต่อการทนสนิมเทียบกบัโลหะอ่ืนๆ 

นาํมาใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นอุตสาหกรรมอาหาร โรงไฟฟ้า โรงงานเคมี อุตสาหกรรมปิโตรเคมี (บณัฑิต, 2549)  

โครงสร้าง ช้ินส่วนต่างๆของเคร่ืองจกัร ท่ีไดน้าํเหล็กกลา้ไร้สนิม นาํไปใชง้านในอุตสาหกรรมมีสมบติั ไดรั้บแรง

กระแทกชนิดเปราะเม่ือใชง้านท่ีอุณหภูมิตํ่า เช่น อุตสาหกรรมห้องเยน็ หรืออุปกรณ์บรรจุก๊าซเหลวใชท่ี้อุณหภูมิตํ่า   

แรงกระแทกการแตกเปราะน้ีจะเพ่ิมความเส่ียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงบริเวณจุดท่ีผ่านการเช่ือมซ่ึงเป็นจุดท่ีมีความ

วิกฤตกวา่บริเวณอ่ืนๆของช้ินงาน โดยเฉพาะบริเวณเขตอิทธิพลทางความร้อน (Heat Affect Zone : HAZ)  (ฉัตรทอง, 

2549)ไดศึ้กษาอิทธิพลของพารามิเตอร์การเช่ือมต่อโครงสร้างและสมบติัทางกลของเหล็กกลา้ไร้สนิมเกรด ไดว้ิจยั

ออกแบบค่าพารามิเตอร์ในการศึกษาไดแ้ก่ กระแสไฟเช่ือม, ความเร็วในการเช่ือมและแก็สปกคลุมผลมีความแข็งแรง

สูงสุดคือความเร็วในการเช่ือมและผลต่อความแขง็แรงท่ีจุดครากพบวา่ปัจจยัทั้งสามไม่มีการเปล่ียนแปลง (P.K.Ghosh 

Lutz Don, 2009) ไดศึ้กษาตวัแปรของการถ่ายโอนโลหะการเช่ือมแบบGMAW กระแสของพลัส์ของเหลก็กลา้ไร้สนิม 

งานวิจยัน้ีตอ้งการศึกษาขอ้มูลความสามารถทนแรงกระแทกของช้ินงานท่ีผา่นการเช่ือมดว้ยกระบวนการเช่ือมไฟฟ้า

ดว้ยมือ (Shielded metal arc welding, (SMAW)) เป็นวิธีท่ีนิยมสามารถทาํไดร้วดเร็วและประหยดัเวลาเพ่ือหาค่าแรง

ตา้นทานการกระแทก(Impact test)เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลของการออกแบบช้ินงาน 

อยา่งไรก็ตามการศึกษาผลกระทบตวัแปรของเหลก็กลา้ไร้สนิมและแนวเช่ือมมีผลการทดลองการนาํเสนอ

นอ้ยมาก งานวิจยัน้ีมีการศึกษาหาอิทธิพลตวัแปรมีอุณหภูมิ  การอบช้ินงานท่ีมีผลต่อสมบติัของเหล็กกลา้ไร้สนิม มี

การหาค่าตา้นทานการกระแทกสมบติัของเหลก็กลา้ไร้สนิมใชก้ารทดสอบแรงกระแทกมีจุดประสงคเ์พ่ือหาคุณสมบติั

ของเหล็กกลา้ไร้สนิมท่ีผ่านกระบวนการเช่ือมแลว้ทาํการทดสอบแรงกระแทกท่ีอุณหภูมิตํ่าเป็นตวัแปรท่ีสําคญัมี

อิทธิพลต่อค่าตา้นการกระแทก เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมินความเส่ียงของงานในอุตสาหกรรมเป็นประโยชน์ต่อ

การพฒันาวสัดุวศิวกรรมและอุตสาหกรรมต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือหาคุณสมบติัความทนต่อแรงกระแทกของวสัดุบริเวณท่ีไดรั้บผลกระทบทางความร้อนของรอยเช่ือม

เหล็กกลา้ไร้สนิม AISI 304, AISI 316 ท่ีอยู่ภายใตอุ้ณหภูมิตํ่าต่างกันสําหรับใช้ประเมินความเส่ียงในการแตกหัก

เสียหายจากการใชง้านมีปัจจยัหลกั อุณหภูมิของช้ืนทดสอบและการอบช้ินงาน 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การทดลองในคร้ังน้ี  ทดสอบเป็นเหล็กกลา้ไร้สนิม AISI 304, AISI 316 ท่ีทาํการเช่ือมด้วยวิธีการเช่ือม

เหล็กกลา้ไร้สนิมประเภทออสเทนนิติกและใชล้วดเช่ือมเหล็กกลา้ไร้สนิมการทดสอบแรงกระแทกทาํท่ีอุณหภูมิ 0°C 

และ -76°C   ได้กาํหนดตวัแปรในการทดลอง คือ ชนิดของเหล็กกลา้ไร้สนิม อุณหภูมิของช้ินงาน ชนิดลวดเช่ือม 

ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางลวดเช่ือม ปริมาณกระแสไฟ 

         1) การเตรียมเหล็ก ชนิดสแตนเลสสตีล ชนิด AISI 304 และ AISI 316 ซ่ึงจัดอยู่ในกลุ่มของออสเทนนิติค 

ท่ีเลือกและจะทาํการทดสอบโดยใหเ้ป็นเหลก็ มาทาํการข้ึนรูปโดยปาดผิว และทาํมุมร่องบากตามขนาด ดงัรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 แสดงลกัษณะของเหลก็ท่ีผา่นข้ึนรูปก่อนจะนาํไปเช่ือม 

 

2) การเช่ือม ก่อนท่ีจะทาํการเช่ือมตอ้งทาํการกาํหนดลวดเช่ือมท่ีจะใชท้าํการทดสอบโดยตอ้งมีการวดัขนาด

เส้นผ่าศูนยก์ลางของลวดเช่ือม พร้อมกับกาํหนดกาํลงัไฟฟ้าท่ีใช้ในการเช่ือม โดยลวดเช่ือมตอ้งผ่านการอบชุบ 

ท่ีอุณหภูมิไม่เกิน 120°C 

 

           ตารางท่ี 1 ขอ้มูลขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางและกาํลงัไฟฟ้าท่ีใชก้บัลวดเช่ือม 

ลวดเช่ือม ขนาด Dimeter (m.m.) กระแสไฟฟ้า (Amp.) 

308LR-16 2.5 100 

E309 L-17 3.5 120 

 

เน่ืองจากการเช่ือมเป็นการเช่ือมดว้ยมือจึงตอ้งมีความละเอียดในการเช่ือม การเช่ือมจึงตอ้งอาศยัผูท่ี้ชาํนาญ

ในการเช่ือมและตอ้งศึกษากรรมวธีิการเช่ือมใหถู้กตอ้งก่อนเช่ือม กรรมวธีิการเช่ือมช้ินทดสอบ มีขั้นตอนดงัน้ี 

 (1)นําช้ินงานท่ีผ่านการข้ึนรูปสองช้ินมาวางให้หันด้านท่ีทําการบากมุม 30° เข้าหากันโดย

กาํหนดใหเ้วน้ระยะห่างตาม 3 มิลลิเมตร แลว้จบัช้ินงานดว้ยปากกาจบัช้ินงาน (Clamp)โดยเวน้ระยะห่างของช้ินงาน  

 (2) การเช่ือมช้ินงานตอ้งเดินลวดเช่ือมในท่าเช่ือมแบบ Back hand เป็นจาํนวน 3 แนว ตามรูปท่ี 2

เพ่ือท่ีจะใหร้อยเตม็พอดีในระหวา่งการเช่ือมแต่ละรอบตอ้งทาํการเคาะสแลก (Slag) ของลวดเช่ือมออกใหห้มดก่อนท่ี

จะทาํการเช่ือมรอบต่อไป  

 
รูปท่ี 2  กรรมวธีิการเช่ือม 

 

3) ข้ึนรูปร่องช้ินทดสอบหลงัจากท่ีช้ินทดสอบไดผ้่านการเช่ือมเสร็จแลว้ มาทาํรอยบากท่ีดา้นหลงัตรงขา้ม

กบัแนวเช่ือมโดยให้แกนของร่องรอยบากขนานกบัผิวดา้นหนา้ของแนวเช่ือม ซ่ึงเรียกว่า “Parallel inside Position” 
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(PI Position) ดว้ยเคร่ืองไส โดยให้รอยร่องบากมีขนาดมุม 45°มีความลึกของร่องเท่ากบั 2 มิลลิเมตรจากนั้น ตดัแบ่ง

ช้ินงานดว้ยเคร่ืองเล่ือยไฟฟ้า โดยให้ช้ินทดสอบเม่ือช้ินทดสอบเสร็จจะมีขนาด 10 มิลลิเมตร x 10 มิลลิเมตร x 55 

มิลลิเมตร ตามการทดลอง 

4) ขั้นตอนการอบชุบ (Pre Treatment) เน่ืองจากการทดสอบตอ้งการเปรียบเทียบความแข็งแรงของช้ิน

ทดสอบ ระหว่างช้ินทดสอบท่ีมีการอบชุบ กบัช้ินทดสอบท่ีไม่ไดก้ารอบชุบจึงตอ้งนาํช้ินทดสอบ มาทาํการอบชุบ  

คือช้ินทดสอบดงัน้ี  

 

         ตารางท่ี 2 ตารางแจกแจงจาํนวนชนิดเหลก็ ลวดเช่ือม และจาํนวนของช้ินทดสอบ 

ชนิดเหลก็ ลวดเช่ือม จาํนวน (ช้ิน) 

304 
308LR-16 6 

E309 L-17 6 

316 
308LR-16 6 

E309 L-17 6 

 

เม่ือไดเ้หลก็จากจากตารางท่ี 2 แลว้นาํไปอบชุบซ่ึง ขั้นตอนการอบชุบมีดงัต่อไปน้ี 

(1) อุณหภูมิท่ีใชใ้นการอบชุบช้ินทดสอบ คือ 950°C ประมาณ 1 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 แสดงอุณหภูมิท่ีใชอ้บชุบช้ินทดสอบ 
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(2) เม่ือไดค้่าอุณหภูมิท่ีตอ้งการแลว้ปล่อยใหช้ิ้นทดสอบท่ีผา่นการอบชุบเยน็ลงภายในเตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4  การปล่อยใหช้ิ้นทดสอบท่ีผา่นการอบเยน็ลงภายในเตา 

 

5) การทดสอบแรงตีกระแทก 

  (1) อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดสอบประกอบดว้ย เคร่ืองทดสอบแรงกระแทก  ช้ินทดสอบ  คีมจบัช้ิน

ทดสอบ นํ้าแขง็แหง้  นํ้าแขง็ภาชนะเก็บกกัความเยน็ 

 (2) อุณหภูมิท่ีใชท้ดสอบ ในการทดลองมีอุณหภูมิท่ีใชท้ดสอบ 2 ระดบัอุณหภูมิ คือ อุณหภูมิ 0°C 

โดยใช้นํ้ าแข็ง  และอุณหภูมิ -76°C โดยใช้นํ้ าแข็งแห้ง จากนั้นนําช้ินงานท่ีเตรียมไวล้งไปแช่ในภาชนะพร้อมทั้ง 

คีมจบัช้ินทดสอบและปิดฝาภาชนะใหมิ้ดชิดเพ่ือกนัความเยน็ระเหยออกจากภาชนะ ทาํการจบัเวลาประมาณ 15 นาที 

แลว้นาํช้ินทดสอบท่ีไดไ้ปทดสอบ 

 (3) การทดสอบแรงกระแทกแบบชาร์ปี (Charpy Test) การปรับเคร่ืองกระแทก (Adjusting The 

Pendulum Impact Taster) เคร่ืองทดสอบจะตอ้งถูกปรับตั้งอยูใ่นท่าท่ีถูกตอ้งก่อนท่ีจะเร่ิมทาํการทดสอบ  ทั้งน้ีเพราะ

คอ้นตี  บ่ารอง  ปากกาจบังาน จะถูกพิจารณาให้เลือกใชใ้หถู้กตอ้งเหมาะสมตามขอ้มูลและขั้นตอนของเคร่ืองท่ีระบุ

แลว้จึงทาํการตีทดสอบแรงกระแทก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5  แสดงระดบัการยกคอ้นในท่าเตรียมทดสอบ 
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4. ผลการวจิยั 

การทดลองการกระแทกแบบชาร์ป้ี (Charpy Test) น้ีไดท้าํการเตรียมช้ินงานทดสอบตามการทดลอง นาํช้ิน

ทดสอบแช่ไวใ้นตวักลางตามระยะเวลาท่ีกาํหนด ไดแ้ก่ตวักลางท่ีเป็นของเหลวตอ้งนานอยา่งนอ้ยท่ีสุด 5 นาที ในการ

ทดสอบน้ีกาํหนดอุณหภูมิ 2 ระดบัอุณหภูมิ คือ -76°C และ 0°C โดยใชน้ํ้ าแข็งแห้งและนํ้ าแข็ง ตามลาํดบั   โดยแช่ 

ช้ินทดสอบท้ิงไว ้15 นาที จากขอ้มูลหาค่าตา้นทานแรงกระแทกโดยใชห้ลกัและวิธีการทดสอบแบบ Charpy Test 

พบว่า ปัจจัย (Main Effect) สําคญัท่ีมีผลต่อการทดสอบคือ การอบชุบช้ินงาน อุณหภูมิในการเก็บช้ินงาน ผลการ

ทดลองไดใ้หค้่าตา้นทานการกระแทกดงัตารางท่ี 3 และ รูปท่ี 6 ดงัน้ี 

               

                ตารางท่ี 3 ตารางแสดงค่าเฉล่ียของค่าตา้นทานการกระแทกในการทดลอง 

ชนิดเหลก็ ลวดเช่ือม อุณหภูมิ อบชุบ ไม่อบชุบ 

 

AISI 304 

 

 

308LR-16 
นํ้าแขง็ 1.85 1.17 

นํ้าแขง็แหง้ 1.51 0.71 

E306 L-17 
นํ้าแขง็ 1.86 1.25 

นํ้าแขง็แหง้ 1.56 1.37 

 

AISI 316 

 

 

308LR-16 
นํ้าแขง็ 2.08 1.35 

นํ้าแขง็แหง้ 1.56 1.37 

E306 L-17 
นํ้าแขง็ 1.78 1.24 

นํ้าแขง็แหง้ 1.51 1.33 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6  ภาพช้ินงานท่ีผา่นการทดสอบ 
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รูปท่ี 7 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของค่าตา้นทานการกระแทก 

 

จากผลการทดลองเม่ือเปรียบเทียบค่าพลงังานแรงกระแทกของรอยเช่ือมทั้งสองชนิดของวสัดุแลว้พบวา่     

มีค่าพลงังานจากการทดสอบแรงกระแทกของวสัดุทั้ง 2 ชนิดมีค่าใกลเ้คียงกนั แต่ค่าพลงังานของลวดเช่ือมชนิด E309 

L-17 จะไดค้่าพลงังานการกระแทกมากกวา่ลวดเช่ือม 308LR-16 เล็กนอ้ย ปัจจยัทางอุณหภูมิแสดงใหเ้ห็นวา่ ช้ินงาน

ทดสอบท่ีนําไปแช่ในตัวกลางนํ้ าแข็งจะได้ค่าพลังงานการทดสอบ มากกว่าช้ินทดสอบท่ีนําไปแช่ในตัวกลาง

นํ้ าแขง็แหง้ ดงันั้นสามารถสรุปไดว้า่อุณหภูมิท่ีตํ่ามีผลต่อความแขง็แรงของแนวเช่ือม ซ่ึงจะทาํไหโ้ครงสร้างของแนว

เช่ือมมีความแขง็แรงลดลง ดงัท่ีแสดงตามกราฟในรูปท่ี 7 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

               งานวิจัยน้ีทําการศึกษาพฤติกรรมการรับแรงกระแทกของแนวเช่ือมเหล็กกล้าไร้สนิมท่ีอุณหภูมิตํ่า 

ทาํการศึกษาตวัแปรการเช่ือม ผลการทดลอง  โดยการทดลองไดก้ระทาํกบัเหลก็กลา้ไร้สนิม ชนิด AISI 304 และ AISI 

316 เช่ือมดว้ยกระบวนการเช่ือมไฟฟ้าดว้ยมือ (Shielded metal arc welding (SMAW)) และใชล้วดเช่ือม 308LR-16 

และ E309L-17 จากนั้นนาํมาอบท่ีอุณหภูมิ 950°C เป็นเวลา 1 ชัว่โมง โดยปล่อยให้เยน็ตวัในเตาอบ สาํหรับช้ินงาน

ทดสอบไดก้ระทาํตามมาตรฐาน ASTM E23 โดยท่ีทดสอบท่ีอุณหภูมิ 0°C และ -76°C จากผลการทดลอง มีตวัแปร 2 

ตวัแปรคือ 

                1) ตวัแปรการอบช้ินงาน นาํช้ินงานมาอบชุบท่ีอุณหภูมิ 950°C เป็นเวลา 1 ชัว่โมง สามารถทาํให้ความเครียด

ในรอยเช่ือมลดลง จึงมีความเหนียวสูงข้ึน เม่ือเทียบกบัช้ินงานท่ีไม่ไดท้าํการอบชุบรอยเช่ือมท่ีผา่นการอบช้ินงานมีค่า

ตา้นทานการกระแทกสูงกวา่ช้ินงานท่ีไม่ไดอ้บชุบ 



การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1393 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

                2) ตวัแปรอุณหภูมิของช้ินทดสอบท่ีอุณหภูมิ 0°C และ -76°C  จากผลการทดลอง พบวา่ รอยเช่ือมของเหล็ก 

กลา้ไร้สนิมท่ีอุณหภูมิตํ่ามีค่าตา้นทานการกระแทกนอ้ยกวา่ 

                3) งานวิจยัมีขอ้จาํกดับางประการทาํใหข้าดขอ้มูลมีค่อนขา้งนอ้ย ทาํให้ผลทางดา้นสถิติและหลกัวิชาการท่ี

สมบูรณ์ขาดไป  แนวทางงานวจิยัคร้ังต่อไป ควรใชห้ลกัการออกแบบการทดลอง มีการตั้งสมมติฐานการทดลอง และ

มีการศึกษาโครงสร้างจุลภาคของรอยเช่ือม และใชก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบส่องกราดหรือ SEM ศึกษารอยแตก เพ่ือ

อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาเพ่ือต่อยอดนาํไปสู่การใชง้านอุตสาหกรรมในอนาคต

ได ้
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การออกแบบและพฒันาเคร่ืองแยกผลปาล์มนํา้มันออกจากทะลาย 

A DEVELOPMENT OF OIL PALM FRUIT SEPARATOR MACHINE 
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บทคัดย่อ 

เคร่ืองแยกผลปาล์มนํ้ ามนัออกจากทะลายออกแบบและสร้างข้ึนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับปาล์มนํ้ ามนั และ

สะดวกต่อการขนส่งไปสู่โรงงานแปรรูป  เคร่ืองแยกผลปาลม์นํ้ ามนัออกจากทะลายประกอบไปดว้ย โครงสร้างเคร่ือง

ช่องใส่วตัถุดิบ ชุดส่งกาํลงั ชุดตีแยกผลปาลม์ ช่องทางออกของวตัถุดิบ และระบบควบคุมการทาํงาน โดยใชม้อเตอร์

ไฟฟ้าขนาด 1 แรงมา้ เป็นเคร่ืองตน้กาํลงั การทาํงานของเคร่ืองเป็นแบบกรงกระรอกหมุน (Squirrel cage  Rotor)

แนวนอน ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 1.2 เมตร ยาว 1.7 เมตร จากการทดสอบการทาํงานของเคร่ืองพบวา่การใชค้วามเร็ว

รอบ 2 ระดบั คือ 30 และ 70 รอบต่อนาที ท่ีเวลาการตีแยกผลปาลม์ 3 และ 2 นาที ตามลาํดบั เคร่ืองมีประสิทธิภาพใน

การแยกผลปาลม์สูงสุดท่ี 87.2 เปอร์เซ็นต ์และมีกาํลงัการผลิตเฉล่ียเท่ากบั 275 กิโลกรัมต่อชัว่โมง 

คาํสําคญั: เคร่ืองแยกผลปาลม์นํ้ ามนั,  กาํลงัการผลิต 

 

ABSTRACT 

A separator machine for oil palm is designed and developed to add value by making it easier to transport 

and process at a factory. The palm fruit separator machine comprises of a slot for raw material, a transmission set, a 

fruit separation set, an exit opening for raw material, and a one horsepower electric motor. The machine works by 

rotating a horizontal squirrel cage rotor with a diameter of 1.2 meters and 1.7 meters in length. From the experiment, 

it was found that using 2 speeds of 30 and 70 rpm at fruit separation time of 3 and 2 minutes respectively, the machine 

was able to separate palm fruit at maximum efficiency at 87.2% with production capacity on the average of 275 kg/hr. 

Keywords:  oil palm fruit separator machine, capacity    

 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัปาลม์นํ้ ามนั เป็นพืชนํ้ ามนัท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนัสูงกวา่พืชนํ้ ามนัชนิดอ่ืน ทั้งดา้นการผลิต และ

การตลาด ส่วนแบ่งการผลิตนํ้ ามนัปาลม์ต่อนํ้ ามนัพืชของโลก มีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว โดยมี

ประเทศผูผ้ลิตท่ีสาํคญัคือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ ไทย ซ่ึงมีกาํลงัการผลิตปาลม์นํ้ ามนัเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยการ

ปลูกพืชปาลม์นํ้ ามนัมีการปลูกอยา่งแพร่หลายในหลายๆ พ้ืนท่ีแต่ละภูมิภาคภายในประเทศ เพ่ือใชใ้นการผลิตนํ้ ามนั

ปาลม์ นํ้ ามนัสาํหรับการนาํไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑอ์าหารในลกัษณะต่างๆ (ศิริชยั  ต่อสกุล และคณะ, 2558) และใช้

ในการผลิตเป็นนํ้ ามนัปาล์ม เพ่ือเป็นส่วนผสมของนํ้ ามนัดีเซลหรือไบโอดีเซลเพ่ือใชท้ดแทนการใชพ้ลงังานจาก

นํ้ ามนัดีเซลบริสุทธ์ิ (จกัรพงศ ์ไชยบุรี และ สรพงษ ์แสงสุวรรณ, 2556) 
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สําหรับการเก็บเก่ียวปาล์มน้้ ามนัของเกษตรกรในปัจจุบนัน้ี ส่วนใหญ่จะทาํการตดัทะลายปาล์มจากตน้

ปาลม์แลว้บรรทุกรถไปขายใหก้บัโรงงานแปรรูป หรือจุดรับซ้ือต่างๆ ในพ้ืนท่ี ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํใหเ้สียค่าใชจ่้ายในดา้น

การขนส่งค่อนขา้งสูง และยงัทาํให้เกิดภาระเพ่ิมข้ึนกบัโรงงานท่ีจะตอ้งกาํจดั เศษกา้นปาลม์หรือทะลายปาลม์ ทั้งท่ี

สามารถย่อยสลายเป็นปุ๋ยชีวภาพในสวนปาล์มได ้(วราจิต พยอม และคณะ, 2558) มีเกษตรกรบางส่วนไดแ้ยกผล

ปาลม์ออกจากทะลายปาลม์ก่อนนาํไปขาย โดยการใชข้วานฟันทะลายปาลม์เพ่ือแยกออกมาเป็นทะลายยอ่ยก่อนแลว้

จึงแยกผลปาลม์อีกคร้ังหน่ึง (วฒิุชยั รอดคุม้, 2552) ซ่ึงต่อมาไดมี้การนาํเคร่ืองแยกผลปาลม์มาใชเ้พ่ือใชใ้นการทดแทน

แรงงาน และเพ่ิมกาํลงัการผลิตใหก้บัเกษตรกร  โดยเคร่ืองแยกท่ีมีการออกแบบเพ่ือใชง้านมีอยู ่2 ชนิดหลกัๆ ดว้ยกนั 

(Maycock, 1987) คือ แบบวงลอ้หมุน ซ่ึงใชใ้นโรงงานขนาดใหญ่ และแบบแขนตี ซ่ึงเหมาะกบักาํลงัการผลิตท่ีไม่มาก 

หรือสาํหรับเกษตรกรรายยอ่ย   

มีการศึกษาและพฒันาเคร่ืองแยกผลปาล์มนํ้ ามนัออกจากทะลายมาอยา่งต่อเน่ือง โดย (จาํลอง ปราบแกว้ 

และคณะ, 2545) ไดท้าํการออกแบบเคร่ืองแยกผลปาลม์ออกจากทะลายโดยการสบัแยกช่อทะลายก่อนป้อนเขา้เคร่ือง 

ซ่ึงการทาํงานของเคร่ืองเป็นแบบถงัหมุนแนวตั้ง ภายในถงัมีเดือยเหล็กติดอยู่โดยรอบ เม่ือถงัหมุนจะเกิดการตี

กระแทกระหว่างทะลายปาล์มนํ้ ามนักบัเดือยเหล็ก ทาํให้ผลปาล์มหลุดออกจากทะลาย ต่อมา (วุฒิพล จนัทร์สระคู 

และคณะ, 2556) ไดท้าํการพฒันาเคร่ืองปลิดผลปาลม์ออกจากทะลายโดยไม่ตอ้งสับแยกทะลายก่อนป้อนเขา้เคร่ือง 

การทาํงานของเคร่ืองเป็นแบบถงัหมุนแนวตั้งท่ีมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 75 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร ภายในถงั

มีเดือยเหลก็ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 18 มิลลิเมตร ติดอยูโ่ดยรอบ สามารถปรับความยาวได ้ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาเคร่ืองแยกผลปาลม์นํ้ ามนัออกจากทะลาย และพฒันารูปแบบเคร่ืองแยก

ผลปาลม์ออกจากทะลายโดยไม่ตอ้งฟันแยกทะลายก่อนป้อนเขา้เคร่ือง ซ่ึงมีหลกัการทาํงานของเคร่ืองเป็นแบบกรง

กระรอกหมุนในแนวนอน เพ่ือเป็นทางเลือกให้กบั เกษตรกรนาํไปใชเ้พ่ือลดค่าขนส่งและทาํให้ขายผลปาลม์ไดใ้น

ราคาท่ีสูงข้ึน และยงัเป็นทางเลือกสาํหรับโรงงานขนาดเลก็นาํไปใชเ้พ่ือลดตน้ทุนการผลิตอีกดว้ย 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือพฒันาการออกแบบและสร้างเคร่ืองแยกผลปาล์มนํ้ ามนัออกจากทะลายให้มีประสิทธิภาพ   รวมถึงมี

ความสามารถในการแยกผลปาลม์นํ้ ามนัไดร้วดเร็วข้ึน 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

3.1 ศึกษาข้อมูลสําหรับการออกแบบ 

    ทะลายปาล์มนํ้ ามนั ประกอบดว้ย ก้านทะลาย ช่อทะลายย่อย และผล ดังรูปท่ี 1 ในแต่ละทะลายมี

นํ้ าหนักผลประมาณ 45-70 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้ าหนัก ทะลายปาล์มนํ้ ามนัเม่ือสุกแก่เต็มท่ีมีนํ้ าหนักประมาณ 1-60 

กิโลกรัม แปรไปตามอายขุองปาลม์นํ้ ามนัและปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม โดยสงัเกตพบวา่ปาลม์ท่ีมีอายนุอ้ยจะมีจาํนวนทะลาย

ต่อตน้มากแต่ทะลายมีขนาดเล็ก และเม่ือปาลม์มีอายมุากข้ึนจะมีจาํนวนทะลายต่อตน้นอ้ยลงแต่ขนาดทะลายจะใหญ่

ข้ึน โดยจาํนวนทะลายต่อตน้กบันํ้ าหนกัทะลายมีสหสมัพนัธ์ทางลบกนั (อรรัตน์ วงศศ์รี, 2560) 
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รูปท่ี 1 แสดงส่วนประกอบทะลายปาลม์นํ้ ามนั  

(http://www.doa.go.th/palmsurat/images/e-book/compressed.pdf) 

 

3.2 การออกแบบ 

 จากผลการศึกษาปัญหาและขอ้มูลต่างๆ สาํหรับการออกแบบเคร่ืองแยกผลปาลม์นํ้ ามนัออกจากทะลาย

นั้นสามารถออกแบบส่วนประกอบหลกัของเคร่ืองออกเป็น 6 ส่วนดว้ยกนั ไดแ้ก่ โครงสร้างเคร่ือง ชุดตีแยกผลปาลม์ 

ชุดส่งกาํลงั มอเตอร์ตน้กาํลงั ช่องใส่ทะลายปาลม์ ชุดป้องกนั ดงัรูปท่ี 2 การทาํงานของเคร่ืองเป็นแบบกรงกระรอก

หมุน (Squirrel cage  Rotor) แนวนอน ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 1.2 เมตร ยาว 1.7 เมตร ตวัเคร่ืองสามารถปรับความเร็ว

รอบได ้โดยใชอิ้นเวอร์เตอร์ (Inverter) ใชม้อเตอร์ขนาด 1 แรงมา้เป็นเคร่ืองตน้กาํลงั  

 
 

 

รูปท่ี 2 แบบเคร่ืองท่ีออกแบบดว้ยโปรแกรม CAD 

ช่องใส่ทะลายปาลม์ 

 

 

ชุดป้องกนั 

 

 

ชุดส่งกาํลงั 

มอเตอร์ตน้กาํลงั 
โครงสร้างเคร่ือง 

 

ชุดตีแยกผลปาลม์ 

http://www.doa.go.th/palmsurat/images/e-book/compressed.pdf
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รูปท่ี 3  เคร่ืองแยกผลปาลม์นํ้ ามนัออกจากทะลาย 

 

3.3 การทดลอง 

 หลงัจากการทดลองเบ้ืองตน้และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ เคร่ืองแยกผลปาลม์นํ้ ามนัออกจากทะลายได้

ถูกทดลองและประเมินสมรรถนะในการทาํงาน รวมทั้งคุณภาพในการแยกผลปาลม์นํ้ ามนั ซ่ึงการทดลองเบ้ืองตน้ท่ี

ความเร็วรอบ 100 และ 50 รอบต่อนาที ใชเ้วลาในการทดลอง 5 นาที พบวา่ความเร็วรอบมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

แยกผลปาลม์นํ้ ามนั โดยการทดลองท่ี 50 รอบต่อนาที เคร่ืองมีประสิทธิภาพการทาํงานท่ีสูงกวา่ความเร็วรอบท่ี 100 

รอบต่อนาที ซ่ึงคิดเป็นเปอร์เซ็นของผลปาล์มท่ีหลุดออกจากทะลายและมีความสมบูรณ์ 67.3 % ขณะท่ีการใช้

ความเร็วรอบ 100 รอบต่อนาที มีเปอร์เซ็นของผลปาลม์ท่ีหลุดออกจากทะลายเพียง 43.4 % ดงันั้นในการศึกษาน้ีจึงมี

การทดลองการทาํงานของเคร่ืองภายใตต้วัแปรความเร็วท่ีรอบแตกต่างกนั โดยกาํหนดความเร็วรอบท่ี 30 50 70 และ 

90 รอบต่อนาที ใชเ้วลาในการทดลอง 5 นาท่ีต่อตวัแปร และใชป้าลม์นํ้ ามนัจาํนวน 3 ทะลายในการทดลองแต่ละคร้ัง 

ซ่ึงปาลม์นํ้ ามนัท่ีใชใ้นการทดลองจะผา่นการบ่ม 3 วนัก่อนการทดลอง (จาํลอง ปราบแกว้และคณะ2545) หลงัจากทาํ

การทดลองตามตวัแปรท่ีกาํหนด ผลปาล์มท่ีไดจ้ะถูกนาํมาตรวจสอบทางกายภาพ และทาํการชัง่นํ้ าหนกั เพ่ือนาํไป

คาํนวนค่าประสิทธิภาพการแยกผลปาลม์ ดงัสมการท่ี 1 และคาํนวณเปอร์เซ็นตค์วามเสียหายของผลปาลม์ ดงัสมการท่ี 2 

เปอร์เซ็นตผ์ลปาลม์ท่ีหลุดออกจากทะลาย  =  
จาํนวนผลปาลม์ท่ีแยกได ้และไม่เสียหาย (𝑘𝑘𝑘𝑘)

จาํนวนผลปาลม์ทั้งหมด (𝑘𝑘𝑘𝑘)
  ×100 (1) 

 

เปอร์เซ็นตค์วามเสียหายของผลปาลม์  =  
จาํนวนผลปาลม์ท่ีเสียหาย (𝑘𝑘𝑘𝑘)
จาํนวนผลปาลม์ทั้งหมด (𝑘𝑘𝑘𝑘)

  ×100 (2) 

 

4. ผลการวจิยั 

จากการทดลองเคร่ืองแยกผลปาล์มนํ้ ามันออกจากทะลายภายใต้ตัวแปรท่ีแตกต่างกันนั้ น พบว่า

ประสิทธิภาพการทาํงานของเคร่ืองมีความแตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 1 ผลการทดลองท่ีความเร็วรอบแตกต่างกนั และใช้

ระดับความเร็วรอบระดับเดียวในการทดสอบ พบว่าประสิทธิภาพการทาํงานของเคร่ืองมีแนวโน้มลดลงเม่ือใช้

ความเร็วรอบในการแยกผลปาลม์สูงข้ึน โดยเฉพาะท่ีความเร็วรอบท่ี 90 รอบต่อนาที เคร่ืองมีประสิทธิภาพการทาํงาน

ตํ่าสุด เน่ืองจากมีความสามารถแยกผลปาลม์ออกจากทะลายไดเ้พียง 48.2 เปอร์เซ็นต ์และมีผลปาลม์ท่ีติดอยูก่บัทะลาย

อีก 39 เปอร์เซ็นต์ ขณะท่ีการใช้ความเร็วรอบตํ่าสุดท่ี 30 รอบต่อนาทีเคร่ืองมีประสิทธิภาพการทาํงานสูงสุด ซ่ึง
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สามารถแยกผลปาลม์ออกจากทะลายได ้73.3 เปอร์เซ็นต ์มีผลปาลม์ท่ีติดอยูก่บัทะลายเพียง 14.2 เปอร์เซ็นต ์และจาก

การพิจารณาปริมาณผลปาลม์ท่ีเสียหายในแต่ละตวัแปรความเร็วรอบ พบวา่มีเปอร์เซ็นตผ์ลปาลม์ท่ีเสียหายอยูร่ะหวา่ง 

10-15 เปอร์เซ็นตโ์ดยประมาณ  
 

ตารางท่ี 1 ผลการทดลองแยกผลปาลม์นํ้ ามนัออกจากทะลายภายใตต้วัแปรความเร็วรอบระดบัเดียว 

ความเร็ว

รอบ 

ปริมาณผลปาลม์

ทั้งหมด (kg) 

เปอร์เซ็นตผ์ลปาลม์ท่ี

หลุดออกจากทะลาย 

เปอร์เซ็นตผ์ลปาลม์ท่ี

ติดอยูก่บัทะลาย 

เปอร์เซ็นตผ์ลปาลม์ท่ี

เสียหาย 

30 32.2 73.3 14.2 12.5 

50 36.8 67.3 17.1 15.6 

70 31 62.9 26.8 10.3 

90 33.8 48.2 39 12.8 

 

 อยา่งไรก็ตามจากการตั้งขอ้สังเกตระหวา่งการทดลอง พบวา่ ผลปาลม์จะมีอตัราการหลุดออกจากทะลายสูง

ในช่วง 3 นาทีแรก และหลงัจากนั้นจะมีการหลุดน้อยลง โดยเฉพาะท่ีความเร็วรอบตํ่า  ดังนั้นจึงไดท้าํการศึกษา

เพ่ิมเติม โดยการทดสอบท่ีความเร็วรอบ 2 ระดบั ใชค้วามเร็วรอบในการทดลองท่ี 30:50, 30:70 และ 30:90 รอบต่อ

นาที ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการทดลองคือ 3 นาที แรกจะใชค้วามเร็วรอบ 30 รอบต่อนาที ในการแยกผลปาลม์นํ้ ามนัออก

จากทะลาย และใชเ้วลาอีก 2 นาที ในการแยกผลปาลม์นํ้ ามนัออกจากทะลายภายใตค้วามเร็วรอบ 50 70 และ 90 รอบ

ต่อนาที จากผลการทดลองในแบบท่ี 2 พบวา่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานใหก้บัเคร่ืองได ้โดยการใชค้วามเร็ว

รอบท่ี 30:50 รอบต่อนาที เคร่ืองมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 8.3 เปอร์เซ็นต ์สามารถแยกผลปาลม์ออกจากทะลายได ้81.6 

เปอร์เซ็นต ์มีผลปาลม์ท่ีติดอยูก่บัทะลายเพียง 4.6 เปอร์เซ็นต ์และมีผลปาลม์ท่ีเสียหาย 13.8 เปอร์เซ็นต ์ขณะท่ีการใช้

ความเร็วรอบท่ี 30:70 รอบต่อนาที เคร่ืองมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 13.9 เปอร์เซ็นต์ สามารถแยกผลปาล์มออกจาก

ทะลายได ้87.2 เปอร์เซ็นต ์มีผลปาลม์ท่ีติดอยูก่บัทะลายเพียง 2.4 เปอร์เซ็นต ์และมีผลปาลม์ท่ีเสียหาย 10.4 เปอร์เซ็นต ์

และการใชค้วามเร็วรอบท่ี 30:90 รอบต่อนาที เคร่ืองมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 3.3 เปอร์เซ็นต ์สามารถแยกผลปาลม์ออก

จากทะลายได ้76.6 เปอร์เซ็นต ์มีผลปาลม์ท่ีติดอยูก่บัทะลาย 10.2 เปอร์เซ็นต ์และมีผลปาลม์ท่ีเสียหาย 13.2 เปอร์เซ็นต ์
 

ตารางท่ี 2 ผลการทดลองแยกผลปาลม์นํ้ ามนัออกจากทะลายภายใตต้วัแปรความเร็วรอบ 2 ระดบั  

ความเร็ว

รอบ 

ปริมาณผลปาลม์

ทั้งหมด (kg) 

เปอร์เซ็นตผ์ลปาลม์ท่ี

หลุดออกจากทะลาย 

เปอร์เซ็นตผ์ลปาลม์ท่ี

ติดอยูก่บัทะลาย 

เปอร์เซ็นตผ์ลปาลม์ท่ี

เสียหาย 

30:50 33 81.6 4.6 13.8 

30:70 35.4 87.2 0.4 12.4 

30:90 30.8 76.6 10.2 13.2 

 

จากผลการทดลองเคร่ืองแยกผลปาลม์นํ้ ามนัออกจากทะลาย พบวา่การใชค้วามเร็วรอบ 30:70 รอบต่อนาที 

เคร่ืองมีประสิทธิภาพในการแยกผลปาลม์สูงสุดภายใตต้วัแปรท่ีกาํหนด ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการแยกผลปาลม์ออก
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จากออกจากทะลาย 87.2 เปอร์เซ็นต ์และจากการประเมินกาํลงัการผลิตของเคร่ือง และการทาํงานของคนงานท่ีป้อน

ทะลายปาลม์นํ้ ามนัเขา้เคร่ือง พบวา่มีกาํลงัการผลิตเฉล่ียเท่ากบั 275 กิโลกรัมต่อชัว่โมง 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการทดลองแยกผลปาลม์นํ้ ามนัออกจากทะลายท่ีความเร็วรอบระดบัเดียวดว้ยระยะเวลาในการตีแยก 5 

นาที พบวา่เคร่ืองแยกผลปาลม์นํ้ ามนัออกจากทะลายมีประสิทธิภาพการทาํงานสูงสุดท่ีความเร็วรอบ 30 รอบต่อนาที 

ซ่ึงสามารถแยกผลปาลม์ออกจากทะลายได ้73.3 เปอร์เซ็นต ์และเม่ือทาํการทดสอบท่ีความเร็วรอบ 2 ระดบั ท่ีเวลาการ

ตีแยกผลปาลม์ 3 และ 2 นาที ตามลาํดบั เคร่ืองมีประสิทธิภาพในการแยกผลปาลม์เพ่ิมข้ึน โดยการตีแยกผลปาล์มท่ี

ความเร็วรอบ 30:70 รอบต่อนาที เคร่ืองแยกผลปาลม์นํ้ ามนัออกจากทะลายสามารถแยกผลปาลม์ออกจากทะลายได ้

87.2 เปอร์เซ็นต ์

การนาํปาลม์นํ้ ามนัหลงัการเก็บเก่ียวมาบ่มไว ้3 วนัช่วยใหส้ามารถแยกผลปาลม์นํ้ ามนัออกจากทะลายไดง่้าย

ข้ึน แต่อาจจะส่งผลต่อคุณภาพของนํ้ ามนั เน่ืองจากระหวา่งการเก็บเก่ียวผลปาลม์นํ้ ามนัมีโอกาสชํ้ าจากการเคล่ือนยา้ย 

และเม่ือนาํมาเก็บไวเ้กิน 24 ชัว่โมง จะทาํให้ปริมาณของกรดไขมนัอิสระมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเป็นสาเหตุทาํให้

เกิดปฏิกิริยาทางเคมีของนํ้ ามนั 
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การศึกษาการนําเหลก็ชุบสังกะสีมาใช้ในการผลติตู้จ่ายนํา้มัน 

THE STUDY OF USING GALVANIZED STEEL IN FUEL DISPENSER MACHINE PRODUCTION 

เพยีงจนัทร์  โกญจนาท 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต 

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

บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการนาํเหล็กชุบสังกะสีเขา้มาใชใ้นกระบวนการผลิต เพ่ือทดแทนเหล็ก

แผน่รีดเยน็ชนิด SPCC เดิม  เป็นการลดปัญหาในการเตรียมผิวช้ินงานก่อนการพน่สีของกระบวนการผลิตตวัถงัตูจ่้าย

นํ้ ามนัของโรงงานกรณีศึกษา  โดยทาํการศึกษาเปรียบเทียบใน 3 ดา้น คือ ขั้นตอนกระบวนการผลิต  เวลาท่ีใชใ้น

กระบวนการ และ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ   

จากการทดสอบการนาํเหล็กชุบสังกะสีมาใชใ้นกระบวนการผลิตตวัถงัตูจ่้ายนํ้ ามนัแบบใหม่ พบวา่ ช้ินงาน

ท่ีทาํจากเหล็กชุบสังกะสีมีคุณสมบติัตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของบริษทั และเม่ือเปรียบเทียบขั้นตอนใน

กระบวนการเตรียมผิวช้ินงานและเวลาท่ีใชใ้นการเตรียมผิวช้ินงานแบบเดิมและแบบ สามารถลดขั้นตอนการผลิตจาก

เดิม 11ขั้นตอน เหลือ 7 ขั้นตอน และสามารถลดเวลาท่ีใชใ้นกระบวนการเตรียมผิวช้ินงานได ้2.237 นาทีต่อช้ิน  และ

ลดค่าใชจ่้ายในการเตรียมผิวช้ินงานลดลงจากเดิม 216,250.85 บาทต่อปี เหลือเพียง  159,852.35 บาทต่อปี ซ่ึงทาํให้

ตน้ทุนในการเตรียมผิวช้ินงานลดลงจากเดิมไป 56,398.50 บาทต่อปี หรือ 26.08% 

คาํสําคญั:  การเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต, เหลก็ชุบสงักะสี, การผลิตตูจ่้ายนํ้ ามนั 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to study the application of galvanized steel to replace the SPCC steel sheet 

in the fuel dispenser machine production in order to reduce problems in preparing the surface for painting process.  

The study comprises the comparisons of 3 aspects incurred in the process: manufacturing steps, process time, and 

costs. 

From the test of galvanized steel used in the manufacturing of the new fuel dispensers, it was found that the 

prototype passed the company’s quality control standard.  When comparing the steps and the time spent in the process 

for surface preparation and forming, the production steps were able to reduce from 11 to 7 with a time saved of 2.237 

minutes per piece. The total costs in the preparation of the surface can then be reduced from the original 216,250.85 

baht per year to 159,852.35 baht per year, or 26.08%. 

Keywords:  Productivity Improvement, Galvanized Steel, Fuel Dispensers Production 
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1. บทนํา 

กระบวนการเตรียมผิวช้ินงานก่อนการพ่นสี  (Pre-treatment Process) เป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัขั้นตอนแรกก่อน

เขา้สู่กระบวนการพน่สีช้ินงานในอุตสาหกรรมการผลิตสินคา้ต่างๆ  การเตรียมผิวช้ินงาน หรือ Pre-treatment เป็นการ

ลา้งทาํความสะอาดช้ินงาน เพ่ือขจดัคราบไขมนัและส่ิงสกปรกอ่ืนๆ เช่น ฝุ่ นละออง ท่ีติดอยูท่ี่ตวัถงัใหส้ะอาด แลว้จึง

นาํเขา้สู่กระบวนการเตรียมผิว โดยสร้างให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี เพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการยึดเกาะของสีให้ดีท่ีสุดและ

ป้องกนัสนิม  การลา้งทาํความสะอาดสามารถใชท้ั้ งนํ้ าธรรมดา นํ้ าร้อน (ใชพ้ลงังานความร้อนจากหมอ้นํ้ า) หรือ

สารเคมีท่ีเป็นกรดหรือด่างสาํหรับทาํความสะอาด ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของช้ินงาน และอาจตอ้งทาํการลา้งหลาย

คร้ังหากช้ินงานมีฝุ่ นหรือคราบไขมนัเกาะติดอยูม่าก   

ในกระบวนการผลิตตูจ่้ายนํ้ ามนัของโรงงานกรณีศึกษาใชว้ตัถุดิบ คือ เหล็กขาว SPCC ซ่ึงหลงัจากข้ึนรูป

แลว้ จาํเป็นตอ้งมีการเตรียมผิวช้ินงานเพ่ือลา้งคราบไขมนัดว้ยระบบจุ่มก่อนเขา้กระบวนการพ่นสี  จากการศึกษา 

พบว่า ในกระบวนการเตรียมผิวช้ินงานมีปัญหาอุปสรรค เช่น ขั้นตอนกระบวนการผลิตมาก ตอ้งผ่านกระบวนการ

เตรียมผิวช้ินงานท่ีมีหลายขั้นตอน  ใชเ้วลาในการเตรียมผิวช้ินงานก่อนการพน่สีค่อนขา้งนาน แรงงานท่ีไม่เพียงพอใน

สายการผลิต  มีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสารเคมีและเช้ือเพลิงในกระบวนการเตรียมผิวช้ินงาน และค่าใชจ่้ายในการเก็บ

รักษาช้ินงานก่อนการเขา้สู่การพ่นสี   ตลอดจนการเกิดมลภาวะหรือนํ้ าเสียปนเป้ือนสารเคมีท่ีเกิดจากกระบวนการ

เตรียมผิวช้ินงาน เป็นตน้ 

ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงมีแนวคิดในการนาํเหล็กชุบสังกะสีเขา้มาใชใ้นกระบวนการผลิตตวัถงัตูจ่้ายนํ้ ามนั เพ่ือ

ทดแทนการใชเ้หล็กชนิดเดิมท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต  ซ่ึงช่วยลดปัญหาท่ีเกิดในกระบวนการผลิต  โดยทาํการศึกษา

ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ขั้นตอนการผลิต 2) เวลาท่ีใชใ้นกระบวนการ และ 3) ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาการนาํเหลก็ชุบสงักะสีมาใชใ้นกระบวนการผลิตตวัถงัตูจ่้ายนํ้ ามนั 

2. เพ่ือศึกษาการลดขั้นตอนในการเตรียมผิวช้ินงาน 
 

3. ผลการดาํเนินงาน 

3.1 การศึกษาด้านขั้นตอนกระบวนการผลติ 

 จากการปรับปรุงกระบวนการทาํ Pre-Treatment โดยการนาํเหลก็ชุบสงักะสีมาใชใ้นการผลิตตวัถงัตูจ่้ายนํ้ ามนั 

เพ่ือทนแทนเหลก็ขาว SPCC ชนิดเดิม สรุปไดว้า่การนาํเหลก็ชุบสังกะสีมาใชใ้นกระบวนการผลิตสามารถลดขั้นตอน

ในกระบวนการผลิตลดลงไดจ้ากเดิม จาก 11 ขั้นตอน (แสดงดงัรูปท่ี 1) เหลือ 7 ขั้นตอน (แสดงดงัรูปท่ี 2)  กล่าวคือ 

สามารถลดขั้นตอนกระบวนการเตรียมผิวช้ินงานลดลง 4 ขั้นตอน (ลดขั้นตอนบ่อท่ี 4 ถึงบ่อท่ี 7) โดยสรุปการ

เปรียบเทียบกระบวนการผลิตระหวา่งกระบวนการผลิตเดิมกบักระบวนการใหม่ ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบกระบวนการทาํ Pre-Treatment ช้ินงานระหวา่งแบบเดิมกบัแบบใหม่ 

การทาํงาน เหลก็ขาว SPCC ชนิดเดิม เหลก็ชุบสงักะสี  ความแตกแต่ง 

จาํนวนกระบวนการ 11 7 4 

การตรวจสอบ 1 1 - 
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รูปท่ี 1  แสดงกระบวนการทาํ Pre-Treatment ช้ินงาน แบบเดิม 

 

 

รูปท่ี 2  แสดงกระบวนการทาํ Pre-Treatment ช้ินงาน แบบใหม่ 

      ช้ินงานท่ีผา่นการตรวจจากแผนก  QC                                                                      

                                                                                   รับช้ินงานท่ีผา่นการตรวจสอบ 

                                                                                      

     เคมีลา้งคราบไขมนั (PV.240A)                                ลา้งคราบไขมนั (บ่อท่ี 1) 

                                                                                      

                                                                                   ลา้งนํ้า 1 (บ่อท่ี 2) 

                                                                                      

                                                                                   ลา้งนํ้า 2 (บ่อท่ี 3) 

                                                                                     

      เคมีปรับสภาพผวิ (PV.90)                                    ปรับสภาพผวิ (บ่อท่ี 4) 

                                                                                     

      ซิงคฟ์อสเฟต (PV.900A)                                     เคลือบฟอสเฟต (บ่อท่ี 5) 

 

                                                                                   ลา้งนํ้า 3 (บ่อท่ี 6) 

                                                                                      

                                                                                   ลา้งนํ้า 4 (บ่อท่ี 7) 

                                                                                      

                                                                                   อบแหง้ (อุณหภูมิท่ี 170 Co-190 Co) 

 

                                                                                   ส่งเก็บ Store 

 

                                                                                   ขดัผวิช้ินงานใหส้ะอาดอีกคร้ังจนเสร็จ 
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3.2 การศึกษาด้านเวลาทีใ่ช้ในกระบวนการผลติ 

  เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบเวลาท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตวิธีเดิมและวิธีท่ีเสนอ  โดยตวัอยา่งแผนภูมิการไหล

ของกระบวนการผลิต Frame Dips Play  แสดงดงัรูปท่ี 3  
 

แผนภูมกิารไหลของกระบวนการผลติ 

        วธีิเดิม                         แบบคน 

        วธีิท่ีเสนอ                   แบบวสัดุ 

ช่ือเร่ือง : การทาํ Pre-Treatment 

             :  Frame Dips Play   

แผนก : Painting 

หมายเลขแผนภูม ิ :   TES     แผนที ่: 5 

เขียนโดย : 

วนัที ่: 

สรุปผล 

 วธีิเดิม วธีิท่ีเสนอ ความแตกต่าง 

การทาํงาน 3 3 - 

การส่งของ 8 5 3 

การตรวจสอบ - - - 

การคอย 7 3 4 

การเก็บรักษา - - - 

ระยะทาง (m) 22.50 16.50 6.00 

ระยะทาง 

(m) 

เวลา 

(นาท)ี 
สัญลกัษณ์ คาํอธิบายการทาํงาน 

0 1.26  นาํช้ินงานท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้มาจาก QC 

5.1 11.05  นาํช้ินงานไส่ตะกร้าท่ีเตรียมไว ้

1.5 2.00  เตรียมช้ินงานไวล้งแช่ บ่อท่ี 1 (ลา้งคราบไขมนั) 

- 30.14  แช่ช้ินงานไวป้ระมาณ 15-30 นาที (ข้ึนอยูค่ราบของไขมนั) 

1.5 1.27  ใชเ้ครนยกตะกร้าท่ีแช่ในบ่อท่ี 1 ลงแช่ในบ่อท่ี 2 (นํ้ าสะอาด) 

- 1.34  แช่ช้ินงานใวป้ระมาณ 1-3 นาที 

1.5 1.35  ใชเ้ครนยกตะกร้าท่ีแช่ในบ่อท่ี 2 ลงแช่ในบ่อท่ี 3 (นํ้ าสะอาด) 

- 2.36  แช่ช้ินงานใวป้ระมาณ 1-3 นาที 

2.3 1.3  ใชเ้ครนยกตะกร้าจากออกบ่อท่ี 3 มาพกัไว ้

4.6 14.02  นาํช้ินงานออกจากตะกร้าเพ่ือแขวนช้ินงานเขา้อบ 

- 16.05  ขดัผิวช้ินงาน 

16.5 82.14 3      5              3 รวม 

รูปท่ี 3 แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตแสดงเวลาท่ีใชใ้นการเตรียมผิวช้ินส่วน Frame Dips Play แบบใหม่ 

  

 จากการปรับปรุงกระบวนการทาํ Pre-Treatment โดยการนาํเหลก็ชุบสงักะสีมาใชใ้นกระบวนการผลิตตวัถงั

ตูจ่้ายนํ้ ามนั เพ่ือทนแทนเหล็กขาว SPCC ชนิดเดิม พบวา่ สามารถปรับลดเวลาท่ีใชใ้นกระบวนการเตรียมผิวช้ินงาน

รวมของทั้ง 5 ช้ินส่วนได ้2.237 นาที โดยการเปรียบเทียบเวลาในกระบวนการผลิตเดิมกบักระบวนการใหม่ แสดงดงั

ตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2  การเปรียบเทียบเวลาท่ีใชใ้นการเตรียมผิวช้ินงานของแตล่ะช้ินส่วนของเหลก็ขาว SPCC กบัเหลก็ชุบสงักะสี 

No. ช่ือช้ินงาน 
เวลาเฉล่ียแบบเดิม 

 (นาทีต่อช้ิน) 

เวลาเฉล่ียแบบใหม่ 

(นาทีต่อช้ิน) 

เวลาท่ีลดลง  

(นาทีต่อช้ิน) 

1 Panel Top Case (แผน่ชั้นบนโครง) 119.43/120 = 0.995 89.71/120 = 0.747 0.248 

2 Panel Side (แผน่ดา้นขา้ง) 130.98/70 = 1.871 95.68/70 = 1.366 0.505 

3 Panel Front (แผน่ดา้นหนา้) 118.75/80 = 1.484 91.88/80 = 1.148 0.336 

4 Window Panel (แผน่หนา้ปัดขอ้มูล) 115.09/120 = 0.959 86.31/120 = 0.719 0.240 

5 Frame Dips Play (กรอบแสดงขอ้มูล) 109.39/30 = 3.646 82.14/30 = 2.738 0.908 

 เวลารวม   2.237 

 

3.3 การศึกษาด้านค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติ 

 การเปรียบเทียบตน้ทุนการสั่งซ้ือนํ้ ายาเคมีในกระบวนการเตรียมผิวช้ินงานของระบบใหม่โดยท่ีมีการลด

ขั้นตอนและกระบวนการเตรียมผิวช้ินงานลงในหัวขอ้ 3.1 ทาํใหส้ามารถประมาณการค่าใชจ่้ายในการสัง่ซ้ือนํ้ ายาเคมี

ในกระบวนการเตรียมผิวช้ินงานไดด้งัตารางท่ี 3 
 

ตารางที ่3 แสดงขอ้มูลค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเตรียมผิวช้ินงานเม่ือนาํเหลก็ชุบสงักะสีมาใชแ้ทนเหลก็เหลก็ขาว SPCC 

No. Chemical Name Baht/Kg. 
Total 

Kg. Bath 

1 Calcium Hydroxide (CaOH2) 4.75 347.00 1,648.25 

2 Kuriflock (PA-331) 430 6.27 2,696.10 

3 Sulfurid Acid 98% (H2O4) 7.5 291.50 2,186.25 

4 Ferric Choride 46% (FeCL3) 12.9 297.50 3,887.75 

5 PV. 240 A 55 572.00 31,460.00 

6 PV. 230 B 42 372.00 15,624.00 

7 GAS 890 115.00 102,350.00 

 Total  2,001.27 159,852.35 
 

  จากขอ้มูลจากฝ่ายผลิต พบว่า กาํลงัการผลิตของโรงงานกรณีศึกษา 500 ตูต้่อเดือน ซ่ึงเป็นอนัตราคงท่ีของ

กาํลงัการผลิตต่อเดือน ดังนั้นคิดเป็นต่อปีจะได ้6,000 ตูต้่อปี  นั่นคือสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการเตรียม

ผิวช้ินงานเท่ากบั 159,852.35 บาทต่อปีต่อ 6,000 ตู ้หรือเท่ากบั 26.64 บาทต่อตู ้

  จากผลการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการเตรียมผิวช้ินงานโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนการสัง่ซ้ือนํ้ ายาเคมีท่ีใช้

ในกระบวนการเตรียมผิวช้ินงานของระบบใหม่โดยท่ีมีการลดขั้นตอนและกระบวนการเตรียมผิวช้ินงานสามารถ

ประมาณค่าใชจ่้ายในดา้นการสัง่ซ้ือนํ้ ายาเคมีลดลง ผลท่ีไดคื้อตน้ทุนสารเคมีท่ีใชก้บั เหลก็ขาว SPCC ชนิดเดิม ในการ

เตรียมผิวช้ินงานทั้งหมด 3,041.97 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 216,250.85 บาทต่อปี  ตน้ทุนสารเคมีท่ีใชก้บัเหลก็ชุบสังกะสี

ชนิดใหม่ ในการเตรียมผิวช้ินงานทั้งหมด 2,001.27 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 159,852.35 บาทต่อปี ซ่ึงทาํใหต้น้ทุนในการ

เตรียมผิวช้ินงานลดลงจากเดิมไป 56,398.50 บาทต่อปี หรือ 26.08% 
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4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

งานวิจยัน้ีศึกษากระบวนการเตรียมผิวช้ินงานก่อนการพ่นสีหรือกระบวนการลา้งคราบไขมนั/ลา้งนํ้ า (Pre-

treatment process) เป็นขั้นตอนท่ีสําคญัขั้นตอนแรกก่อนเขา้สู่กระบวนการพ่นสีช้ินงานของกระบวนการผลิตตูจ่้าย

นํ้ ามนั เพ่ือให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงมีแนวคิดในการนาํเหล็กชุบสังกะสีใชใ้นกระบวนการผลิต 

เพ่ือทดแทนการใชเ้หล็กแบบธรรมดา ซ่ึงช่วยลดปัญหาท่ีเกิดในกระบวนการเตรียมผิวช้ินงานไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ีใชใ้น

การเตรียมผิวช้ินงาน เวลาท่ีใชใ้นกระบวนการเตรียมผิวช้ินงาน และค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการเตรียมสารเคมี  สามารถ

สรุปผลการดาํเนินงานไดด้งัน้ี 

 4.1 สามารถลดขั้นตอนกระบวนการเตียมผิวช้ินงานลงได ้4 ขั้นตอน   เน่ืองจากกระบวนการบางขั้นตอนไม่

จาํเป็นตอ้งใชเ้ม่ือนาํเหล็กชุบสงักะสีมาใชใ้นกระบวนการผลิตตวัถงัตูจ่้ายนํ้ ามนั เช่น การใชเ้คมีปรับสภาพผิว และ

การเคลือบซิงคฟ์อสเฟต เป็นตน้  

 4.2 สามารถลดเวลาท่ีใชใ้นกระบวนการเตรียมผิวช้ินงานของช้ินส่วนตวัถงันํ้ ามนั โดยช้ินงานท่ีตอ้งผ่าน

กระบวนการเตรียมผิวช้ินงานก่อนการพ่นสี มีทั้งหมด 5 ช้ินส่วน คือ Panel Top Case (แผ่นชั้นบนโครง)  Panel Side 

(แผน่ดา้นขา้ง) Panel Front (แผน่ดา้นหนา้) Window Panel (แผน่หนา้ปัดขอ้มูล) Frame Dips Play (กรอบแสดงขอ้มูล) 

สามารถปรับลดเวลาท่ีใชใ้นกระบวนการเตรียมผิวช้ินงานรวมของทั้ง 5 ช้ินส่วนได ้2.237 นาที 

 4.3 สามารถลดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ผลท่ีไดจ้ากการลดกระบวนการผลิต ทาํให้สามารถ

ประมาณค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเตรียมผิวช้ินงาน (Pre-Treatment) ในกรณีท่ีใช้เหล็กชุบสังกะสีพบว่า 

สามารถลดสารเคมีบางตวัลง ทาํใหส้ามารถลดค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีลงได ้56,398.50 บาทต่อปี หรือ 26.08% 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาในอนาคต 

 1) ในการศึกษาการนําเหล็กชุบสังกะสีมาใช้ เพ่ือทดแทนเหล็กขาว SPCC ชนิดเดิมน้ี ไม่ได้พิจารณา

เปรียบเทียบในส่วนของตน้ทุนคา่เหลก็ชุบสงักะสี และเหลก็ขาว SPCC   ดงันั้นในการศึกษาเพ่ิมเติมอาจศึกษาถึงความ

เหมาะสมดา้นดงักล่าวดว้ย  

       2) กระบวนการข้ึนรูปช้ินงานเหล็กชุบสังกะสี ท่ีมีองศาต่างๆ ควรข้ึนรูปให้ไดอ้งศาตามท่ีกาํหนดไวจ้ริงๆ 

เพ่ือช้ินงานจะมีอายกุารใชง้านท่ียาวนานข้ึน 

       3) จากการทดลองเห็นไดว้า่การเตรียมผิวช้ินงาน มีความสาํคญัต่อการนาํไปใชง้าน  ดงันั้น ผูผ้ลิตควรเลือก

ชนิดเหลก็ใหเ้หมาะสมท่ีจะนาํไปใชง้าน เพ่ือลดการสึกหรอและยดือายกุารใชง้านของช้ินงานใหย้าวนานข้ึน 
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การออกแบบระบบคลงัสินค้าสําหรับลงักระดาษลูกฟูก 

A WAREHOUSE SYSTEM DESIGN FOR CORRUGATED PAPER BOX FACTORY 

เพยีงจนัทร์  โกญจนาท 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต 

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

บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีเป็นการออกแบบระบบคลังสินค้าสําหรับกล่องกระดาษลูกฟูก โดยใช้หลักการการวางผัง

คลงัสินคา้และการออกแบบพ้ืนท่ีคลงัสินคา้   ระบบการจดัการคลงัสินคา้   และการวางผงัโรงงานอย่างเป็นระบบ 

(Systematic Layout Planning : SLP)  ซ่ึงคลงัสินคา้แบบเดิมของโรงงานไม่มีระบบการจดัเก็บไม่มีตาํแหน่งในการจดั

วางของสินคา้รวมถึงไม่มีระบบการจดัการในการเบิก - จ่าย วสัดุท่ีชดัเจนเม่ือจะทาํการจดัเก็บสินคา้จะทาํเพียงการนาํ

สินคา้คือลงักระดาษลูกฟูกไปวางไวใ้นท่ีวางของคลงัสินคา้  จึงมีผลใหเ้ม่ือตอ้งการเบิกสินคา้ออก จาํเป็นตอ้งใชเ้วลา

ในการคน้หาและยา้ยสินคา้นานเน่ืองจากตอ้งขนสินคา้อ่ืนท่ีขวางทางออกก่อน ดงันั้นโครงงานน้ีจึงมุ่งท่ีจะศึกษาและ

ออกแบบพ้ืนท่ีการจัดเก็บสินคา้คือกล่องกระดาษลูกฟูกและพฒันาระบบการจัดการคลังสินค้าของคลังสินค้า

กรณีศึกษา 

จากการออกแบบภายใตพ้ื้นท่ี 24 x 20 ตารางเมตร เพ่ือจดัเก็บลงักระดาษลูกฟกูท่ีวางอยูบ่นพาเลทให้ไดม้าก

ท่ีสุดจึงไดท้าํการออกแบบพ้ืนท่ีจดัเก็บไว ้2 แบบ ซ่ึงแบบท่ีทาํมุม 45˚ เก็บได ้106 พาเลท เทียบเป็นเปอร์เซ็นตใ์นการ

จดัการต่อพ้ืนท่ีได ้22.52 % แบบท่ีทาํมุม 90˚ เก็บได ้136 พาเลท เทียบเป็นเปอร์เซ็นตใ์นการจดัการต่อพ้ืนท่ีทั้งหมดได ้

34.28 % สามารถรองรับสินคา้ได ้7 วนัดงันั้นคณะผูจ้ดัทาํไดท้าํการเลือกผงัแบบท่ีทาํมุม 90˚ มาใชใ้นการจดัเก็บสินคา้

รวมถึงไดอ้อกแบบระบบเบิก – จ่าย สินคา้เขา้ออกภายในคลงัโดยมีเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  1. ใบตรวจสอบผลิตภณัฑ์

เขา้  2.ใบบนัทึกของผลิตภณัฑ์ ( Stock  Card )  3.ป้ายบ่งช้ีผลิตภณัฑ์ ( TAG ) 4.ใบตรวจสอบผลิตภณัฑ์ออก 5.ใช้

โปรแกรม Microsoft Excel 2003ช่วยในการบนัทึกและคน้หาสินคา้ภายในคลงัทาํให้มีระบบการเบิก -จ่ายมีความ

ถูกตอ้งและประสิทธิภาพมากข้ึน 

คาํสําคญั:  ระบบจดัการคลงัสินคา้, การวางผงังานอยา่งเป็นระบบ, โรงงานกล่องกระดาษลูกฟกู 

 

ABSTRACT 

This research is a design of a warehouse system for a corrugated box manufacturer using principles of stock 

planning and storage area design, warehouse management system, and a systematic layout planning: SLP. Since the 

original warehouse lacks an effective put-away and picking management system, a lot of times was wasted in 

searching and relocating goods in an unordered stock. This project emphasizes on the study of a design and 

development of a storage area and warehouse management system using a case study of corrugated paper box factory. 

For a design of a 24x20 square meters area to be able to store a maximum of corrugated boxes using a pallet 

support, the author has made two layout designs to be compared. The 45 degree design can hold 106 pallets whereas 
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the 90 degree design can hold 136 pallets, which account for 22.52% and 34.28% of the total area and are able to 

store goods for 5 and 7 days, respectively. Then the better 90 degree layout has been selected as a prototype for the 

factory’s warehouse management system by further designing a put-away and picking system with the following 

documents: 1. Stock receiving form, 2. Stock cards, 3. Merchandise tags, and 4. Merchandise picking form. The 

Microsoft Excel 2003 forms have also been designed for recording and searching, which make the system less prone 

to errors and increase in efficiency. 

Keywords:  Warehouse Management System, Systematic Layout Planning, Corrugated Box Factory 

 

1. บทนํา 

คลงัสินคา้เป็นเสมือนหน่วยกลางระหว่างหน่วยผลิตและหน่วยบริโภค  ดงันั้นการจดัการคลงัสินคา้ท่ีเป็น

ระบบจึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่ในการประกอบกิจการ  ตั้งแต่การจาํแนกประเภทของสินคา้ท่ีจดัเก็บ  การกาํหนดพ้ืนท่ี

การจดัเก็บ  การเก็บรักษาและส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเก็บรักษา  ระบบการบอกตาํแหน่ง  ระบบการเบิก-จ่าย  

และระบบขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ท่ีจาํเป็น   

จากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ของคลงัสินคา้กรณีศึกษา พบวา่ ไม่มีการกาํหนดพ้ืนท่ีการจดัเก็บ รวมถึงไม่มี

ระบบการจดัการในการเบิก-จ่ายวสัดุท่ีชดัเจน  การปฏิบติังานเป็นเพียงการนาํสินคา้คือลงักระดาษลูกฟูกไปวางไวใ้น

ท่ีวา่งของคลงัสินคา้   เม่ือตอ้งการเบิกสินคา้ออก จาํเป็นตอ้งมีการคน้หาสินคา้ตามรายการนั้นๆ บางคร้ังไม่พบสินคา้ท่ี

ตอ้งการ หรือพบสินคา้ท่ีตอ้งการแต่ตอ้งใชเ้วลาในการคน้หาและยา้ยสินคา้นาน เน่ืองจากตอ้งขนสินคา้อ่ืนท่ีขวางทาง

ออกก่อน   

ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงเป็นการศึกษาและออกแบบพ้ืนท่ีการจดัเก็บสินคา้คือกล่องกระดาษลูกฟูก และพฒันา

ระบบการจดัการคลงัสินคา้ของคลงัสินคา้กรณีศึกษา  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเก็บสินคา้  และลดเวลา

ในการคน้หาสินคา้ 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1)  ออกแบบพ้ืนท่ีการจดัวางสินคา้ในคลงัสินคา้ เพ่ือจดัวางสินคา้ไดม้ากข้ึน 

2) เพ่ือพฒันาระบบการจดัการคลงัสินคา้ เพ่ือลดเวลาในการคน้หาสินคา้ 
 

3. การวเิคราะห์สภาพการทาํงานและปัญหาทีเ่กดิในคลงัสินค้าเกบ็ลงักระดาษลูกฟูก 

          3.1 สภาพการทาํงานทัว่ไปภายในคลงัสินค้า 

                จากการสงัเกตและเก็บรวบรวมขอ้มูลสภาพการทาํงานทัว่ไปภายในคลงัสินคา้กรณีศึกษา สามารถสรุปได้

ดงัน้ี 

                1) ลกัษณะทางกายภาพของคลงัสินคา้ มีขนาด 24 x 20 ตารางเมตร เป็นอาคารโล่ง ไม่มีชั้นวางสินคา้   และ

รูปแบบการทาํงานของพนักงานในคลังสินคา้ คือ เป็นการนําผลิตภณัฑ์เขา้เก็บและนําออกจากคลังสินคา้ โดย

พนกังานภายในคลงัตรวจนบัผลิตภณัฑแ์ลว้นาํรถลากพาเลทมาเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑไ์ปวางตรงท่ีวา่งภายในคลงั โดย

พนกังานเป็นผูก้าํหนดเองวา่จะเลือกวางตรงไหน และเม่ือตอ้งการนาํผลิตภณัฑอ์อกจากคลงัจะใชร้ถลากพาเลทมานาํ

ผลิตออกไป  นัน่คือ ไม่มีการกาํหนดประเภทของผลิตภณัฑแ์ละไม่มีการกาํหนดพ้ืนท่ีและวิธีการเก็บสินคา้เขา้คลงั  
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การปฏิบติังานเป็นในรูปแบบท่ีพนกังานเป็นผูก้าํหนดเองตามสถานการณ์วา่มีท่ีวา่งตรงไหน โดยไม่มีการบนัทึกหรือ

การระบุตาํแหน่งของการจดัวางผลิตภณัฑท่ี์แน่นอนชดัเจน 

                2) ลกัษณะการเก็บผลิตภณัฑท่ี์ไม่มีระบบและไม่เป็นระเบียบ  ทาํให้เกิดการปัญหาในการคน้หาผลิตภณัฑ์

เม่ือตอ้งการเบิกผลิตภณัฑอ์อกจากคลงัสินคา้  จากการสังเกตพบวา่การเบิกผลิตภณัฑใ์ชเ้วลาในการคน้หามาก หรือ

บางคร้ังหาผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการไม่พบ  ซ่ึงลกัษณะการเก็บสินคา้ผลิตภณัฑก์ล่องกระดาษลูกฟูกเดิมของโรงงานท่ีไม่

เป็นระเบียบและไม่มีระบบในการเก็บ แสดงดงัรูปท่ี 1 

 

 

 
 

 

รูปที ่1  แสดงลกัษณะคลงัเก็บสินคา้ผลิตภณัฑก์ล่องกระดาษลูกฟกูเดิมของโรงงาน 

 

           3.2 การไหลเข้า-ออกของผลติภณัฑ์ในคลงัสินค้า 

                กระบวนการไหลของผลิตภณัฑท่ี์เก็บในคลงัสินคา้กล่องกระดาษลูกฟกูเดิมก่อนปรับปรุง แสดงรายละเอียด

ไดโ้ดยแผนภูมิกระบวนการไหลของผลิตภณัฑท่ี์เขา้ภายในคลงัสินคา้ ดงัรูปท่ี 2  และกระบวนการไหลของผลิตภณัฑ์

ท่ีออกภายในคลงัสินคา้ แสดงดงัรูปท่ี 3 
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รูปที ่2 แสดงแผนภูมิกระบวนการไหลของผลิตภณัฑท่ี์เขา้ภายในคลงัสินคา้ 
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รูปที ่3 แสดงแผนภูมิกระบวนการไหลของผลิตภณัฑท่ี์ออกจากคลงัสินคา้ 

 

           3.3  ปัญหาทีพ่บภายในคลงัสินค้า 

  จากการท่ีคลงัสินคา้ผลิตภณัฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก มีลกัษณะไม่เป็นระเบียบและไม่มีระบบในการเก็บ

ผลิตภณัฑ ์ รวมถึงไม่มีป้ายบอกผลิตภณัฑ์และตาํแหน่งในการเก็บผลิตภณัฑ์  จึงทาํให้เกิดผลกระทบในการคน้หา

ผลิตภณัฑ ์ โดยใชเ้วลาในการคน้หาผลิตภณัฑน์าน  หรือบางคร้ังไม่สามารถหาผลิตภณัฑพ์บ  ประกอบกบัพ้ืนท่ีใน

การจดัเก็บผลิตภณัฑน์อ้ย  ทาํใหบ้างคร้ังเกิดปัญหาปริมาณผลิตภณัฑล์น้คลงั   สามารถสรุปปัญหาท่ีเกิดในคลงัสินคา้

น้ีได ้3 ปัญหา ไดแ้ก่ 

                     1) ไม่มีระบบการจดัเก็บท่ีชดัเจน 

                       การเก็บผลิตภณัฑท่ี์ไม่เป็นระเบียบ เป็นการวางตามความสะดวกสบายวางโดยไม่คาํนึงถึงตอนคน้หา

หรือตอนนําสินคา้ออกจากคลงั ทาํให้เวลานําสินคา้ออกวางคลงัตอ้งใช้เวลาในการคน้หา และคน้หาด้วยความ

ยากลาํบาก  บางคร้ังเกิดการสูญหาย หาไม่พบ  
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                     2) ไม่มีการกาํหนดพ้ืนท่ีจดัเก็บ  

                          การเก็บผลิตภณัฑท่ี์ไม่มีระบบโดยการวางของสินคา้ภายในคลงัไม่มีตาํแหน่งท่ีชดัเจน ทาํให้การ

เคล่ือนยา้ยเขา้ออกเป็นไปอยา่งยากลาํบากเพราะไม่มีพ้ืนท่ีใหร้ถฟอร์คลิฟทว์ิง่เคร่ืองยา้ยเขา้ –ออก ภายในคลงั 

                     3) ปัญหาสินคา้ลน้คลงั 

                         สาเหตุเกิดจากการภายในคลงัสินคา้ไม่มีพ้ืนท่ีใหจ้ดัเก็บ ซ่ึงเป็นผลต่อเน่ืองมาจากปัญหาภายในคลงั

ขา้งตน้ท่ีไดก้ล่าวมา 
 

      
 

 
 

รูปที ่4  แสดงปัญหาท่ีพบในคลงัสินคา้กรณีศึกษา 

 

4. การออกแบบระบบการจดัการคลงัสินค้า 

 4.1 การออกแบบผงัการจดัวางผลติภัณฑ์ 

จากขอ้มูลของคลงัสินคา้และส่ิงสนบัสนุนท่ีมีภายในคลงัสินคา้  การศึกษาการไหลเขา้ – ออกของคลงัสินคา้

ประกอบกบัทางโรงงานตอ้งการเพ่ิมความรวดเร็วในการขนยา้ยสินคา้ จึงไดมี้การซ้ือรถฟอร์คลิฟท์ (Forklift Truck)   

1 คนั เขา้มาใชเ้ป็นส่ิงสนบัสนุนภายในคลงัสินคา้ เพ่ิมเติมจากรถลากพาเลทดว้ยมือท่ีมีอยูเ่ดิม 

 ดงันั้น ในการออกแบบพ้ืนท่ีการจดัเก็บผลิตภณัฑจึ์งพิจารณาถึงขนาดของพาเลทไมข้าลูกเต๋า ขนาด 110 x 

110 เซนติเมตร และขนาดทางเดินรถฟอร์คลิฟทท่ี์มีความกวา้ง 2 เมตร และเนน้การไหลเขา้–ออกของผลิตภณัฑภ์ายใน

คลงัสินคา้เป็นแบบเสน้ตรง  นอกจากน้ีมีการกาํหนดพ้ืนท่ีการจดัเก็บผลิตภณัฑโ์ดยระบุเป็นตาํแหน่งท่ีเก็บของสินคา้ 
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ใชร้หัสตวัอกัษร A ถึง J เป็นตวัระบุแถว และตวัเลข 1 ถึง 18 เป็นตวัระบุคอลมัภ ์ เพ่ือความสะดวกในการอา้งอิงและ

คน้หาผลิตภณัฑท่ี์จดัเก็บและเบิกออกจากคลงัสินคา้  โดยออกแบบผงัพ้ืนท่ีการจดัเก็บภายในคลงัสินคา้ 2 แบบ  ดงัน้ี 

แบบท่ี 1 ทาํมุม 45˚.  ออกแบบใหไ้ดว้างแถววางพาเลททั้งหมด 10  แถว วางพาเลทได ้106 พาเลท และเวน้

ระยะไวใ้ชส้าํหรับรถฟอร์คลิฟทว์ิ่งเขา้–ออก เพ่ือทาํการขนยา้ยสินคา้ โดยทางเดินของรถฟอร์คลิฟทมี์ความกวา้ง 220 

ซม.  เน่ืองจากใชข้อ้มูลจริงจากบริษทัรถฟอร์คลิฟทจ์ากลอ้ถึงปลายงามีความยาว 140 ซม. แต่เวลาตกัสินคา้จะสามารถ

ยื่นออกไปไดอี้ก 50 ซม. และเม่ือตกัสินคา้ยกข้ึน 30 ซม. สามารถเล่ือนงากลบัเขา้ท่ีไดเ้หมือนเดิมได ้ ขนาดพาเลท

กวา้ง ยาว  110 x 110 ซม.  เม่ือรวมกบัตวัรถฟอร์คลิฟท์ในขณะนาํสินคา้เขา้ออกจะมีความยาวเพียงพอโดยจากการ

คาํนวณระยะวงเล้ียว (2200sin45˚)+600 = 2,155 mm หรือเท่ากบัระยะ 220 ซม. ตามผงัท่ีทาํมุม 45˚ จะสะดวกในการ

นาํสินคา้ เขา้ – ออกเพราะวางเป็นแบบท่ีทาํมุม 45˚ เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ในการจดัการต่อพ้ืนท่ีทั้งหมดได ้22.52 % 

สามารถรองรับสินคา้ได ้5 วนั  

             แบบท่ี 2 ทาํมุม 90˚. ออกแบบใหว้างพาเลททั้งหมด 8 แถว แต่สามารถวางพาเลทได ้136 พาเลท และเวน้ระยะ

ไวใ้ชส้าํหรับรถฟอร์คลิฟท์วิง่เขา้ – ออก เพ่ือทาํการขนยา้ยสินคา้ โดยทางเดินของรถฟอร์คลิฟทมี์คาวมกวา้ง 350 ซม.  

เน่ืองจากตวัรถฟอร์คลิฟทจ์ากลอ้ถึงปลายงามีความยาว 140 ซม. แต่เวลาตกัสินคา้จะสามารถยื่นออกไปไดอี้ก 50 ซม. 

และเม่ือตกัสินคา้ยกข้ึน 30 ซม. สามารถเล่ือนงากลบัเขา้ท่ีไดเ้หมือนเดิมได ้ ขนาดพาเลทกวา้ง ยาว  110 x 110 ซม.  

เ ม่ือรวมกับตัวรถฟอร์คลิฟท์ในขณะนําสินค้าเข้าออกจะมีความยาวเพียงพอโดยการคํานวณระยะวงเล้ียว( 

2,625+200+600)= 3,425 mm กบัระยะ 350 ซม. ตามผงัแบบท่ีทาํมุม 90˚  จะสะดวกนอ้ยกวา่แบบท่ีทาํมุม 45˚  เลก็นอ้ย

เน่ืองจากตาํแหน่งการวางสินคา้บนพาเลท วางแบบท่ีทาํมุม 90˚ ตอ้งใชว้ามชาํนาญของผูข้บัแต่เน่ืองดว้ยจากระยะช่อง

วิ่งของรถฟอร์คลิฟท์มีความกวา้งเพียงพอ จึงไม่มีผลกระทบต่อการเขา้ออกของสินคา้ผงัแบบท่ีทาํมุม 90˚ เทียบเป็น

เปอร์เซ็นตใ์นการจดัการต่อพ้ืนท่ีทั้งหมดได ้34.28 % สามารถรองรับสินคา้ได ้7 วนั  

           
รูปที ่5 แสดงการออกแบบผงัพ้ืนท่ี แบบท่ี 1 ทาํมุม 45˚              รูปที ่6 แสดงการออกแบบผงัพ้ืนท่ี แบบท่ี 2 ทาํมุม 90˚ 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1413 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 เม่ือพิจารณาโดยใชห้ลกัการการเลือกผงัรวมถึงเง่ือนไขของโรงงานซ่ึงแบบท่ีทาํมุม 90˚ เป็นไปตามหลกัการ

และความตอ้งการของโรงงานมากกวา่แบบท่ีทาํมุม 45˚  ดงันั้นจึงเลือกแบบท่ีทาํมุม 90˚วางพาเลทได ้136 พาเลทเทียบ

กบัพ้ืนท่ีภายในคลงัสินคา้สามารถเก็บลงักระดาษลูกฟกูได ้34.28 % สามารถรองรับสินคา้ได ้7 วนัมีระยะช่องทางเดิน

ของรถฟอร์คลิฟท ์350 cm ในการขนถ่ายสินคา้เขา้–ออกไดส้ะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

4.2 ออกแบบระบบจดัเกบ็เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

การออกแบบระบบขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการจัดการคลังสินคา้ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การ

ออกแบบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  การกาํหนดขั้นตอนการรับเขา้และจ่ายออก  และการจดัทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือ

ช่วยในการบนัทึกและคน้หา 

                4.2.1 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในส่วนน้ีเป็นการออกแบบเอกสารท่ีจาํเป็นเบ้ืองตน้สําหรับงานการจดัการคลงัสินคา้ ประกอบดว้ย

เอกสาร 4 ชนิด ไดแ้ก่  ใบตรวจรับผลิตภณัฑ์เขา้ใบบนัทึกสต๊อกของผลิตภณัฑ์ (Stock card) ป้ายช้ีบ่งสถานะของ

ผลิตภณัฑ ์(Tag) และใบตรวจรับผลิตภณัฑอ์อก 

                   1) ใบตรวจรับผลิตภณัฑเ์ขา้ 

เอกสารใบตรวจรับผลิตภณัฑเ์ขา้ เป็นเอกสารท่ีใชใ้นการตรวจรับผลิตภณัฑเ์พ่ือนาํสินคา้เขา้สู่

คลงัสินคา้ในเอกสารประกอบดว้ย วนัท่ีนาํผลิตภณัฑเ์ขา้  ประเภทของสินคา้  จาํนวนหรือปริมาณของสินคา้  ตาํแหน่ง

ท่ีจดัเก็บผลิตภณัฑแ์ละรายช่ือพนกังานผูต้รวจรับผลิตภณัฑ ์รายละเอียดของเอกสารใบตรวจรับผลิตภณัฑเ์ขา้  

2) ใบบนัทึกสตอ๊กของผลิตภณัฑ ์(Stock card) 

เป็นเอกสารท่ีบ่งบอกถึงสถานะของผลิตภณัฑ์แต่ละรายการว่ามียอดคงเหลืออยู่เป็นปริมาณ

เท่าใด  จดัเก็บอยูใ่นตาํแหน่งไหน  รายละเอียดของเอกสารใบบนัทึกสตอ๊กของผลิตภณัฑ ์

3) ป้ายช้ีบ่งสถานะของผลิตภณัฑ ์(TAG)  

ป้ายช้ีบ่งสถานะของผลิตภณัฑ์หรือท่ีเรียกว่า TAG หรือบตัรคมับงั เป็นเอกสารท่ีติดอยู่ท่ีพา

เลทท่ีบรรจุผลิตภณัฑ์เพ่ือช้ีบ่งและให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์นั้นๆ ไดแ้ก่ เลขท่ีป้าย (Tag No.) ประเภทของ

ผลิตภัณฑ์จํานวนผลิตภัณฑ์ตาํแหน่งท่ีจัดเก็บผลิตภัณฑ์วนัท่ีนําผลิตภัณฑ์เข้า  และช่ือลูกค้าท่ีสั่งทําผลิตภัณฑ์   

รายละเอียดของเอกสารป้ายช้ีบ่งสถานะของผลิตภณัฑ ์

4) ใบตรวจรับผลิตภณัฑอ์อก 

เป็นเอกสารท่ีใชอ้า้งอิงเม่ือทาํการเบิกผลิตภณัฑอ์อกจากคลงัสินคา้  ทั้งน้ีตอ้งนาํยอดของการ

เบิกไปตดัยอดออกจากใบบนัทึกสต๊อกสินคา้ (Stock card) ดว้ย  เอกสารน้ีมีรายละเอียดต่างๆ ไดแ้ก่ วนัท่ีทาํการเบิก  

ประเภทผลิตภณัฑท่ี์เบิก  จาํนวนหรือปริมาณท่ีเบิก  ตาํแหน่งท่ีจดัเก็บ และผูท้าํการเบิก รายละเอียดของเอกสารใบ

ตรวจรับผลิตภณัฑอ์อก 

          4.2.2 การกาํหนดขั้นตอนการรับเขา้และจ่ายออก 

               เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานของพนกังานท่ีมีหนา้ท่ีรับเขา้และจ่ายออกผลิตภณัฑท่ี์เก็บในคลงัสินคา้เป็นไปอย่าง

มีระบบ  จึงได้มีการกาํหนดขั้นตอนการรับผลิตภณัฑ์เขา้คลงัสินคา้ และขั้นตอนการเบิกจ่ายผลิตภณัฑ์ออกจาก

คลงัสินคา้  และใหพ้นกังานท่ีควบคุมการจดัการของคลงัสินคา้ปฏิบติัตามขั้นตอนดงักล่าว  ดงัน้ี 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1414 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ขั้นตอนการรับผลิตภณัฑเ์ขา้คลงัสินคา้ 

1) ตรวจนบัผลิตภณัฑใ์หต้รงตามท่ีกาํหนดในเอกสารป้ายช้ีบ่งสถานะของผลิตภณัฑ ์ 

2) ตรวจสอบพ้ืนท่ีจดัเก็บท่ีวา่งท่ีเหมาะสมกบัปริมาณของผลิตภณัฑท่ี์จะจดัเก็บในคลงัสินคา้ 

3) ระบุตาํแหน่งท่ีจะจดัเก็บ และวนัท่ีเก็บผลิตภณัฑเ์ขา้ ในเอกสารป้ายช้ีบ่งสถานะของผลิตภณัฑ ์

4) กรอกขอ้มูลในเอกสารใบตรวจรับผลิตภณัฑเ์ขา้ และใบบนัทึกสตอ๊กของผลิตภณัฑ ์

5) บนัทึกขอ้มูลผลิตภณัฑใ์นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาข้ึน 

6) นาํผลิตภณัฑไ์ปเก็บในพ้ืนท่ีท่ีระบุ 

ขั้นตอนการเบิกจ่ายผลิตภณัฑอ์อกจากคลงัสินคา้ 

1) รับเอกสารสัง่สินคา้ 

2) ตรวจสอบและคน้หาตาํแหน่งพ้ืนท่ีจดัเก็บผลิตภณัฑจ์ากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาข้ึน 

3) บนัทึกขอ้มูลในเอกสารใบตรวจรับผลิตภณัฑอ์อก และตดัยอดผลิตภณัฑใ์นใบบนัทึกสตอ๊กของผลิตภณัฑ ์

4) ลบขอ้มูลผลิตภณัฑใ์นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

5) นาํผลิตภณัฑอ์อกจากตาํแหน่งท่ีจดัเก็บไปวางไปยงัจุดท่ีส่งสินคา้ 

4.2.3 การจดัทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการบนัทึกและคน้หา 

   เพ่ือช่วยในการบนัทึกและคน้หาผลิตภณัฑ์ท่ีจดัเก็บในคลงัสินคา้กรณีศึกษาน้ี จึงประยุกต์โปรแกรม 

Microsoft Excel โดยคาํสั่งพ้ืนฐานช่วยในการจดัการขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ท่ีจดัเก็บในคลงัสินคา้ โดยเน้นท่ีการระบุ

ตาํแหน่งการจดัเก็บของผลิตภณัฑ์ โดยใชร้หัสตวัอกัษร A ถึง H เป็นตวัระบุแถว และตวัเลข 1 ถึง 18 เป็นตวัระบุ

คอลมัภ์  เพ่ือความสะดวกในการอา้งอิง  และมีการระบุขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ท่ีจดัเก็บ ไดแ้ก่ ตาํแหน่งท่ี

จดัเก็บ  หมายเลขป้าย (Tag No.) ช่ือลูกคา้ ประเภทผลิตภณัฑ ์จาํนวนผลิตภณัฑ ์และวนัท่ีรับผลิตภณัฑเ์ขา้คลงัสินคา้  

ซ่ึงมีรายละเอียดตามตวัอยา่งแสดงดงัรูปท่ี 7  
 

ตาํแหน่งจดัเก็บ Tag No. ช่ือลูกคา้ ประเภทผลิตภณัฑ ์ จาํนวน (ช้ิน) วนัท่ีรับเขา้ หมายเหตุ 

A 1 00456 บ. กกก จาํกดั กล่อง 2,000  11 พย. 56   

A 2 00457 บ. กกก จาํกดั แผน่รอง 2,000  11 พย. 56   

A 3 00458 บ. กกก จาํกดั ใส้สบั 2,000  11 พย. 56   

A 4             

... ... ... ... ... ... ...  

A 17             

A 18             

B 1 01580 บ. ขขข จาํกดั กล่อง 2,500  12 พย.56   

B 2 01581 บ. ขขข จาํกดั กล่อง 2,500  12 พย.56   

... ... ... ... ... ... ...  

H 18             

 

รูปที ่7  ตวัอยา่งขอ้มูลการระบุพ้ืนท่ีการจดัเก็บผลิตภณัฑใ์นโปรแกรม Microsoft Excel ท่ีพฒันา 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1415 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

เน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นเวลาและพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์  การจดัทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ีจึงเป็นเพียง

การพฒันาเบ้ืองตน้ ไม่มีการใช้คาํสั่งหรือการใส่ขอ้มูลท่ีซับซ้อน  เป็นเพียงการบันทึกและระบุพ้ืนท่ีการจัดเก็บ

ผลิตภณัฑใ์นแต่ละพาเลท ซ่ึงถูกระบุโดยป้ายช้ีบ่งสถานะของผลิตภณัฑ ์หรือTag No.การบนัทึกขอ้มูลเป็นเพียงการ

กรอกขอ้มูลรายละเอียดของผลิตภณัฑท่ี์ถูกนาํไปวางในพ้ืนท่ีท่ีกาํหนด ซ่ึงระบุเป็นตาํแหน่งท่ีจดัเก็บ A1 ถึง H18การ

คน้หาขอ้มูล สามารถใช้ฟังก์ชั่นในการคน้หาของโปรแกรม Excel คือ กดปุ่ม “Ctrl” และปุ่ม “F” พร้อมกัน  ซ่ึง

โปรแกรม Excel จะข้ึนหนา้ต่างการคน้หา ให้ระบุ คาํท่ีตอ้งการคน้หา  จากนั้นพนกังานสามารถใส่ขอ้มูลท่ีตอ้งการ

คน้หา เช่น Tag No. หรือช่ือลูกคา้  จากนั้นโปรแกรม จะแสดงขอ้มูลท่ีตอ้งการ  ในกรณีท่ีมีขอ้มูลหลายรายการ ผูใ้ชก็้

สามารถกด “Find Next” เพ่ือแสดงรายการต่อๆ ไปไดถึ้งแมว้า่โปรแกรมน้ีจะเป็นโปรแกรมอยา่งง่ายๆ แต่ก็สามารถ

ช่วยให้พนกังานสามารถสืบคน้ขอ้มูลวา่ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการเบิกออกไปนั้นถูกวางอยูใ่นตาํแหน่งจดัเก็บใด  โดยไม่

ตอ้งเขา้ไปเดินคน้หาหรือตอ้งเปิดเอกสารเพ่ือคน้หา   และเม่ือมีการเบิกผลิตภณัฑ์ออกจากคลงัสินคา้ พนักงาน

จาํเป็นตอ้งทาํการลบขอ้มูลของผลิตภณัฑใ์นตาํแหน่งท่ีจดัเก็บออก เพ่ือจะไดท้าํใหท้ราบวา่พ้ืนท่ีนั้นวา่งแลว้ สามารถ

นาํผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ มาจดัเก็บแทนได ้  แต่อย่างไรก็ตามขอ้จาํกดัของโปรแกรมน้ี คือ ไม่สามารถบนัทึกประวติัการ

นาํเขา้หรือเบิกจ่ายผลิตภณัฑ์ภายในพ้ืนท่ีนั้นๆ  ผลของโปรแกรมเป็นเพียงการแสดงสถานะปัจจุบนัของพ้ืนท่ีการ

จดัเก็บวา่มีผลิตภณัฑใ์ดจดัเก็บอยู ่หรือเป็นพ้ืนท่ีวา่งสามารถนาํผลิตภณัฑเ์ขา้จดัเก็บได ้เท่านั้น 
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บทคัดย่อ 

สัญญาณจากหน่วยวดัแรงเฉ่ือยซ่ึงประกอบดว้ย ตวัวดัความเร่ง ไจโรสโคป และตวัวดัสนามแม่เหล็ก อาจ

แสดงค่าต่างๆท่ีไม่ถูกตอ้งถึงแมจ้ะไดผ้่านการปรับแกต้ามปกติแลว้ ทั้ งน้ีเน่ืองมาจากอิทธิพลของสภาวะแวดลอ้มท่ี

เปล่ียนแปลงไป หรือมีส่ิงรบกวนจากภายนอก ซ่ึงยงัผลให้เกิดความผิดพลาดเพ่ิมข้ึนทั้งในรูปค่าคงท่ีและแปรผนัตาม

เวลา  การรวมสัญญาณจากเซนเซอร์เขา้ดว้ยกนัอย่างเหมาะสมจะทาํให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งยิ่งข้ึน นอกจากนั้นการ

แสดงทิศทางการเคล่ือนไหวของวตัถุเป็นรูปภาพ 3 มิติจะช่วยให้เขา้ใจและง่ายต่อการติดตามการทาํงานของวตัถุ 

บทความน้ีอธิบายหลกัการและแสดงขั้นตอนรวมสัญญาณของเซนเซอร์ในหน่วยวดัแรงเฉ่ือย โดยใชอ้ลักอริธึมของ 

Madgwick ให้เข้าใจได้อย่างชัดเจนข้ึน และแสดงตัวอย่างการวางทิศทางของวตัถุในรูปกราฟฟิค 3 มิติโดยใช้

โปรแกรม Processing ส่วนการประมวลขอ้มูลดา้นอ่ืนๆจะใชเ้พียงบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์อาร์ดูอิโนซ่ึงส่ือสาร

ผา่นการเช่ือมต่อแบบอนุกรม USB 

คาํสําคญั:  หน่วยวดัแรงเฉ่ือย, การหลอมรวมสญัญาณ, อลักอริธึมของแมดจว์คิ,  กราฟฟิคแบบ 3 มิติ  

 

ABSTRACT 

Signals read from the inertial measurement unit (IMU) consisting of accelerometer, gyroscope, and 

magnetometer may give incorrect values of the required information even after the device has been normally 

calibrated. This is due to the changing environmental influence, or external disturbances; resulting in additional errors 

that are either constant or time varying. The integration or fusion of these signals appropriately will help increase the 

accuracy of the results. Furthermore, the 3D visual display of the object orientation in real time will be more intuitive 

and make tracking of the device movement easier. This paper elucidates the concept and steps involved in the IMU 

data fusion using Madgwick algorithm and later gives an example of 3D graphic display of the orientation of a 

simulated object on a notebook PC screen using Processing program. All of the remaining data processing tasks are 

performed simply on an Arduino single board microcontroller which is connected serially to the notebook via a USB 

communication port.  

Keywords: Inertial Measurement Unit, sensor fusion, Madgwick algorithm, 3D graphic display 
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1. บทนํา 

การวดัหาแนวทิศทางการวางตวั(orientation)ของวตัถุขณะเคล่ือนไหวเป็นขั้นตอนท่ีมีความจาํเป็นและมี

ความสาํคญัอยา่งมากในงานดา้นต่างๆอยา่งหลากหลาย เช่นการหาทิศทางในการเดินทาง (navigation) ของยานอากาศ

ท่ีถูกตอ้ง การควบคุมหุ่นยนต์ (robotics)  การติดตามการเคล่ือนไหวของบุคคลเพ่ือการศึกษาและวิเคราะห์ (human 

motion tracking and analysis)  การใชง้านในประการหลงัน้ีจาํเป็นตอ้งใชเ้ซนเซอร์ท่ีสามารถติดตวัไปไดต้ลอดเวลา

ซ่ึงตอ้งมีขนาด นํ้ าหนกั และไม่เป็นอุปสรรคในการเคล่ือนไหว ทั้งยงัตอ้งสามารถทาํการวดัใหข้อ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน สัญญาณขอ้มูลท่ีไดรั้บอาจส่งผ่านช่องทางการส่ือสารแบบไร้สายหรือใชส้ายผ่าน

มายงัอุปกรณ์ประมวลผลกลางท่ีมีอยูแ่ลว้เช่น notebook PC  คุณสมบติัต่างๆท่ีตอ้งการในการใชง้านเหล่าน้ีจะตอ้งมี

การเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและส่ิงท่ีสําคญัท่ีจะตอ้งพิจารณาอีกประการหน่ึงคือ

การใช้พลงังานตํ่าเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและราคาท่ีเหมาะสม  เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งทางด้านการวดัการ

เคล่ือนไหวและตาํแหน่งทิศส่วนใหญ่จะใชเ้ซนเซอร์วดัท่ีใชห้ลกัการของการวดัแรงเฉ่ือย Inertial Measurement Unit 

(IMU) ซ่ึงประกอบดว้ย ตวัวดัความเร่ง (accelerometer) และไจโรสโคป (gyroscope) เพ่ือวดัความเร็วเชิงมุม เป็นหลกั

โดยอาจมีเซนเซอร์อ่ืนๆเช่นเซนเซอร์วดัสนามแม่เหลก็ (magnetometer) และอุณหภูมิ ประกอบอยูด่ว้ย เซนเซอร์แต่ละ

ชนิดมีความไวต่อสัญญาณและมีค่าความคลาดเคล่ือน แบบต่างๆกนั การใชง้านจึงมกัจะรวมสัญญาณต่างๆเหล่าน้ีเขา้

ดว้ยกนั (data fusion) เพ่ือให้ไดค้่าท่ีถูกตอ้งท่ีสุดในสภาวะต่างๆกนั สาํหรับ accelerometer จะทาํการวดัความเร่งจาก

แรงโน้มถ่วง (gravity) และความเร่งจากการเคล่ือนไหวของวตัถุ นั่นหมายถึงว่าถึงแมa้ccelerometer จะให้ค่าใน

สถานะท่ีค่อนขา้งจะเสถียรก็ตาม แต่ก็จะไวต่อการสั่นสะเทือนและสัญญาณรบกวนแบบอ่ืนๆดว้ย การหาค่าความเร่ง

ทั้งสองส่วนแยกกนัจะทาํไดค้่อนขา้งยากโดยเฉพาะเม่ือวตัถุมีความเร็ว ดงันั้น การใช ้IMUจึงมกัจะใช ้สญัญาณจากไจ

โรมาช่วยปรับลดค่าความผิดพลาดของตวัวดัความเร่ง เน่ืองจากตวัมนัเองมีคุณสมบติัในการวดัการหมุนเชิงมุมเป็น

หลกัและมีความไวนอ้ยต่อการเคล่ือนท่ีเชิงเสน้ตรง แต่ทวา่ไจโรเองก็ยงัถูกรบกวนจากสญัญาณในรูปแบบอ่ืนเช่นการ

เล่ือนไหลของสญัญาณ(drift) แต่หากเม่ือมีการรวมสญัญาณจากเซนเซอร์ทั้งสองเขา้ดว้ยกนัอยา่งเหมาะสมก็อาจจะได้

สญัญาณท่ีแสดงค่าความเอียง (inclination) ไดถู้กตอ้งมากกวา่การใชต้วัเซนเซอร์วดัความเร่งเพียงอยา่งเดียว   วิธีการ

ต่างๆท่ีนาํมาใชใ้นการหลอมรวมสัญญาณ(data fusion) อาจมองไดว้่ามีพ้ืนฐานมาจาก complementary filter ซ่ึงอาจ

เร่ิมตน้ดว้ยการพิจารณาจากอินทิเกรเตอร์อนัดบัหน่ึงซ่ึงมีสมการเป็น �̇�𝑥 = 𝑢𝑢  

สญัญาณท่ีวดัไดจ้ากสองเซนเซอร์ อาจมีรูปแบบแสดงไดด้งัน้ี  

                                               𝑦𝑦𝑥𝑥 = 𝐿𝐿(𝑠𝑠)𝑥𝑥 + µ𝑥𝑥 ,  𝑦𝑦𝑢𝑢 = 𝑢𝑢 + µ𝑢𝑢 + 𝑏𝑏(𝑡𝑡)    (1) 

เม่ือ 𝐿𝐿(𝑠𝑠) เป็นตวักรองสญัญาณผา่นตํ่าท่ีข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของเซนเซอร์   µ เป็นสญัญาณรบกวนในการวดัทั้งสอง

แบบ และ 𝑏𝑏(𝑡𝑡) เป็นสญัญาณคลาดเคล่ือนในยา่นความถ่ีตํ่าท่ีสามารถหาค่าได ้ตามปกติตวักรองความถ่ีตํ่าผา่น  𝐿𝐿(𝑠𝑠) 

จะมีค่าประมาณเท่ากบั 1 ตลอดยา่นความถ่ีท่ีทาํการวดั𝑦𝑦𝑥𝑥    ค่า 𝑦𝑦𝑥𝑥 และ 𝑦𝑦𝑢𝑢 สามารถหลอมรวมกนัเพ่ือใหไ้ดค้า่𝑥𝑥� ซ่ึง

เป็นค่าประมาณของ 𝑥𝑥 โดยใชต้วักรองดงัต่อไปน้ี 

                                                                    𝑥𝑥� =  𝐹𝐹1(𝑠𝑠)𝑦𝑦𝑥𝑥 + 𝐹𝐹2(𝑠𝑠) 𝑦𝑦𝑢𝑢
𝑠𝑠

      (2) 

โดยท่ี 𝐹𝐹1(𝑠𝑠) เป็น ตวักรองผา่นตํ่าและ 𝐹𝐹2(𝑠𝑠) เป็นตวักรองผา่นสูง  ใหส้งัเกตวา่ค่าอตัราความเร็ว  𝑦𝑦𝑢𝑢 จะถูกอินทิเกรต

ก่อนจะถูกกรองดว้ย 𝐹𝐹2(𝑠𝑠) ซ่ึงเก็บเฉพาะค่าคาดคะเน (prediction) ในยา่นความถ่ีสูง ในขณะท่ีค่าของ 𝑦𝑦𝑢𝑢/𝑠𝑠  ในยา่น
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ความถ่ีตํ่าจะมีค่าไม่แน่นอนเน่ืองจากผลของการอินทิเกรต µ𝑢𝑢 + 𝑏𝑏(𝑡𝑡)    ตวักรองในรูปแบบขา้งบนเรียกวา่เป็น 

complementary filter ถา้มีคุณสมบติัต่อไปน้ี 

                                                                      𝐹𝐹1(𝑠𝑠) + 𝐹𝐹2(𝑠𝑠) = 1      (3) 

อาจพิจารณาอีกแบบหน่ึงไดว้า่ complementary filter คือการหาค่าเฉล่ียแบบถ่วงนํ้ าหนกั (weighted average) โดยไม่

พิจารณาถึงคุณสมบติัหรือแหล่งกาํเนิดท่ีมาของสญัญาณ วธีิการน้ีจะเหมาะสาํหรับกรณีท่ีสญัญาณรบกวนอยูใ่นระดบั

ตํ่า มีการใชง้านท่ีไม่ตอ้งการความละเอียดมากและมีขอ้จาํกดัด้านของตวัประมวลผล  อลักอริทึมในการหาค่าทิศ

ทางการเคล่ือนไหว (orientation) อีกวิธีหน่ึงท่ีไดรั้บการยอมรับและถูกนาํมาใชอ้ยา่งแพร่หลายและไดผ้ลดีคือการใช ้

Kalman filter แต่ขอ้ดอ้ยคือมีภาระการคาํนวณมากกวา่วิธีอ่ืนทั้งน้ีเพราะจาํนวนสถานะ (states) ในเซนเซอร์ท่ีทาํการ

วดัใน 3 มิติรวมทั้ งอัตราสุ่ม (sampling rate) ท่ีต้องใช้ค่อนข้างสูง จึงอาจไม่เหมาะกับตัวประมวลผลในระดับ

ไมโครคอนโทลเลอร์ขนาดเลก็  

 จากความตอ้งการในการใชง้านของ IMU ในดา้นต่างๆท่ีเพ่ิมสูงข้ึนแต่ในขณะเดียวกนัก็พบวา่การใชเ้ทคนิค

ของ Kalman filter ทาํไดย้ากบน platform ของไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบเซนเซอร์ท่ีมีคุณภาพตํ่าโดยเฉพาะ

ความไม่เป็นเชิงเส้นของระบบและคุณสมบติัของสัญญาณรบกวนท่ีไม่ไดมี้คุณสมบติัเป็นเกาเซียนอย่างแทจ้ริงทาํ

ให้ผลการรวมสัญญาณไม่ดีเท่าท่ีควร(Sabatini, 2006) ทาํให้เกิดการวิจยัคน้หาแนวทางใหม่ท่ีหลีกเล่ียงขอ้ดอ้ยเหล่าน้ี 

ผลงานหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจ (Mahony & Hamel, 2008) เสนอการออกแบบ complementary filter ในสองรูปแบบ

คือ direct และ passive  และแสดงตวัอย่างการนําไปใช้ในอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicle, UAV) 

ผลงานในลาํดบัต่อมา (Madgwick, Harrison, & Vaidyanathan, 2011) ไดเ้สนออลักอริธึมเพ่ือคาํนวณหาค่าความเอียง 

(orientation) โดยใช ้เทคนิคของ gradient descent  ท่ีหลีกเล่ียงการใชรู้ปแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์และการคาํนวณ

ตามแบบของ Kalman filter โดยระบุวา่ไดผ้ลลพัธ์มีความถูกตอ้งเทียบเท่ากนั แต่มีภาระในการคาํนวณนอ้ยกว่าและ

สามารถใชอ้ตัราการสุ่มสญัญาณตํ่าทาํใหเ้หมาะท่ีจะนาํมาใชก้บัไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กท่ีใชใ้นการพกพาได ้ 

บทความน้ีจึงไดพิ้จารณาการนาํเอาอลักอริธึมแบบ Madgwick มาใชง้านบน platform ของไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ

ท่ีนิยมใชอ้ยูใ่นวงการศึกษาทัว่ไปคือ Arduino   

 

หลกัการทาํงานของ Madgwick Algorithm 

ในกรณีของการวดั orientation ซ่ึงใชเ้ฉพาะ ตวัวดัความเร่ง และไจโรสโคป จะสามารถแสดงหลกัการไดด้งั

รูปท่ี 1   ในภาพกวา้ง  Madgwick algorithm อาจมองได้ในลกัษณะของฟิลเตอร์ ท่ีมีสัญญาณเขา้หลกัคือสัญญาณ

ความเร็วเชิงมุม จากไจโรซ่ึงเป็นเวคเตอร์ความเร็วเชิงมุม(rad/sec) 3 แกน ดงัน้ี 

  𝜔𝜔𝑡𝑡
𝑆𝑆 = [0 𝜔𝜔𝑥𝑥,𝑡𝑡    𝜔𝜔𝑦𝑦,𝑡𝑡 𝜔𝜔𝑧𝑧,𝑡𝑡]      (4) 

โดยleading superscript S หมายถึงค่าท่ีเทียบกบัเฟรมของเซนเซอร์  ค่าอนุพนัธ์ในหน่วยของ quaternion(Chou, 1992) 

แสดงอตัราการเปล่ียนแปลงของเฟรมหลกั(earth frame E) เทียบกบัเฟรมของเซนเซอร์ S สามารถเขียนไดว้า่ 

 

                                                                �̇�𝑞𝜔𝜔,𝑡𝑡 =𝐸𝐸
𝑆𝑆   1

2
𝑞𝑞�𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡,𝑡𝑡−1𝐸𝐸
𝑆𝑆 ⨂ 𝜔𝜔𝑡𝑡

𝑆𝑆        (5) 
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รูปท่ี 1 บลอ็กไดอะแกรมแสดงโครงสร้างของ Madgwick filter 

 

เคร่ืองหมาย ⊗ แสดงการคูณในแบบของ quaternion,  𝑞𝑞�𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡,𝑡𝑡−1𝐸𝐸
𝑆𝑆 คือค่าของ normalized quaternion (แสดงดว้ย ∧) ท่ีได้

จากการคาํนวณทิศทางในขณะเวลาก่อนหนา้ (t-1)  ในลูพล่างเป็นการประมาณค่าของทิศทางในหน่วย quaternion  

𝑞𝑞�𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡,𝑡𝑡𝐸𝐸
𝑆𝑆 โดยการอินทิเกรตสมการ (5) ทั้งน้ีโดยมีการปรับปรุงค่าโดยนาํเอาผลลพัธ์จากค่าท่ีอ่านจาก accelerometer ในลูพบน 

กล่าวคือ 𝑎𝑎�𝑡𝑡𝑆𝑆  มาใชโ้ดยผา่นกระบวนการปรับดว้ยวธีิการของ gradient descent technique ท่ีมี objective function f(..) 

ร่วมกบั Jacobian J(..) เป็นตวักาํหนดสดัส่วนการแกไ้ขในแต่ละจงัหวะการสุ่มค่า  ส่วน objective function f(..) มี

รูปแบบท่ีปรับแลว้ดงัต่อไปน้ี 

𝑓𝑓𝑔𝑔� 𝑞𝑞� , 𝑎𝑎�𝑆𝑆𝐸𝐸
𝑆𝑆 � = �

2(𝑞𝑞2𝑞𝑞4 − 𝑞𝑞1𝑞𝑞3) − 𝑎𝑎𝑥𝑥
2(𝑞𝑞1𝑞𝑞2 + 𝑞𝑞3𝑞𝑞4) − 𝑎𝑎𝑦𝑦
2�12 − 𝑞𝑞22 − 𝑞𝑞32� − 𝑎𝑎𝑧𝑧

�    (6) 

 

จะสงัเกตไดว้า่ระบบมีความเสถียรดว้ยหลกัการหาค่า objective function กล่าวคือความต่างระหวา่งค่าของ 

accelerometer ท่ีคาํนวณไดแ้ละท่ีวดัไดท่ี้นอ้ยท่ีสุด 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

วตัถุประสงคข์องการวิจยัน้ีเพ่ือทาํการศึกษาวิธีการวดัค่าตาํแหน่งการเอียงของวตัถุโดยใชเ้ซนเซอร์ท่ีอาศยั

หลกัการของการวดัแรงเฉ่ือย รวมทั้งการต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆท่ีจาํเป็น รวมไปถึงการศึกษาคุณสมบติัต่างๆของ

เซนเซอร์ การแกค้วามคลาดเคล่ือนในการอ่านค่า  ทฤษฎีเบ้ืองตน้ในการหลอมรวมสัญญาณและการแสดงผลการวดั

ในรูปแบบท่ีง่ายต่อการตรวจสอบในรูปของกราฟฟิคเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวจิยัท่ีจะมีในขั้นต่อไป 
 

3. ขั้นตอนการวจิยั 

ในการวจิยัมีการใชฮ้าร์ดแวร์ต่างๆประกอบดว้ย IMU แบบ MPU6050 ซ่ึงประกอบดว้ย accelerometer และ gyro 

นาํมาใชร่้วมกบั Arduino Uno MPU board โดยส่วนท่ีสาํคญัจะแสดงไดต้ามรูปท่ี 2(a) และ (b)   

 

∇𝑓𝑓
‖∇𝑓𝑓‖

 

𝐽𝐽𝑔𝑔𝑇𝑇� 𝑞𝑞�𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡,𝑡𝑡−1𝐸𝐸
𝑆𝑆 �𝑓𝑓𝑔𝑔� 𝑞𝑞�𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡,𝑡𝑡−1𝐸𝐸

𝑆𝑆 , 𝑎𝑎�𝑡𝑡⬚
𝑆𝑆

⬚� 

1
2
𝑞𝑞�𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡,𝑡𝑡−1𝐸𝐸
𝑆𝑆 ⨂ 𝜔𝜔𝑡𝑡⬚

𝑆𝑆  

 β 
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  2(a)                                                                                                                 2(b) 

รูปท่ี 2 (a) การอินเตอร์เฟสระหวา่ง MPU6050 IMU และ Arduino (b) แสดงรายละเอียดของ Arduino board 

 

ระบบฮาร์ดแวร์ประกอบดว้ย notebook computer, Arduino board, IMU sensor โดยมีการเช่ือมต่อระหวา่ง 

notebook PC และ Arduino board ดว้ย USB serial interface   

การทาํงานของโปรแกรมการรวมสญัญาณอาจสรุปไดเ้ป็นขั้นตอนดงัน้ี 

1. ทาํการวดั ค่าเอาทพ์ทุ ของ accelerometer และ gyro คือ a, ω  รวมทั้งหมด 6 ค่า 

2. ทาํการ normalize ค่า a≜ 𝑎𝑎� 

3. คาํนวณ อตัราการเปล่ียนแปลง 

δ𝑞𝑞 =  1
2
𝑞𝑞⊗𝜔𝜔 

4. คาํนวณค่าปรับแก ้∇f = 𝐽𝐽𝑇𝑇(. )𝑓𝑓(. ) 

5. ทาํการ normalize ∇f  = (∇𝑓𝑓 ⁄ ‖∇𝑓𝑓‖ ) 

6. คาํนวณค่าอนุพนัธ์ quaternion ท่ีปรับแกแ้ลว้ 
 ∆𝑞𝑞/∆𝑡𝑡 =  δ𝑞𝑞′ = δ𝑞𝑞 − β ∇𝑓𝑓 

7. อินทิเกรตค่าอตัราการเปล่ียนแปลงโดยใช ้�̇�𝑞 = δ𝑞𝑞′ 
𝑞𝑞𝑛𝑛 =  𝑞𝑞𝑛𝑛−1 + δ𝑞𝑞′∆𝑡𝑡 

8. ทาํการ normalize quaternion 𝑞𝑞 

9. ทวนซํ้ าจากขอ้ 1 และเน่ืองจากไดท้าํการ normalize quaternion แลว้ จึงทาํใหก้ารคาํนวณซํ้ าในขั้นตอนท่ี 4 

ในรอบตอ่ไปลดลงไดอี้กมาก 
 

การแสดงผล 

เพ่ือใหก้ารแสดงผลของการวดัตาํแหน่งแนวทิศทางของวตัถุเป็นการวดัในเวลาจริง  มีลกัษณะท่ีเขา้ใจง่าย

และรวดเร็วเสมือนสภาพการใชง้านจริงท่ีตอ้งมีการเฝ้าติดตามวตัถุขณะเคล่ือนไหว จึงมีการใชโ้ปรแกรม Processing 

เพ่ือสร้างกราฟฟิคท่ีมีลกัษณะเขา้ใจไดง่้ายๆเพ่ือแสดงผลของ orientation  ในการส่งผา่นค่า orientation ของวตัถุใหก้บั

โปรแกรม Processing จะตอ้งทาํการแปลงค่า quaternion ใหเ้ป็นค่ามุม Euler (yaw, pitch, roll) เสียก่อนดว้ย  

 

Arduino uno board MPU6050

3.3v
GND
A5
A4
-

D2

Vcc
GND
SCL
SDA
AD0
INT

NC
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4. ผลการวจิยั 

 

 
รูปท่ี 3 แสดงส่วนประกอบอุปกรณ์และผลการทดลอง 

 

รูปท่ี 3 แสดงถึงส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ต่างๆในการทดสอบการทาํงานของระบบซ่ึงไดแ้ก่ IMU sensor 

board MPU6050, Arduino Uno microcontroller board, และ notebook PC โดยภาพหนา้จอใน foreground แสดงรูปภาพ

ของวตัถุจาํลองแทน sensor board ท่ีใชใ้นการทดลอง สาํหรับการพฒันาโปรแกรมเพ่ือการเก็บขอ้มูล การรวมสญัญาณ 

การส่ือสารขอ้มูลระหวา่ง Arduino และ notebookใชภ้าษา C ใน Arduino IDE package ซ่ึง binary code จะถูก download 

และทาํงานอยูบ่น Arduino board ส่วนการสร้างและแสดงกราฟฟิค ใช ้Processing 2 (v. 2.2.1) ท่ีสามารถพฒันาร่วมกนั

ไดใ้น Arduino IDE 

ผลการทดลองการทาํงานของโปรแกรมในส่วนต่างๆเป็นไปตามหลกัการท่ีบรรยายมาขา้งตน้ซ่ึงกล่าวไดว้า่

การทดลองประสบผลสาํเร็จเป็นอยา่งดีในเชิงคุณภาพ กล่าวคือการเคล่ือนไหวของรูปภาพมีทิศทางช้ีแบบ 3 มิติท่ี

สอดคลอ้งตามการเคล่ือนท่ีของบอร์ดเซนเซอร์ MPU6050  แต่ไม่มีการแสดงการเคล่ือนท่ีตามแนวตรง (translation) 

ซ่ึงเป็นไปตามขอ้จาํกดัของเซนเซอร์เอง ส่วนขนาดของมุมท่ีวตัถุหมุนไปนั้นจะไม่สามารถอ่านไดแ้ม่นยาํบนจอได้

เน่ืองจากอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงเซนเซอร์ตอ้งมีการ calibrate อยา่งทัว่ถึงเสียก่อน ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีตอ้งใชเ้วลานาน 
 

5. สรุปและข้อเสนอแนะ 

บทความน้ีไดร้ายงานวิธีการใชเ้ซ็นเซอร์ IMU ในรูปแบบของMEMS (Micro-electro-mechanical-system) 

เพ่ือวดัตาํแหน่งทิศท่ีวตัถุกระทาํในระนาบ 3 มิติ โดยเน้นด้านการหลอมรวมสัญญาณจากสองเซนเซอร์กล่าวคือ

เซนเซอร์วดัความเร่งและเซนเซอร์วดัความเร็วเชิงมุมโดยใชเ้ทคนิคของ Madgwick สัญญาณจากสองเซนเซอร์มีค่า

เชิงซอ้นท่ีจะตอ้งนาํมาพิจารณาร่วมกนั 6 ค่า ( 6 degrees of freedom) ในการดาํเนินการทางคณิตศาสตร์การแสดงค่า

ในหน่วยของ quaternion จะช่วยทาํใหก้ารคาํนวณลดความซับซ้อนลงและสามารถหลีกเล่ียงจุดท่ีเป็นปัญหาในทาง

คาํนวณ(singular point)ได ้ และในขั้นสุดทา้ยคือการแสดงผลในขณะเวลาวดัในแบบกราฟฟิคเพ่ือการติดตามและ

ควบคุม (tracking and control) ผลการวิจยัท่ีแสดงจะเป็นพ้ืนฐานทางความรู้และความเขา้ใจท่ีสําคญัเพ่ือการพฒันา

ปรับปรุงและประยกุตใ์นขั้นต่อไปโดยแนวทางในการพฒันาในอนาคตมีความหลากหลายทั้งในดา้นการแสดงผลและ

การประมวลผลโดยเฉพาะการวดัระยะทางในการเคล่ือนท่ีของวตัถุซ่ึงนบัเป็นอีกหน่ึงหวัขอ้งานวจิยัท่ีน่าสนใจ 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบนัคนไขช้าวเวียดนามท่ีนิยมเขา้มารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย และมีความตอ้งการขอ้มูล

บริการรักษาพยาบาลมีอยูม่าก เวบ็ไซตท่ี์ให้บริการกลุ่มเป้าหมายดงักล่าวในปัจจุบนัยงัไม่สามารถให้ขอ้มูลไดอ้ย่าง

ครบถว้นและมีการออกแบบท่ีไม่เป็นระบบ งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการออกแบบ

เวบ็ไซตท่ี์ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุด จึงไดศึ้กษาความตอ้งการของผูใ้ชด้ว้ยการใหผู้ใ้ชป้ระเมินเวบ็ไซต์

ปัจจุบนั และนําขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินเว็บไซต์ปัจจุบนัมาออกแบบเว็บไซต์ตน้แบบใหม่ท่ีมีคุณลกัษณะของ

องคป์ระกอบของเวบ็ไซตท่ี์แตกต่างกนั 3 แบบ และใหก้ลุ่มทดลองเลือกเวบ็ไซตท่ี์มีคุณลกัษณะขององคป์ระกอบตรง

กบัความตอ้งการของตนมากท่ีสุด ผลการประเมินเวบ็ไซตต์น้แบบทั้งสามพบวา่กลุ่มทดลองเลือกคุณลกัษณะโดยรวม

ของเวบ็ไซตแ์บบท่ี1 ซ่ึงเนน้การใชง้านสะดวกรวดเร็วและคน้หาขอ้มูลไดง่้ายเท่ากบั 30.8 % ในขณะท่ีเวบ็ไซตแ์บบท่ี 

2 ท่ีเนน้แสดงเน้ือหาขอ้มูล ถูกเลือกเพียง 13.2 % ส่วนเวบ็ไซตท่ี์เป็นท่ีช่ืนชอบและถูกเลือกมากท่ีสุดคือเวบ็ไซตแ์บบท่ี 

3 ซ่ึงเนน้ใชภ้าพกราฟิกท่ีมีสีสันและความสดใส เท่ากบั 56 % ผลท่ีไดจ้ากการประเมินจะถูกนาํมาเป็นแนวทางในการ

สร้างเวบ็ไซตท่ี์สมบูรณ์ต่อไป 

คาํสําคญั:  ออกแบบเวบ็ไซต,์ เวบ็ไซตต์น้แบบ 

 

ABSTRACT 

Nowaday, there are increasing number of Vietnamese patients that prefer to admitted to Thailand hospital 

for medical treatment. There is a great demand on medical treatment information in Thailand for them. Currently, the 

website that serves target audience still has inadequate information and has not been designed systematically. This 

research was aimed get the right information for designing the complete website that most meets the needs of users. 

Therefore, user needs had to be explored by letting users evaluate the current web site. The data obtained from the 

evaluation was brought to the design of 3 new prototype websites where their features and elements were distinct. 

Then the experiment teams were requested to choose the website that had the feature as they needed most. The results 

revealed that the experiment team chose the first website that had ease of use and searching feature most with the 
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frequency of 30.8%. The second website which was the content-based featured was chosen only 13.2% frequency. 

The most popular and preferred website was the third website that was colorful and bright graphics with the frequency 

of 56%. The results of the evaluation will be further used as a guide to complete the website. 

Keywords:  Web Design, Websites Prototype  

 

1. บทนํา 

ปัจจุบันการพฒันาของสังคมตามความตอ้งการของคนในสังคมมีมากข้ึน ดังนั้นการพฒันาบริการเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของคนในสังคมปัจจุบนัจึงเป็นส่ิงจาํเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาสุขภาพกลายเป็น

ส่ิงจาํเป็นและเป็นท่ีตอ้งการเป็นพิเศษสาํหรับกลุ่มคนมีฐานะทางการเงินท่ีมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ จากขอ้มูลท่ีได้

จาก  สํานักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (สํานักโลจิสติกส์, 2015) รายงานว่ากลุ่มคนชาว

เวียดนามมีความตอ้งการไปรับบริการรักษาพยาบาลท่ีต่างประเทศเป็นจาํนวนมาก มีหลายประเทศท่ีให้บริการ

พยาบาลท่ีมีคุณภาพและไดรั้บความนิยมจากคนไขช้าวเวียดนาม ไดแ้ก่ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ 

อินเดีย  

แมแ้พทยช์าวเวียดนามจะมีความรู้และฝีมือไม่ดอ้ยกว่าหมอประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน แต่จาํนวนแพทยมี์

จาํนวนไม่เพียงพอ ประกอบกบับริการสาธารณสุข ท่ีไม่มีคุณภาพ และระบบราชการท่ีซบัซอ้น ทาํใหก้ลุ่มคนไขช้าว

เวียดนามท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีดี เดินทางไปรับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ จากรายงาน (สํานักโลจิสติกส์, 

2015)  มีคนไขก้วา่ 40,000 คนต่อปีเดินทางออกนอกประเทศโดยมีค่าใชจ่้าย ดา้นการรักษาพยาบาลประมาณ 2 แสน

ลา้นบาท ในช่วงเวลาประมาณ 2 ปีท่ีผ่านมาประเทศไทยจดัเป็นประเทศท่ีไดรั้บความนิยมดา้นการรักษาพยาบาลมาก

มากข้ึน (หนังสือพิมพ์เวียดนามนิวส์, 2015) เน่ืองจาก ประเทศไทยมีค่าใชจ่้ายเช่น ค่ารักษา ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่าย

ระหวา่งการรักษา ค่อนขา้งตํ่ากวา่ประเทศอ่ืน นอกจากนั้นโรงพยาบาลในประเทศไทยยงัใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขท่ี

มีคุณภาพและมีแพทยท่ี์มีความชาํนาญและความสามารถท่ีดีเทียบเท่ากบักลุ่มประเทศท่ีไดรั้บความนิยมดงัท่ีไดก้ล่าว

มา จากการรวบรวมขอ้มูลจากโรงพยาบาล พบว่าจาํนวนคนไขช้าวเวียดนามท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลใน

ประเทศไทยจาก 2 แห่ง ในปี 2015 คือ โรงพยาบาล BNH Hospital  มีจาํนวนคนไขต้่างชาติท่ีมารักษาทั้งหมด 99,227 

คนซ่ึงในจาํนวนน้ีเป็นคนไขช้าวเวยีดนาม 2,032 คน และโรงพยาบาลกรุงเทพซ่ึงกาํลงัเป็นท่ีรู้จกัของคนไขเ้วยีดนามมี

จาํนวนคนไขเ้วียดนาม 42 คน จากการสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้จาก โรงพยาบาลอ่ืนๆในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ โรงพยาบาลปิยะเวท และโรงพยาบาลสมิติเวช พบวา่โรงพยาบาลเหล่าน้ีก็กาํลงัเป็นท่ีนิยม

ของชาวเวยีดนามมากข้ึนเร่ือยๆเช่นกนั 

ปัจจุบนัการหาขอ้มูลของคนไขห้รือผูต้อ้งการขอ้มูลโรงพยาบาลส่วนมากไดข้อ้มูลมาจากคนไขท่ี้เคยไปรับ

การรักษาโรงพยาบาลท่ีประเทศไทยหรือประเทศอ่ืนมาแลว้แลว้มาบอกเล่าต่อๆกนัมา สาํหรับในประเทศไทย ผูว้ิจยั

พบวา่ยงัไม่มีแหล่งเวบ็ไซตท่ี์ทาํการรวบรวมขอ้มูลการรักษาพยาบาลในประเทศไทยไวท่ี้มีขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งและตรง

กบัความตอ้งการของคนไข ้เวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการขอ้มูลส่วนใหญ่จะเป็นเวบ็ไซตข์องแต่ละโรงพยาบาลซ่ึงจะใหข้อ้มูล

ของโรงพยาบาลนั้นๆ และการให้ขอ้มูลจะมีแต่ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษเท่านั้น กลุ่มคนไขเ้หล่าน้ีจะเขา้ไปศึกษา

ข้อมูลจากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลด้วยตวัเอง เม่ือสองปีท่ีผ่านมาผูว้ิจัยจึงพฒันาเว็บไซต์ท่ีรวบรวมข้อมูลการ

รักษาพยาบาลในประเทศไทยเป็นภาษาเวียดนาม อยา่งไรก็ดีขอ้มูลท่ีมีอยูย่งัไม่เพียงพอประกอบกบัการออกแบบท่ีไม่
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มีการศึกษาและอา้งอิงตามทฤษฎี ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงตอ้งการสร้างเวบ็ไซตท่ี์สมบูรณ์ท่ีมีขอ้มูลการรักษาพยาบาลใน

ประเทศไทยท่ีมีคุณภาพสาํหรับคนไขช้าวเวียดนาม นกัวิจยัจึงมีแนวคิดในการพฒันาเวบ็ไซตท่ี์ตรงตามของยสูเซอร์

อินเตอร์เฟส โดยมีคุณลกัษณะดา้นการออกแบบเวบ็ไซตท่ี์มีผลต่อการรับรู้และการใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพสาํหรับ

กลุ่มคนไขช้าวเวียดนามกลุ่มน้ี โดยจะมีการศึกษาความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละคุณลกัษณะในการออกแบบเวบ็ไซต์ท่ี

เหมาะสมกบักลุ่มคนไขน้ี้ นาํมาสร้างเป็นเวบ็ไซตต์น้แบบจาํนวน 3 แบบ เพ่ือให้กลุ่มทดลองไดล้องใชง้าน พร้อมทั้ง

ประเมินความพึงพอใจต่อการใชง้านเวบ็ไซตข์องผูใ้ช ้เพ่ือนาํขอ้มูลการทดสอบและการประเมินมาใชพ้ฒันาเวบ็ไซต์

ท่ีสมบูรณ์และเหมาะสมกบัการใชง้านของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1) เพ่ือออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการขอ้มูลดา้นการรักษาพยาบาลในประเทศไทยสาํหรับคนไขช้าวเวยีดนาม 

2) เพ่ือพฒันาเวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการขอ้มูลดา้นการรักษาพยาบาลในประเทศไทยสาํหรับคนไขช้าวเวยีดนามให้

สมบูรณ์ 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

ในการดาํเนินการวิจัย ผูว้ิจัยไดศึ้กษาทฤษฎี หลกัการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกแบบยูสเซอร์

อินเตอร์เฟสสําหรับเวบ็ไซต์ต่างๆ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต์สําหรับดา้นการศึกษา (ธนาศกัด์ิ ภูมิชยั, 2551) มีพฒันายูสเซอร์

อินเตอร์เฟสของระบบจดัการเน้ือหาการเรียนรู้สาํหรับนกัเรียน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3โดยเนน้ส่วนประสานงาน

ผูใ้ช ้3 กลุ่ม คือ ผูส้อน ผูเ้รียน และผูดู้แลระบบ ระบบจดัการเน้ือหาการเรียนรู้น้ีพฒันาเป็นเวบ็แอพพลิเคชัน่ ดว้ย

โปรแกรมภาษา PHP ร่วมกบัโปรแกรมจดัการระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ LearnSquareV1 และพบวา่ครู

และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อระบบน้ีในระดบัดี สาํหรับงานออกแบบเวบ็ไซตส์ถานีโทรทศัน์ ภทัรพร หรุ่นรักวิทย ์

(2547) ทาํการวิเคราะห์หารูปแบบในการออกแบบเวบ็ไซตส์ถานีโทรทศัน์ในประเทศไทย โดย การเก็บขอ้มูลจาก 

ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตในประเทศไทยจาํนวน 400 คน ดว้ยเคร่ืองมือแบบสอบถามรวมทั้งการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ

ออกแบบเว็บไซต์ งานวิจัยสรุปได้ว่า การใช้จํานวนของสีหลักเพียง 2-3 สี ควรใช้โทนสีเย็นหรือสีผสมขาว 

ภาพประกอบหรือรูปแบบตวัอกัษร รวมถึงการเลือกใชส่ื้อประสมนั้น ตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงค ์เน้ือหา

และความ ตอ้งการของผูเ้ขา้ชม การจดัไฟลต์อ้งให้มีขนาดเล็กหรือสามารถบีบอดัไฟลเ์พ่ือการดาวน์โหลดท่ีรวดเร็ว 

นอกจากการออกแบบแลว้ ยงัตอ้งคาํนึงถึงสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัเวบ็ไซต ์และคาํนึงถึงกลยทุธ์ในการทาํใหผู้เ้ขา้ชม

กลบัมาชมอีกอยา่งสมํ่าเสมอ ในการออกแบบเวบ็ไซตด์า้นการท่องเท่ียว พบงานวิจยัของ ปิติสณัห์ อินทพิชยั (2557) 

นาํเสนอแนวทางการออกแบบเวบ็ไซตด์า้นการท่องเท่ียวสาํหรับผูสู้งอายเุพ่ือช่วยผูสู้งอายใุนการวางแผนและตดัสินใจ

ในการเดินทางท่องเท่ียว โดยเม่ือผูว้ิจยัไดพ้ฒันาเวบ็ไซตก์ารท่องเท่ียว ไดท้าํทดสอบความยากง่ายในการใชง้านกบั

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึน กลุ่มตวัอย่างท่ีมี ประสบการณ์ในการใชง้านอินเทอร์เน็ตและมีความสนใจด้านการ

ท่องเท่ียวจาํนวน 30 คน โดยการประเมินความยากง่ายในการใชง้านเวบ็ไซต์น้ีใชเ้กณฑ์ในการพิจารณา 5 ดา้น คือ 

ความสามารถในการเรียนรู้ ประสิทธิภาพการใชง้าน ความสามารถในการจดจาํ ขอ้ผิดพลาดจากการใชง้าน และความ

พึงพอใจของผูใ้ช ้



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
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วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1426 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

เวบ็ไซต์ปัจจุบนัท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาไวก่้อนหน้าน้ีคือ www.ivfthailan.com ไดร้วบรวมขอ้มูลการรับการ

รักษาพยาบาลท่ีเป็นท่ีนิยมของกลุ่มคนไขช้าวเวียดนาม เวบ็ไซตน้ี์พฒันาข้ึนบนภาษาเวียดนามโดยไม่ไดอิ้งทฤษฎีใด 

ๆ ในการออกแบบ มีคุณลกัษณะใชง้านง่าย เนน้แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัการรักษาโรงพยาบาลท่ีประเทศไทยท่ีกลุ่มคนไข้

ชาวเวียดนามให้ความนิยม การออกแบบเวบ็ไซตใ์ชข้นาดหนา้เวบ็เป็น 800x600 pixels รูปแบบเนวิเกชัน่ในเวบ็ไซต์

ออกแบบเป็นปุ่มแบบธรรมดา เน้ือหาและรูปภาพประกอบต่าง ๆ เนน้ในรูปแบบอ่านง่าย และเน้ือหาปัจจุบนัส่วนมาก

เน้ือหาเก่ียวกบัการรักษาสาํหรับผูมี้บุตรยากและบางเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการตรวจร่างกายหรือสถานท่ีพกัและท่องเท่ียว 

ขอ้ดีของเวบ็ไซตน้ี์คือใชง้านง่าย ประมวลผลไดร้วดเร็ว แต่อยา่งไรก็ดียงัพบวา่เวบ็ไซตน้ี์ยงัมีขอ้มูลไม่มาก ช่องทาง

ติดต่อผูดู้แลระบบยงัเป็นแบบพ้ืนฐาน ในงานวิจยัจึงตอ้งการขยายเน้ือหา และรูปแบบบนหนา้เวบ็ใหมี้ความน่าสนใจ

และโดดเด่นมากข้ึน ดงันั้นกระบวนการวิจยัจึงเร่ิมตน้ท่ีการประเมินเวบ็ไซตปั์จจุบนัโดยสอบถามจากผูใ้ชผ้่านแบบ

ประเมิน ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ประเมินเว็บไซต์ปัจจุบนัคือกลุ่มคนไข ้จาํนวน 30 คน ในแบบประเมินคร้ังแรกได้

แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมิน ส่วนท่ีสองคือ ขอ้มูลการใชง้านเวบ็ไซตท่ี์มีบริการใหข้อ้มูล

ก า ร รั ก ษ า โ ร ง พ ย าบ า ล ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  สุด ท้าย เ ป็ น ส่วน ค วาม คิ ด เ ห็ น เ ก่ี ย ว กับ ก าร ใ ช้ง าน เ ว็บ ไ ซ ต์  

www.ivfthailan.com ในส่วนท่ีสามไดถ้ามถึงความพึงพอใจในการออกแบบเวบ็ไซตเ์ช่น โครงสร้างเวบ็ไซต ์ระบบ

ส่วนนาํทางของเวบ็ไซต ์โทนสี หรือคุณลกัษณะการออกแบบต่าง ๆ ผลลพัธ์ของการประเมินพบวา่ ส่วนมากผูใ้ชไ้ด้

รู้จกักบัเวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการขอ้มูลการรักษาพยาบาลในประเทศไทยจากเพ่ือน (57%) มีผูแ้นะนาํ (27%) และไม่เคยใช้

งานเวบ็ไซต ์www.ivfthailan.com เลย (40%) สาํหรับผูใ้ชท่ี้เคยใชง้านเวบ็ไซตน้ี์มากกวา่ 20 คร้ังส่วนมากใชเ้พ่ือสืบคน้

ขอ้มูล (73%) และเขา้ไปหาขอ้มูลจากแหล่งสารสนเทศอ่ืนจากเวบ็ไซตข์องโรงพยาบาลต่าง ๆ ก่อนท่ีจะมาเขา้ใชง้าน

เวบ็ไซต ์ผูท่ี้เคยใชง้านเวบ็ไซต ์www.ivfthailan.com มีความพึงพอใจต่อเวบ็ไซตใ์นระดบั ปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.29, S.D. 

= 0.48)  

ในการดาํเนินการขั้นต่อมา ไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินเวบ็ไซตปั์จจุบนัมาประกอบการสร้างเวบ็ไซต์

ตน้แบบจาํนวน 3 รูปแบบ เวบ็ไซตต์น้แบบทั้งสามแบบจะถูกนาํมาประเมินการใชง้านอีกคร้ังโดยกลุ่มทดลอง การ

เลือกกลุ่มทดลองเป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คนไขช้าวเวียดนามท่ีตอ้งการหาขอ้มูลการรับ

บริการรักษาพยาบาลในประเทศไทยจาํนวน 30 คน กลุ่มทดลองจะลองใชเ้วบ็ไซตท์ั้งสามแบบและทาํแบบประเมิน 

คุณลกัษณะในดา้นต่างๆท่ีไดก้าํหนดไว ้ไดแ้ก่ ดา้นการออกแบบ โทนสี โครงสร้างของเวบ็ ขนาดหน้าเวบ็ ความ

น่าสนใจ การจดักลุ่มเน้ือหาการประมวลผล ช่องทางการติดต่อสอบถาม ระบบส่วนนาํทาง ซ่ึงกลุ่มทดลองจะเลือก

เวบ็ไซตต์น้แบบท่ีตนเองพึงพอใจท่ีสุดตามคุณลกัษณะแต่ละดา้น ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินเวบ็ไซตต์น้แบบทั้งสาม 

จะถูกรวบรวมเพ่ือวเิคราะห์หาขอ้สรุป เพ่ือนาํมาสร้างเป็นเวบ็ไซตใ์หม่ท่ีสมบูรณ์  

 

4. ผลการวจิยั  

4.1. เวบ็ไซตต์น้แบบ 

การออกแบบเวบ็ไซตต์น้แบบ โดยสร้างจากผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประเมินเวบ็ไซตปั์จจุบนั เวบ็ไซตต์น้แบบ

ทั้งสามไดป้ระยกุตเ์อาเสียงและวดีิโอเขา้มาประกอบ มีการปรับเปล่ียนขนาดของเวบ็ไซตใ์หใ้หญ่ข้ึน มีการใชโ้ทนสีท่ี

เหมาะสมและมีการแบ่งพ้ืนหลงัของเวบ็กบัพ้ืนหลงัของเน้ือหาท่ีชดัเจน ระบบเนวิเกชัน่ถูกพฒันาให้มีการแสดงเมนู
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วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1427 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

แตกต่างกันในเว็บไซต์ตน้แบบทั้งสาม รวมทั้ งมีการใช้ส่ือต่าง ๆ เช่นกราฟิก ตวัอกัษร ให้มีความน่าสนใจและดู

ทนัสมยัต่างกนัในทั้งสามเวบ็ไซตต์น้แบบ และดูดีข้ึนกวา่เวบ็ไซตปั์จจุบนั (www.ivfthailan.com) 

เวบ็ไซตต์น้แบบท่ี 1 (ในรูป 1) เนน้ในการใชง้านอยา่งสะดวกรวดเร็ว โดยใชโ้ครงสร้างแบบ Grid Structure 

(Patrick J Liynch, 2008) คือมีการเช่ือมต่อแบบตาราง ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถกดไปทุกหนา้เวบ็ท่ีตอ้งการคน้หาเม่ืออยูใ่นหนา้

ใดหนา้หน่ึงของเวบ็ไซต ์ส่วนประกอบของหนา้เวบ็มีทั้งวีดีโอ ช่องทางการติดต่อ ข่าวสาร และ Quick Link การวาง

องค์องค์ประกอบของเว็บไซต์ดว้ยเมนูเป็นเแบบ Horizontal (Kalbach James, 2007) โดยองค์ประกอบต่าง ๆ ของ

เวบ็ไซตต์น้แบบท่ี 1 การใชสี้เนน้สีขาวและสีฟ้าเพ่ือสร้างรู้สึกท่ีเรียบง่ายและสบายใจ  ดงัรูปท่ี 1 

เวบ็ไซต์ตน้แบบ 2 (ในรูป 2) คือเน้นการแสดงเน้ือหาขอ้มูลมาก เช่น ขนาดหนา้เวบ็ใหญ่มาก (1024x768 

pixels) ขอ้มูลข่าวสารส่วนมากจะอยูใ่นหนา้แรกของเวบ็ไซต ์ดงันั้นองคป์ระกอบของหนา้เวบ็หลกั จะแสดงเน้ือหา

มากมาย เช่น ขอ้มูลทัว่ไป Quick link รูปภาพ และวีดีโอ  เมนูหลกัของเวบ็ไซตจ์ะมีท่ีดา้นบนสุดเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

เมนูหลกัอนัแรกใชน้าํทางให้กลบัไปหน้าแรก contact us และแนะนาํเวบ็ไซต์ ส่วนเมนูหลกัท่ีสองใชน้าํทางไปยงั

เน้ือหาอ่ืนๆภายในเว็บไซต์ ผ่านไอคอน 3 ตวัโดยไอคอนตวัแรกคือ ไอคอน Location จะแสดงแผนท่ี ท่ีอยู่ของ

โรงพยาบาลเช่ือมต่อกบั Google Map เพ่ือใหเ้ล่ือนดูพ้ืนท่ีขา้งโรงพยาบาลได ้ไอคอนตวัท่ีสองจะนาํทางไปยงัขอ้มูล

แผนกต่างๆของโรงพยาบาล และไอคอนตวัท่ีสามใช้นาํทางไปยงัการกรอกขอ้ความเพ่ือติดต่อกับผูดู้แลเวบ็ไซต์ 

เน้ือหาท่ีแสดงภายในเว็บไซต์ใช้รูปแบบ Content โดยมีรูปแบบการนําทางแบบภายในหน้าเว็บ (Internal page 

navigation) (James Kalbach, 2008) มีการใชสี้แบบเป็นสีเดียวคือสีขาว ไม่เนน้กราฟิก 

 

รูปท่ี 1 ส่วนประกอบเวบ็ไซตแ์บบ 1 
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รูปท่ี 2 ส่วนประกอบเวบ็ไซตแ์บบ 2 

 

 
 

รูปท่ี 3 ส่วนประกอบเวบ็ไซตแ์บบ 3 
 

เวบ็ไซตต์น้แบบท่ี 3 (รูปท่ี 3) ถูกออกแบบเวบ็ไซตใ์หมี้ขนาด 800x600 pixels คือขนาดพ้ืนฐานของเวบ็ไซต์

ท่ีไดนิ้ยมใชม้ากเม่ือประมาณ 7-8 ปีท่ีแลว้ ซ่ึงนกัวิจยัมีความเห็นวา่เวบ็ไซตข์นาดน้ีมีความน่าใช ้เพราะสามารถดึงดูด

สายตาผูใ้ชก้บัเน้ือหาท่ีอยู่ตรงกลางของหน้าเวบ็นั้น และนาํเอาแนวคิดในการวางองคป์ระกอบหลกัไวบ้นภาพหรือ

พ้ืนผิวโดยตรง (Matt Cronin, 2009) มาใชใ้นการออกแบบเวบ็ไซต์น้ี โดยพ้ืนหลงัจะเป็นรูปขนาดใหญ่ตามการวาง 

layout สีพ้ืนของส่วนเน้ือหาจะไม่มี เน้นการใชสี้ขององคป์ระกอบต่างๆและสีตวัอกัษรเพ่ือดึงความเด่นของเน้ือหา 

(ธนาศกัด์ิ   ภูมิชยั, 2551) เวบ็ไซต์น้ีมีการแบ่งหมวดหมู่ของขอ้มูลไวอ้ย่างชดัเจน 3 หมวดหมู่หลกั เพ่ือช่วยให้การ

คน้หาขอ้มูลทาํไดร้วดเร็วและสะดวกตามหัวขอ้หลกั ช่องทางการติดต่อดว้ยการส่งขอ้ความด่วนเวลาท่ีผูใ้ชค้ลิกเขา้

หนา้เวบ็หลกัจะมี Chatbox แสดงข้ึนมา ผูใ้ชส้ามารถส่งขอ้ความถึงผูดู้แลระบบไดท้นัที  
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4.2.  ผลการประเมินเวบ็ไซตต์น้แบบทั้งสาม 

ตารางท่ี 1 ผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายเม่ือไดท้ดสอบใชง้านเวบ็ไซตต์น้แบบ 3 แบบ 

ข้อที่ รายการประเมิน Web 1 Web 2 Web 3 

1 โครงสร้างหนา้เวบ็ 

− ขนาดของการตั้งค่าหนา้เวบ็และหนา้จอ 

− ลกัษณะโครงสร้างหนา้เวบ็ 

− การจดัวางตาํแหน่งของโลโก,้ เน้ือหาและภาพประกอบ 

 

13 

11 

6 

 

7 

8 

3 

 

10 

11 

21 

2 ระบบนาํทางเวบ็ไวต ์(Navigation) 

− ตาํแหน่งของระบบนาํทางเวบ็ไซต ์(เนวิเกชัน่) 

− ลกัษณะแสดงเมนูของระบบนาํทางเวบ็ไซต ์ 

− การแบ่งหมวดหมู่หวัขอ้เวลาผูใ้ชค้ลิกท่ีเมนู 

 

16 

20 

5 

 

7 

2 

7 

 

7 

8 

18 

3 การใชสี้ท่ีเหมาะสม  

− จาํนวนของสีหลกัท่ีใชบ้นเวบ็ไซต ์

− ความเหมาะสมของการใชสี้พ้ืนหลงัของเวบ็ไซต ์

− โทนสีและการเลือกใชสี้ท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูล 

 

6 

10 
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4 

5 

10 

 

20 

15 

16 

4 รูปแบบการใชต้วัอกัษร  

− รูปแบบฟ้อนตท่ี์ใชก้บัตวัหนงัสือมีความหลากหลาย 

− ความเหมาะสมของสีตวัอกัษรกบัพ้ืนหลงั 

− ลกัษณะตวัอกัษรท่ีใชก้บัการแสดงเน้ือหา 
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7 

5 

 

20 

14 

14 

5 กราฟิก 

− จาํนวนของภาพกราฟิกมากนอ้ยเพียงใด 

− ลกัษณะในการวางภาพกราฟิกในตาํแหน่งท่ีเหมาะสม

บนหนา้เวบ็ไซต ์

− จดัขนาดของภาพกราฟิกมีความเหมาะสมและดึงดูด

ความสนใจจากผูใ้ช ้
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6 
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0 
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24 

6 การใชส่ื้อประสมต่างๆ 

− การใชวี้ดีโอคลิป เพ่ือแสดงขอ้มูลโฆษณา 

− การใชเ้สียงประกอบการอธิบายเน้ือหา 
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20 
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5 

 

3 

5 

7 เวบ็ไซตป์ระมวลผลและแสดงผลรวดเร็ว 9 3 18 

8 การจดักลุ่มเน้ือหาของเวบ็ไซตมี์ความเหมาะสม เขา้ใจง่าย 

และสะดวกต่อการเขา้ใช ้

6 5 19 

9 ความทนัสมยัและความน่าสนใจของเน้ือหา 6 1 23 

10 ช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ขอ้เสนอแนะ 14 0 16 

11 รูปแบบการนาํเสนอขอ้มูลมีความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 9 4 17 

12 ความน่าสนใจในการเสนอขอ้มูล 1 0 29 

13 ความพึงพอใจโดยรวมในการใชเ้วบ็ไซต ์ 6 0 24 

ผลรวม (ร้อยละ) ของความถ่ีในการเลือก 222(30.8%) 95(13.2%) 403(56%) 
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ข้อมูลท่ีรวบรวมจากผลการประเมินเว็บไซต์ต้นแบบทั้ งสาม แสดงในตารางท่ี 1 ผลการประเมินพบ

กลุ่มเป้าหมายเลือกคุณลกัษณะของเวบ็ไซตต์น้แบบท่ี 3 ดว้ยความถ่ีรวมสูงเป็นอนัดบัท่ี 1 คิดเป็น 56% อนัดบัสองคือ

เวบ็ไซตต์น้แบบท่ี 1 คิดเป็น 30.8% อนัดบัสุดทา้ยคือเวบ็ไซตต์น้แบบท่ี 2 คิดเป็น 13.2% เม่ือพิจารณาในรายละเอียด

ของคุณลกัษณะดา้นโครงสร้าง พบวา่ ขนาดของเวบ็ไซตท่ี์กลุ่มทดลองเลือกมากท่ีสุดคือขนาดของเวบ็ไซตแ์บบท่ี 1 

ส่วนโครงสร้างหนา้เวบ็ กลุ่มทดลองไดเ้ลือกเวบ็ไซตแ์บบท่ี 1 และ 3 ในจาํนวนท่ีเท่ากนั แต่พบวา่เวบ็ไซตแ์บบท่ี 3 ถูก

เลือกมากท่ีสุดในดา้นการจดัวางเน้ือหาและองค์ประกอบ เม่ือพิจารณาดา้นระบบนาํทางของเว็บไซต์ พบว่ากลุ่ม

ทดลองช่ืนชอบการวางตาํแหน่งของระบบนาํทางและลกัษณะของเมนูในเวบ็ไซตแ์บบท่ี 1 แต่ชอบการแบ่งหมวดหมู่

ของเวบ็ไซตแ์บบท่ี 3  สาํหรับคุณลกัษณะดา้นอ่ืนๆ เช่น การใชสี้ รูปแบบตวัอกัษรและภาพกราฟิก การประมวลผล 

การจดักลุ่มของเน้ือหา พบวา่กลุ่มทดลองมีความพอใจเวบ็ไซตแ์บบท่ี 3 มากท่ีสุด รองลงมาคือเวบ็ไซตแ์บบท่ี 1 และ

นอกจากนั้น กลุ่มทดลองยงัเลือกเวบ็ไซตท่ี์ 3 เป็นอนัดบัสูงสุดวา่เป็นเวบ็ไซตท่ี์ดูทนัสมยั มีรูปแบบการนาํเสนอขอ้มูล

ท่ีน่าสนใจ และมีช่องทางในการติดต่อสอบถามไดอ้ยา่งเหมาะสม ส่วนดา้นใชส่ื้อประสมต่าง ๆ กลุ่มทดลองพึงพอใจ

ในเวบ็ไซตแ์บบท่ี 1 มากท่ีสุด 

 

5. การสรุปและอภิปรายผล 

ผลของการวจิยัคร้ังน้ีไดเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายท่ีใชง้านเวบ็ไซตท่ี์ใหข้อ้มูลการ

รับการรักษาพยาบาลในประเทศ นิยมเวบ็ไซตท่ี์มีความสดใส มีช่องทางติดต่อกบัผูดู้แลระบบท่ีทนัสมยั สะดวก และ

แบ่งหมวดหมู่ขอ้มูลท่ีชัดเจน สําหรับส่วนนําทางของเว็บไซต์ควรวางตาํแหน่งของเมนูไวต้ามเว็บไซต์แบบท่ี 1 

ในขณะท่ีการแบ่งหมวดหมู่ของขอ้มูลควรใชแ้บบเวบ็ไซตท่ี์ 3 ไดเ้พ่ือเพ่ิมความสะดวกในการเขา้ถึงเน้ือหาของขอ้มูล 

ขนาดหน้าจอท่ีเหมาะสมควรออกแบบตามเวบ็ไซต์แบบท่ี 3 นั่นคือหน้าจอขนาด 800x600 pixel และเลือกใชสี้พ้ืน

หลงัท่ีทาํให้ผูใ้ชรู้้สึกว่าหน้าเวบ็กวา้งขวางและน่าสนใจ และควรประยุกตส่ื์อต่าง ๆ เขา้มาประกอบในเวบ็ไซตด์ว้ย 

เช่น รูปภาพหรือวดีิโอเขา้มาเพ่ือใหมี้การแสดงเน้ือหาท่ีหลากหลาย 

งานวิจยัน้ีไดป้รับวิธีการเพ่ือไดแ้นวทางในการออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชใ้หม้ากข้ึน 

โดยหากเปรียบเทียบกบังานวิจยัของ ปิติสัณห์ อินทพิชยั (2557) ซ่ึงป็นการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซตเ์ช่นกนัแต่

รูปแบบการศึกษาขอ้มูลต่างกนั ในงานวิจยัของ ปิติสัณห์ อินทพิชยัไม่มีการสร้างเวบ็ไซตต์น้แบบและทาํการประเมิน

เวบ็ตน้แบบก่อน จะมีก็แต่ผลการประเมินการใชง้านของเวบ็ไซตเ์พียงเวบ็เดียวท่ีออกแบบข้ึนมา และผลประเมินก็

นาํไปปรับปรุงแกไ้ขเวบ็ไซตใ์หส้มบูรณ์ อยา่งไรก็ดีการออกแบบของ ปิติสัณห์ (2557) ใชห้ลกัการออกแบบคลา้ยกบั

งานวิจยัน้ี คือไดจ้ดัวางรูปแบบเวบ็ไซต์ท่ีเน้นให้เน้ือท่ีส่วนใหญ่เป็นขอ้ความมากกว่าส่วนอ่ืนเพ่ือรองรับตวัอกัษร

ขนาดใหญ่ และจดัเน้ือท่ีในการใส่ขอ้ความท่ีสะอาดตาไม่มีส่ิงรบกวน สาํหรับผลงานวจิยัของ ธนาศกัด์ิ ภูมิชยั (2551) 

ไดพ้บวา่การออกแบบเมนูเป็นตวัอกัษรธรรมดาจะตอ้งมีการใส่สีหรือ effect ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัน้ีท่ีไดมี้การนาํ

ลกัษณะเมนูแบบ Horizontal มาประยกุตใ์ชเ้พ่ือเพ่ิมความโดดเด่นให้กบัเมนูของเวบ็ไซต ์ในผลประเมินในงานวิจยั

ของ ธนาศกัด์ิ พบวา่กลุ่มเป้าหมายคือนกัเรียนและครู ช่ืนชอบการออกแบบท่ีมีสีสนัและมีการนาํกราฟิกมาช่วยในการ

แสดงขอ้มูล ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัน้ีท่ีกลุ่มเป้าหมายไดเ้ลือกเวบ็ไซต์ตน้แบบท่ี 3 มากท่ีสุดเพราะมีสีสันและมี

กราฟิกมากท่ีสุดในบรรดาเวบ็ไซตต์น้แบบทั้งสาม สาํหรับผลการประเมินเก่ียวกบัลกัษณะการแบ่งหมวดหมู่ขอ้มูล

ของเวบ็ไซตท่ี์ชดัเจนจะทาํใหผู้ใ้ชรู้้สึกสะดวกในการใชง้านเวบ็ไซต ์สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภทัรพร หรุ่นรักวทิย ์
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(2547) ไดศึ้กษาความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายและแบ่งหมวดหมู่ท่ีเหมาะสมกบัเวบ็ไซตส์ถานีโทรทศัน์ การใชโ้ทน

สีอ่อนหรือโทนสีเยน็จะช่วยทาํผูใ้ช ้รู้สึกไม่เบ่ือกบัเน้ือหาและไม่รบกวนสายตา การใชโ้ทนสีตวัอกัษรเป็นสีเขม้อยูบ่น

พ้ืนสีอ่อนก็ไดรั้บความนิยมจากกลุ่มเป้าหมาย  

การนาํเวบ็ไซต์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัมาประเมินเพ่ือให้ไดแ้นวทางการออกแบบเวบ็ไซต์ตน้แบบมีประโยชน์

อย่างมาก นอกจากน้ีการประยุกต์ทฤษฎีต่าง ๆ เก่ียวกบัการออกแบบเวบ็ไซต์ทาํให้แนวทางในการสร้างเวบ็ไซตท่ี์

สมบูรณ์มีความชดัเจนมากข้ึนและมัน่ใจวา่ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 
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การพฒันาโมเดลตรวจจับคําหยาบภาษาไทยบนส่ือออนไลน์ด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นิง 

DEVELOPMENT OF THAI LANGUAGE PROFANITY INVESTIGATION MODEL  

FOR ONLINE MEDIA USING DATA MINING TECHNIQUE  
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--------------------------------- 
 

บทคัดย่อ 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการวเิคราะห์คาํหยาบภาษาไทยบนส่ือออนไลน์ดว้ย

เทคนิคดาตา้ไมน์นิง โดยใชโ้มเดลในการตรวจจบัคาํหยาบภาษาไทยดว้ยพจนานุกรมคาํหยาบท่ีผ่านการปรับปรุงใช้

เทคนิค TFICF (Term  Frequency - Inverse  Class Frequency) จากการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า การศึกษาเปรียบเทียบ

กระบวนการวิเคราะห์คาํหยาบดว้ยเทคนิคดาตา้ไมน์นิง ไดแ้ก่ เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ มีค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) 

เท่ากบั 0.96 และค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย กาํลงัสอง (RMSE) เท่ากบั 0.19  รองลงมา เทคนิคนาอีฟเบย ์ มีค่าความ

ถูกตอ้ง เท่ากบั 0.96 และค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย กาํลงัสอง (RMSE) เท่ากบั 0.21  และ เทคนิคเคเนียร์เรสเนเบอร์ให้

ค่าความถูกตอ้งท่ีนอ้ยกว่า โดยมีค่าความถูกตอ้ง (Accuracy)  เท่ากบั 0.95 และค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย กาํลงัสอง 

(RMSE) เท่ากบั 0.22 แมว้า่เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจและเทคนิคนาอีฟเบยจ์ะให้ค่าความถูกตอ้งท่ีเท่ากนั แต่พบวา่การ

วิเคราะห์คาํหยาบดว้ยเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจมีค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียกาํลงัสอง (RMSE) นอ้ยท่ีสุด และมีรูปแบบ

การวเิคราะห์ขอ้ความท่ีง่ายต่อความเขา้ใจมากกวา่เทคนิคอ่ืนๆ  

คาํสําคญั:  คาํหยาบ, เวบ็บอร์ด, พจนานุกรม, ตน้ไมต้ดัสินใจ, เคเนียร์เรสเนเบอร์, นาอีฟเบย ์ 

 

ABSTRACT 

This research aims to comparatively study the process of Thai language profanity investigation for online 

media with data mining techniques. These models were used to investigate Thai language profanity by using a 

profanity dictionary that improved by Term Frequency-Inverse Class Frequency technique (or TFICF). According to 

this research, the comparatively study process of Thai profanity investigation with data mining techniques such as 

decision tree technique which gave the accuracy at 0.96 and root mean square error (RMSE) equal to 0.19, followed 

by Naive Bayes technique which gave the accuracy at 0.96 and RMSE equal to 0.21, and K-Nearest Neighbor 

technique which gave the lowest accuracy at 0.95 and RMSE equal to 0.22. Although the decision tree and Naive 

Bayes techniques gave the similar accuracy, profanity investigation using decision tree technique had the lowest 

RMSE and easy analysis pattern to more understand when compared with the other techniques. 

Keywords:  Profanity, web board, dictionary, Decision tree, K-Nearest Neighbors (K-NN), Naïve Bayes  
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1. บทนํา 

การใชข้อ้ความภาษาไทยบนส่ือออนไลน์ท่ีผูเ้ขียนมีจุดประสงคใ์หผู้พ้บเห็นรู้สึกเจ็บปวด เส่ือมเสียช่ือเสียง 

คาํด่าหยาบคาย การสร้างความแตกแยก จนถึงการกระทบถึงสถาบนัอนัเป็นท่ีเคารพในสังคมออนไลน์ทัว่โลก ยงัคง

เป็นปัญหาท่ีสาํคญัของสังคมเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะการเรียนรู้จาํของเยาวชนไทย ในปัจจุบนัยงัสร้างความหนกัใจ

สาํหรับการตรวจสอบของผูดู้แลเวบ็ไซต ์เน่ืองจากภาษาท่ีใชมี้ลกัษณะเป็นทั้งภาษาพูด และภาษาเขียนผสมกนั อีกทั้ง

การดดัแปลงการเขียนโดยการตั้งใจสะกดผิด การใชต้วัยอ่ สัญลกัษณ์ คาํสแลง (Sood, Sara Owsley, Judd Antin, and 

Elizabeth Churchill,2012)  เพ่ือหลีกเหล่ียงโปรแกรมคดักรอง หรือตรวจจับคาํหยาบ มีนักวิจัย ได้พยายามศึกษา

พฤติกรรมการใชภ้าษาในเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมของผูใ้ชบ้ริการสังคมออนไลน์เพ่ือหาวิธีการตรวจจบัคาํหยาบให้

แม่นยาํมากยิ่งข้ึน (Xiang, G., Hong, J., and Rose, C. P.,2012) ศูนยข์อ้มูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดย ไอลอว ์ เม่ือ

วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559  สถิติการระงับการเผยแพร่เน้ือหาและการสั่งปิดเว็บไซต์ ได้รวบรวมขอ้มูลผ่าน

ฐานขอ้มูลคดีออนไลน์ของศาลอาญา ปรากฎว่า ในช่วงเดือนมกราคม 2556 จนถึงเดือนธันวาคม 2557 ศาลอาญามี

คาํสัง่ระงบัการเผยแพร่เน้ือหาทั้งส้ิน 123 ฉบบั รวมจาํนวน 9,328 URL  พบวา่เน้ือหาท่ีถูกปิดกั้นการเขา้ถึงเป็นอนัดบั

หน่ึงคือ เน้ือหาและภาพซ่ึงมีลกัษณะดูหม่ิน หม่ินประมาท พระมหากษตัริย ์ราชินี และรัชทายาท ร้อยละ 82.83 อนัดบั

ท่ีสองคือ เน้ือหาและภาพซ่ึงมีลกัษณะลามกอนาจาร ร้อยละ 16.58 และอบัดบัท่ีสามคือ เน้ือหาและภาพท่ีมีลกัษณะขดั

ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 0.32 ส่วนเน้ือหาท่ีเป็นการหม่ินประมาทบุคคล

ธรรมดามีการขอคาํสั่งศาลให้ปิดกั้นเป็นจาํนวนน้อยมาก เม่ือเทียบกบัทั้งหมด ปัจจุบนัปัญหาการใชค้าํพูดท่ีรุนแรง 

หรือ ด่า หมายถึงใชถ้อ้ยคาํวา่คนอ่ืนดว้ยถอ้ยคาํท่ีหยาบชา้เลวทราม (Tanasanti Jirapon, Phokharatkul Pisit, Buntilov 

Vladimir, and Kanoksilpatham Budsaba.,2012) จนถึง ส่อเสียด หม่ินประมาทผูอ่ื้น หรือหม่ินกระทบถึงสถาบนัเบ้ือง

สูงมีมากมายในส่ือออนไลน์ ซ่ึงยากต่อการตรวจจบัคาํหยาบจนบางเวบ็ไซตไ์ม่สามารถปิดกั้นได ้ดว้ยปัญหาการใช้

ภาษาไทยมีคาํศพัทใ์หม่ๆเกิดข้ึนอยูเ่สมอดว้ยจากการท่ีมีการปรับเปล่ียนไปตามแต่ละยคุสมยัอยา่งรวดเร็ว และการใช้

ภาษาไทยมกัจะใชภ้าษาพูดในการเขียน ใชค้าํสแลง การลากเสียง การสะกดคาํผิด หรือบางคาํท่ีพิมพด์ว้ยความรีบเร่ง 

และเป็นคาํท่ีใกลเ้คียงกบักลุ่มคาํพอ้งเสียงแต่การกดแป้น Shift ทาํใหเ้สียเวลาจึงไม่กด และเปล่ียนคาํท่ีตอ้งการเป็นอีก

คาํท่ีออกเสียงคลา้ยกันแทน เช่น กูเกลียดมึง เป็น กุเกียดมึงงงงง  ไอส้ัตวน์รก เป็น ไอสัสนรก  คาํเหล่าน้ีผูเ้ขียน

ตอ้งการหลีกเหล่ียงระบบตรวจจบัคาํไม่เหมาะสม หรือคาํหยาบ  สาเหตุดงักล่าวผูว้จิยัจึงนาํเสนอแนวทางการตรวจจบั

คาํหยาบ โดยใช้โมเดลการตรวจจับคาํหยาบด้วยพจนานุกรมคาํหยาบท่ีผ่านการปรับปรุงปรับเพ่ิมลดคาํศัพท์ 

(adaptive) โดยนําขอ้มูลท่ีมนุษย ์และพจนานุกรมเห็นตรงกันนํามาวิเคราะห์ขอ้ความคาํหยาบด้วยเทคนิคต้นไม้

ตดัสินใจ  เทคนิคเคเนียร์เรสเนเบอร์ และนาอีฟเบย ์เพ่ือนาํมาเปรียบเทียบหาโมเดลท่ีดีสุด มีรูปแบบเขา้ใจง่ายและ

แม่นยาํในการตรวจจบัคาํหยาบภาษาไทย    
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือพฒันาโมเดลท่ีใหค้่าความแม่นยาํ และถูกตอ้งท่ีสุดในการตรวจจบัคาํหยาบภาษาไทยบนส่ือออนไลน์

ดว้ยการใชพ้จนานุกรมท่ีผา่นการปรับปรุงโดยมีผลการวเิคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญเป็นขอ้มูลป้อนกลบั และนาํมา

วเิคราะห์ขอ้ความคาํหยาบดว้ยเทคนิคการจาํแนกประเภทขอ้มูล 3 เทคนิค ไดแ้ก่ เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ  เทคนิค        

เคเนียร์เรสเนเบอร์ และเทคนิคนาอีฟเบย ์
 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1434 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

3. การดาํเนินการวจิยั 

 คลงัข้อความ 

การสร้างคลงัขอ้ความสําหรับการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลประเภทตวัอกัษรบนกระดานสนทนา หรือขอ้ความแสดง

ความคิดเห็นตามส่ือบนัเทิงออนไลน์ต่างๆ จากเวบ็ไซต ์ข่าว  บนัเทิง  เกมออนไลน์ และประมูลขายสินคา้ เวบ็ไซต์

ดงักล่าวมีการเปิดเสรี รวมถึงการไม่ปิดกั้นคาํท่ีไม่เหมาะสม หรือคาํหยาบ ในการแสดงความคิดของผูใ้ชบ้ริการ ผูว้จิยั

ไดเ้ก็บตวัอยา่งท่ีใชท้ดลองไดจ้าํนวนขอ้ความ 1,214 โพสต์ (1 โพสต์ความยาวไม่เกิน 300 ตวัอกัษร) อย่างไรก็ตาม

ขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการทดสอบน้ีเป็นการสุ่มตวัอยา่งเพ่ือนาํมาวิเคราะห์ และมีขนาดไม่ใหญ่นกั ผูว้จิยัก็พบวา่ขอ้มูล

เพียงเท่าน้ีก็เพียงพอในการทดสอบเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการวเิคราะห์คาํหยาบสาํหรับนาํไปพฒันาโมเดลตรวจจบัคาํ

หยาบภาษาไทยในลกัษณะต่างๆ ไดดี้พอสมควร 

 การเตรียมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลท่ีมาจากเวบ็ไซต ์4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ข่าว บนัเทิง  เกมออนไลน์ และประมูล

ขายสินคา้ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวประกอบดว้ยคาํสัง่ HTML และภาษาสคริปต ์ตามหลกัโครงสร้างเวบ็เพจ  ผูว้จิยัจึงตอ้งนาํ

แท็ก HTML ออกใหเ้หลือเฉพาะขอ้ความเท่านั้น เม่ือไดข้อ้มูลท่ีเป็นเฉพาะขอ้ความ ขั้นตอนสาํคญั คือการประมวลผล

ทางภาษาดว้ยการตดัคาํภาษาไทย (Word Segmentation)  แบบอิงพจนานุกรมผ่านการใชโ้ปรแกรมเล็กซ์โต (Lexto) 

งานวิจัยน้ีได้เลือกวิธีการตดัคาํภาษาไทยท่ีเหมาะสมกับขอ้มูลท่ีใช้ในชีวิตประจาํวนั ด้วยการตดัคาํแบบยาวท่ีสุด 

(Longest Matching) (ยืน ภู่วรวรรณ,2529) ซ่ึงมีความแม่นยาํสําหรับการตัดคาํในเอกสารได้สูงถึง 99%  และนํา

ขอ้ความท่ีผ่านการตดัคาํภาษาไทยมาดาํเนินการกาํจดัคาํท่ีไม่มีนยัสาํคญัออก หรือ คาํหยุด คือคาํท่ีไม่มีความสาํคญั 

เช่น  กบั  ของ  หรือ ท่ี เป็นตน้ เพ่ือประหยดัพ้ืนท่ี และเวลาในการประมวลผล (C. Haruechaiyasak, S. Kongyoung 

and M. Dailey,2008) 

พจนานุกรมคาํหยาบ 

พจนานุกรมคาํหยาบภาษาไทยสําหรับใช้ในการศึกษาในงานวิจัยคร้ังน้ี ได้ขอ้มูลคาํศัพท์จากทีมปฏิบัติการวิจัย

วทิยาการมนุษยภาษา (HLT) ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เก็บรวบรวมคาํศพัท์

จากเวบ็ไซต ์agoda, pantip, facebook, twitter และ youtube  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2555 มีจาํนวนทั้งส้ิน 663 คาํ ถือเป็น

พจนานุกรมตน้ฉบบัท่ีใชส้าํหรับการศึกษาในงานวิจยัในคร้ังน้ี  ซ่ึงงานวิจยัก่อนหนา้ผูว้ิจยัไดน้าํพจนานุกรมคาํหยาบ

มาทาํการทดลองปรับปรุงดว้ยเทคนิค TFICF (Term  Frequency - Inverse  Class Frequency) เพ่ือปรับเพ่ิมลดคาํศพัท์

ในพจนานุกรม ซ่ึงพจนานุกรมคาํหยาบท่ีปรับปรุงดว้ยการลดคาํศพัทมี์ความความแม่นยาํมากท่ีสุด มีค่าความถูกตอ้ง 

(Accuracy) 0.87 ผูว้ิจยันาํใชพ้จนานุกรมลดคาํศพัท์เน่ืองจากมีค่าความแม่นยาํในการตรวจจบัคาํหยาบสูงท่ีสุด และ

สามารถนาํมาศึกษาเปรียบเทียบถึงการวิเคราะห์คาํหยาบดว้ยเทคนิคการจาํแนกประเภทไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงจาํนวน

คาํศพัทค์าํหยาบท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีจาํนวนทั้งหมด 593 คาํ (ณฐัาศิริ  เชาวป์ระสิทธ์ิ  กฤษฎา  ศรีแผว้, 2557) 

 โมเดลตรวจจบัคาํหยาบด้วยพจนานุกรมลดคาํหยาบ 

โมเดลการตรวจจบัคาํหยาบภาษาไทยในการศึกษาเปรียบเทียบการวเิคราะห์คาํหยาบดว้ยเทคนิคการจาํแนกประเภท 3 

เทคนิค ไดแ้ก่ เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ  เทคนิคเคเนียร์เรสเนเบอร์ และเทคนิคนาอีฟเบย ์ ผูว้ิจยัไดใ้ชพ้จนานุกรมลดคาํ

หยาบท่ีผ่านการปรับปรุงจากพจนานุกรมต้นฉบับด้วยเทคนิค TFICF (Term Frequency - Inverse Class 

Frequency)ในการสกัดคําสําคัญภายในคลาส หรือต่างคลาสกัน  ซ่ึงโมเดลตรวจจับคําหยาบภาษาไทยด้วย



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1435 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

พจนานุกรมลดคาํหยาบ ใหค้วามสาํคญักบัความถ่ี (Term Frequency)  และความถ่ีผกผนั (Inverse  Frequency)  ของคาํ

ท่ีปรากฎอยู่ในข้อความเพราะมีผลต่อการสกัดคําสําคัญภายในคลาส (intra-class) และต่างคลาส (inter-class) 

ความสําคญัของวิธีการน้ีคือการหาค่านํ้ าหนักของคาํในแต่ละคลาส ดังนิยามในสมการ (1) – (2) กาํหนดให้มี N 

ขอ้ความ M คาํท่ีแตกต่างกนั และแต่ละขอ้ความอยูใ่นคลาสใดคลาสหน่ึงตั้งแต่ 1 ถึง 4 

 

                          𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑘𝑘 =  𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑁𝑁𝑘𝑘

𝑁𝑁𝑖𝑖
𝑘𝑘                        (1)       

                        𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑘𝑘     =  𝑇𝑇𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 × 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑘𝑘              (2)                                                 
    

โดย 𝑖𝑖        คอื คาํ         =  {1, 2, ...,𝑀𝑀} 

      𝑖𝑖  คอื ขอ้ความ  =  {1, 2, …,𝑁𝑁} 

       𝑘𝑘  คอื คลาส       =   {1, 2, 3, 4} 

 𝑖𝑖 ⊆ 𝑖𝑖 ∈ 𝑘𝑘 คอื คาํอยู่ในขอ้ความ โดยแต่ละขอ้ความเป็น สมาชกิของคลาสใดคลาสหน่ึง           

  𝑁𝑁𝑘𝑘   คอื จาํนวนขอ้ความทีอ่ยู่คลาส 𝑘𝑘 

  𝑁𝑁𝑖𝑖𝑘𝑘    คอื จาํนวนขอ้ความทีม่คีาํ 𝑖𝑖 ปรากฎอยู่ในคลาส 𝑘𝑘  

 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑘𝑘   คอื ความถีค่ลาสผกผนัของคาํ 𝑖𝑖 ทีป่รากฎในคลาส 𝑘𝑘 

 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖   คอื ค่าความถีข่องคาํ 𝑖𝑖 ทีป่รากฎในขอ้ความ 𝑖𝑖 
 

พจนานุกรมลดคาํหยาบไดมี้การประยกุตแ์นวทางการสร้างพจนานุกรมดว้ยการป้อนกลบัความรู้ท่ีไดจ้าก

การใหม้นุษยว์เิคราะห์แลว้นาํมาพิจารณาในลกัษณะของ Confusion Matrix ดงัรูปท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1 Confusion Matrix ระหวา่งการกาํกบัของผูเ้ช่ียวชาญและการกาํกบัโดยพจนานุกรมคาํหยาบ 

 

พจนานุกรมลดคาํหยาบท่ีผ่านการปรับปรุง เร่ิมตน้ดว้ยการแบ่งกลุ่มขอ้มูลโดยสามารถแบ่งกลุ่มไดจ้ากการ

นาํคาํตอบของผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดจ้ากการกาํกบัขอ้ความ และผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากพจนานุกรมคาํหยาบตน้ฉบบันาํมาทาํการ

แบ่งกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มสามารถแทนดว้ย “A-B” โดยท่ี A คือ การกาํกบัของผูเ้ช่ียวชาญ และ B คือ การกาํกบัโดย

พจนานุกรมคาํหยาบตน้ฉบบั ซ่ึงสามารถแบ่งออกได ้4  กลุ่ม คือ k = 1 คือ “หยาบ-หยาบ”  k = 2 คือ “หยาบ-ไม่หยาบ”  

k = 3  คือ “ไม่หยาบ-หยาบ และ k = 4 คือ “ไม่หยาบ-ไม่หยาบ”  ส่วนวธีิการปรับปรุงพจนานุกรมโดยการลดคาํหยาบ 

กาํกบัด้วยพจนานุกรม 

(Predicted Class) 

กาํกบั ด้วย

ผู้เช่ียวชาญ 

(Actual class) 

 

หยาบ-หยาบ 

(True Positive) 

k = 1 

หยาบ-ไม่หยาบ

(False Negative) 

k = 2   

ไม่หยาบ-ไม่หยาบ 

(True Positive) 

k = 4 

ไม่หยาบ-หยาบ 

(False Positive)  

k = 3 
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ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสกดัคาํท่ีไม่น่าจะเป็นคาํหยาบท่ีปรากฎอยูใ่นพจนานุกรม โดยคาํนั้นจะไดจ้ากกลุ่มท่ีคนกาํกบัวา่ 

“ไม่หยาบ” แต่พจนานุกรมกาํกบัวา่ “หยาบ (k = 3) มาทาํการวดันํ้ าหนกัของคาํภายในคลาสดว้ยสมการท่ี (3)   

                                    vi = 1

eICFi
3 =  Ni

3

Ni
                                        (3) 

โดย  vi คือ นํ้ าหนกัของคาํ i ท่ีปรากฎภายในคลาส k=3,  vi มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 

เง่ือนไขในการลบคาํออกจากพจนานุกรมคาํหยาบ เป็นดงัสมการท่ี (4) นัน่คือ  

                  vi ≥ σ                      (4) 

โดย σ เป็นพารามิเตอร์ท่ีจะทาํการศึกษาถึงค่าท่ีเหมาะสม ซ่ึงค่าท่ีเหมาะสมสาํหรับพจนานุกรมลดคาํหยาบ ท่ีค่า σ 

= 0.3 ให้ค่าความถูกตอ้งและค่าอตัราการรู้จาํสูงท่ีสุดสามารถตรวจจบัคาํไดแ้ม่นยาํมีค่าเท่ากบั 0.87 จึงสามารถนํา

พจนานุกรมลดคาํหยาบมาศึกษาการเปรียบเทียบวเิคราะห์ขอ้ความคาํหยาบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 การทดลอง และการศึกษาเปรียบเทยีบเทคนิคจาํแนกประเภทข้อมูล 

ชุดข้อมูล 

ในการศึกษาการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ขอ้ความคาํหยาบในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชข้อ้ความแสดงความคิดเห็น

ทั้งหมด 515 โพสต ์จากขอ้มูลทั้งหมด 1,214 โพสต ์โดยเลือกกลุ่มขอ้มูลกลุ่มท่ี 1 (k=1) คน และพจนานุกรมกาํกบัเป็น 

“หยาบ-หยาบ” จาํนวน 199 โพสต ์และ กลุ่มท่ี 4 คน และพจนานุกรมกาํกบัเป็น “ไม่หยาบ-ไม่หยาบ”  จาํนวน 316 

โพสต ์ 

การเตรียมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับในการศึกษาคร้ังน้ีไดผ้า่นกระบวนการประมวลผลดว้ยภาษาธรรมชาติ และการเทียบคู่คาํ 

(Matching) ระหว่างพจนานุกรมลดคาํหยาบ และคาํในขอ้ความ รวมถึงการใชเ้ทคนิค TFIC ในการสกดัคาํภายใน

คลาสหรือต่างต่างคลาสกนั เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดพ้ฒันาดว้ยภาษาจาวา และการวิเคราะห์ขอ้ความคาํหยาบ ผูว้ิจยัไดใ้ช้

โปรแกรม RapidMiner Studio เวอร์ชั่น 7.5 ในการสร้างโมเดลเพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบดว้ยเทคนิคการจาํแนก

ประเภท 3 เทคนิค ไดแ้ก่ เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ  เทคนิคเคเนียร์เรสเนเบอร์  และเทคนิคนาอีฟเบย ์ 

การทดลอง 

นําข้อมูลท่ีใช้สําหรับการทดลองในคร้ังน้ีมีจํานวนข้อความ 515 โพสต์ และ คําศัพท์ค ําหยาบจาก

พจนานุกรมลดคาํหยาบจาํนวน 593 คาํ แลว้ทาํการวเิคราะห์ขอ้ความคาํหยาบดว้ยการนาํขอ้มูลไปเรียนรู้ในโปรแกรม 

RapidMiner Studio โดยแบ่งขอ้มูลออกเป็น 80% สําหรับการเรียนรู้ และ 20% เป็นการทดสอบ และใชเ้ทคนิคการ

จาํแนกขอ้มูลในการวเิคราะห์คาํหยาบ 3 เทคนิค 

               1)  ตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) การสร้างโมเดลในการวิเคราะห์ขอ้ความคาํหยาบโดยการ

จาํแนกกระบวนการทาํงานท่ีมีเง่ือนไขการตดัสินใจอยูใ่นรูปของโหนด (Nodes) โหนดจะมีคุณลกัษณะ (Attribute) ก่ิง

ของตน้ไม ้(Branch) แสดงค่าท่ีเป็นไปไดข้องคุณลกัษณะ และใบ (Leaf) ท่ีอยูด่า้นล่างสุดของตน้ไมต้ดัสินใจ จะแสดง

กลุ่ม หรือ คลาส (Class) การวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคดงักล่าว กาํหนดคลาสเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Negative (หยาบคาย) 

และกลุ่ม Positive (ไม่หยาบ)   

                2) เทคนิคเคเนียร์เรสเนเบอร์(K-Nearest Neighbors หรือ K-NN )  เป็นการวิเคราะห์ขอ้ความคาํ

หยาบท่ีมีการจาํแนกประเภทขอ้มูล โดยการวดัระยะห่างระหว่างขอ้มูลท่ีตอ้งการทาํนายขอ้มูลท่ีอยู่ใกลเ้คียงเป็น
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จาํนวน K ตวั  ซ่ึงคาํตอบท่ีทาํนายได ้คือ คลาสท่ีพบมากท่ีสุดของขอ้มูลท่ีเป็นเพ่ือนบา้นทั้ง K  ตวั ในเทคนิคน้ีใช้

วธีิการวดัระยะห่างแบบ Euclidean ซ่ึงเกิดจากรากท่ีสองของผลต่างระหวา่งแอตทริบิวตต์่างๆ ยกกาํลงั 

                  3) เทคนิคนาอีฟเบย ์(Naive Bayes)  เป็นอีกวิธีท่ีใชใ้นการจาํแนกประเภทขอ้มูล ซ่ึงใชท้ฤษฎี

ความน่าจะเป็น (Probability) เป็นหลกัในการวิเคราะห์คาํหยาบ โดยเทคนิคดังกล่าวจะทาํนายผลลพัธ์ โดยการ

วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเพ่ือใชใ้นการสร้างเง่ือนไขความน่าจะเป็นสาํหรับแต่ละความสมัพนัธ์ 

การวดัประสิทธิภาพ 

การทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการจาํแนกประเภททั้ง 3 เทคนิค ในการศึกษางานวิจยัน้ี ใช้

วธีิการตามหลกัแนวคิดเดียวกบัการจาํแนกประเภท โดยใชค้่าความถูกตอ้ง (Accuracy)  และค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย

กาํลงัสอง ดงัสมการ  (5)  

 

              ค่าความถูกตอ้ง               Accuracy = (TP+TN)
(TP+FP+FN+TN)

      (5)     

               

โดย TP  คือ ขอ้ความหยาบคาย และผลการทาํนายบอกวา่หยาบคาย 

        TN คือ ขอ้ความไม่หยาบคาย และผลการทาํนายบอกวา่ไม่หยาบคาย 

        FP คือ ขอ้ความหยาบคาย แต่ผลการทาํนายบอกวา่ไม่หยาบคาย 

        FN คือ ขอ้ความไม่หยาบคาย แต่ผลการทาํนายบอกวา่หยาบคาย 

 

ค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียกาํลงัสอง (Root Mean Square Error: RMSE) เป็นวธีิการวดัความคลาดเคล่ือนจาก

โมเดลท่ีใชส้าํหรับศึกษาเปรียบเทียบในงานวจิยัน้ี โดยเป็นค่าท่ีทาํนายจากโมเดลกบัค่าท่ีเกิดข้ึนจริง  หากค่า RMSE มี

ค่านอ้ยถือไดว้า่โมเดลนั้นสามารถประมาณค่าไดใ้กลเ้คียงกบัค่าจริง หากแต่วา่ถา้ค่าน้ีมีค่าเท่ากบัศูนยแ์ลว้นั้นจะ

หมายความวา่ ไม่เกิดความคลาดเคล่ือนในโมเดลเลย ดงัสมการ (6) (ณฐัภทัร แกว้รัตนภทัร์ และคณะ,2555) 
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         (6) 

 

กาํหนดให ้ ตวัแปร    𝑌𝑌�𝑖𝑖     คือ   ค่าขอ้มูลท่ีแทจ้ริงท่ีไดจ้ากการคาํนวณ 

     ตวัแปร    𝑌𝑌𝑖𝑖    คือ   ค่าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการทาํนาย 

                    ตวัแปร   𝑁𝑁𝑘𝑘  คือ   จาํนวนขอ้มูลตวัอยา่งท่ีอยูภ่ายในคลาสสาํหรับประมาณการโมเดล 
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                       ตารางท่ี 1  ผลการทดลองโมเดลเปรียบเทียบประสิทธิภาพการวเิคราะห์ขอ้ความคาํหยาบ  

Model Accuracy RMSE 

Decision Tree 0.96 0.19 

Naive Bayes 0.96 0.20 

K-Nearest Neighbors 0.95 0.22 

 

4. ผลการวจิยั 

การพฒันาโมเดลตรวจจบัคาํหยาบภาษาไทยบนส่ือออนไลน์ดว้ยเทคนิคดาตา้ไมน์นิง ไดใ้ชค้่าความถูกตอ้ง 

(Accuracy) และค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียกาํลงัสอง (Root Mean Square Error: RMSE) ในการแสดงผลเปรียบเทียบ

ความแม่นยาํเพ่ือหาโมเดลการวเิคราะห์คาํหยาบท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดสาํหรับการตรวจจบัคาํ 

ในตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบดว้ยเทคนิคดาตา้ไมน์นิง 3 เทคนิค ไดแ้ก่ ตน้ไมต้ดัสินใจ   เทคนิค   เค

เนียร์เรสเนเบอร์ และเทคนิคนาอีฟเบย ์ผลการทดลองพบวา่ เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ สามารถวิเคราะห์คาํหยาบให้ค่า

ความถูกตอ้งเท่ากบั 0.96  และค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียกาํลงัสอง เท่ากบั 0.19 รองลงมาเป็นเทคนิคนาอีฟเบย ์ให้ค่า

ความถูกตอ้งเท่ากบั 0.96 และค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียกาํลงัสอง เท่ากบั 0.20 เทคนิคสุดทา้ยเทคนิคเคเนียร์เรสเน

เบอร์ให้ค่าความถูกตอ้งเท่ากบั 0.95 และค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียกาํลงัสอง เท่ากบั 0.22 ซ่ึงโมเดลท่ีดีท่ีสุดสาํหรับ

การพฒันาโมเดลในงานวจิยัน้ี คือ เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ ดงัรูปท่ี (2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2  แสดงผลลพัธ์การวเิคราะห์คาํหยาบภาษาไทยดว้ยเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ โดยใชโ้ปรแกรม Rapidminer  

 

 
 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1439 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

จากรูปท่ี 2 การสร้างโมเดลเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ สามารถยกตวัอยา่งไดต้ามรูปแบบดงัน้ี 

IF ควย = yes Type = Negative Then 

Else IF แตด = yes Type = Negative Then 

Else IF แม่ง = yes Type = Negative Then 

Else IF แมร่ง = yes Type = Negative Then 

Else IF กวนตีน = yes Type = Negative Then 

Else IF ตอแหล = yes Type = Negative Then 

Else IF ฟาย = yes Type = Negative Then 

Else IF แดก = yes Type = Negative Then 

Else IF แดรก = yes Type = Negative Then 

Else IF ปากหมา = yes Type = Negative Then 

Else IF สสั = yes Type = Negative Then 

Else IF เสือก = yes Type = Negative Then 

            Else Type = Positive  

ดงัตวัอยา่งวธีิการระบุมาตราจากก่ิงในตน้ไมต้ดัสินใจดว้ยกฎ IF Then ดงัน้ี  

กฎขอ้ท่ี 1 ถา้มีคาํวา่ “ควย”   จะเป็นผลทางดา้นลบ  หรือเป็นคาํหยาบ 

 กฎขอ้ท่ี 2 ถา้มีคาํวา่ “แตด”   จะเป็นผลทางดา้นลบ  หรือเป็นคาํหยาบ 

 กฎขอ้ท่ี 3 ถา้มีคาํวา่ “แม่ง”   จะเป็นผลทางดา้นลบ  หรือเป็นคาํหยาบ 

 กฎขอ้ท่ี 4 ถา้มีคาํวา่ “แมร่ง”  จะเป็นผลทางดา้นลบ  หรือเป็นคาํหยาบ 

 กฎขอ้ท่ี 5 ถา้มีคาํวา่ “กวนตีน” จะเป็นผลทางดา้นลบ  หรือเป็นคาํหยาบ 

 กฎขอ้ท่ี 6 ถา้มีคาํวา่ “ตอแหล” จะเป็นผลทางดา้นลบ  หรือเป็นคาํหยาบ 

 กฎขอ้ท่ี 7 ถา้มีคาํวา่ “ฟาย” จะเป็นผลทางดา้นลบ  หรือเป็นคาํหยาบ 

 กฎขอ้ท่ี 8 ถา้มีคาํวา่ “แดก” จะเป็นผลทางดา้นลบ  หรือเป็นคาํหยาบ 

 กฎขอ้ท่ี 9 ถา้มีคาํวา่ “แดรก” จะเป็นผลทางดา้นลบ  หรือเป็นคาํหยาบ 

 กฎขอ้ท่ี 10 ถา้มีคาํวา่ “ปากหมา” จะเป็นผลทางดา้นลบ  หรือเป็นคาํหยาบ 

 กฎขอ้ท่ี 11 ถา้มีคาํวา่ “สสั” จะเป็นผลทางดา้นลบ  หรือเป็นคาํหยาบ 

 กฎขอ้ท่ี 12 ถา้มีคาํวา่ “เสือก” จะเป็นผลทางดา้นลบ  หรือเป็นคาํหยาบ  ถา้ไม่มีคาํเหล่าน้ีจะมีผลเป็นดา้น

บวก หรือไม่เป็นคาํหยาบ  

  ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลทั้ง 3 เทคนิค คือ รูปแบบโมเดลตน้ไมต้ดัสินใจ 

(Decision Tree) มีค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) เท่ากบั 0.96  ค่าคลาดเคล่ือนเฉล่ียกาํลงัสอง (RMSE) 0.19 ซ่ึงมี

ประสิทธิภาพและรูปแบบท่ีง่ายต่อความเขา้ใจมากกวา่ เทคนิค นาอีฟเบย ์และ เคเนียร์เรสเนเบอร์ 
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการวเิคราะห์คาํหยาบภาษาไทยบนส่ือออนไลน์ดว้ยเทคนิคดาตา้ไมน์นิง โดย

ใชโ้มเดลในการตรวจจบัคาํหยาบภาษาไทยดว้ยพจนานุกรมคาํหยาบท่ีผ่านการปรับปรุงโดยใชเ้ทคนิค TFICF (Term  

Frequency - Inverse  Class Frequency) งานวิจยัน้ีไดน้าํเสนอเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ  เทคนิคเคเนียร์เรสเนเบอร์และ

เทคนิคนาอีฟเบย  ์เพ่ือนํามาสร้างโมเดลการวิเคราะห์คาํหยาบเพ่ือหาโมเดลท่ีเหมาะสมท่ีสุดไปเป็นแนวทางการ

ตรวจจบัคาํหยาบใหแ้ม่นยาํข้ึน จากการทดลองพบวา่ โมเดลท่ีพฒันาดว้ยเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจนั้นให้ประสิทธิภาพ

ในการวเิคราะห์คาํหยาบไดค้่าความถูกตอ้ง 0.96 และค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียกาํลงัสอง 0.19 ซ่ึงถือวา่เป็นโมเดลท่ีดี

ท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัเทคนิค นาอีฟเบย ์และเคเนียร์เรสเนเบอร์ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการตรวจจับคาํหยาบภาษาไทย ในอนาคตอาจเป็นแนวทางท่ีดีในการพฒันาโมเดล

วิเคราะห์คาํหยาบเชิงลึก หรือคาํท่ียากต่อการตรวจจบั เพ่ือสามารถนาํไปพฒันาโปรแกรมตรวจจบัคาํหยาบท่ีแม่นยาํ

ต่อไป  
 

6. กติตกิรรมประกาศ  

ขอขอบคุณทีมปฏิบติัการวิจยัวทิยาการมนุษยภาษา (HLT) ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ (เนคเทค) สําหรับขอ้มูลพจนานุกรมคาํหยาบภาษาไทย และขอขอบคุณ ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ สําหรับ

คาํแนะนาํ และคาํปรึกษา ตลอดจนวธีิการในดาํเนินงานศึกษาคน้ควา้งานวจิยัในคร้ังน้ีจนสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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อาคารรับภัยแผ่นดินไหวด้วยการใช้ผนังโฟม EPS 

EARTHQUAKE DISASTER BUILDING USING EPS FOAM WALL 

ไพกานท์  รักษาสุทธิพนัธ์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัรังสิต จงัหวดั ปทุมธานี(paiboon.r@rsu.ac.th) 

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

บทคัดย่อ 

จากท่ีประเทศไทยเร่ิมประสบปัญหากับภัยแผ่นดินไหว ในตอนเหนือของประเทศ เช่น เหตุการณ์

แผน่ดินไหว เม่ือวนัท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตาํบล ดงมะดะ อาํเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย ทาํใหอ้าคารบา้นเรือนพงั

เสียหาย เป็นจาํนวนมาก จึงเป็นท่ีมาของโครงการวิจยัท่ีจะออกแบบอาคารให้สามารถท่ีจะรับมือกบัภยัแผ่นดินไหว 

โดยใชห้ลกัการออกแบบใหอ้าคารสามารถลดแรงกระทาํท่ีเกิดจากแผน่ดินไหว โดยใชว้สัดุซึมซบัแรง และลดนํ้ าหนกั

ตัวอาคารด้วยการใช้วสัดุโฟม Expanded Polystyrene Foam (EPS) ท่ีมีความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 3 น้ิว มา

ประยกุตใ์ชเ้ป็นผนงัอาคารแทนผนงัก่ออิฐฉาบปูนซ่ึงมีนํ้ าหนักมาก ทั้งยงัสามารถลดอตัราการถ่ายเทรังสีความร้อน

และกนัเสียงอีกดว้ย ส่วนพ้ืนของอาคารจะใชโ้ฟม EPS ท่ีมีความหนาแน่น 2 ปอนด์ หนา 6 น้ิว แทนพ้ืน ค.ส.ล. เพ่ือ

ช่วยลดนํ้ าหนกัของตวัอาคารอีกทางหน่ึง เม่ือนํ้ าหนกัตวัอาคารนอ้ยลง จะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนจากแผน่ดินไหวให้

นอ้ยลง ซ่ึงสามารถการลดความเสียหายใหก้บัตวัอาคารได ้

ผลการจาํลองสถานการณ์แผ่นดินไหวดว้ยโปรแกรม SAP 2000 ไดผ้ลสรุปวา่อาคารท่ีก่อสร้างดว้ยผนงัอิฐ

มอญท่ีมีนํ้ าหนกัมากจะถูกแรงกระทาํโดยแผ่นดินไหวมากกวา่อาคารท่ีสร้างดว้ยผนงัโฟม โดยดูจากแรงกระทาํท่ีขอ้

ต่อของตวัอาคารจุดท่ี 3 ไดผ้ลคือ อาคารผนงัอิฐ (case 1 node 3) มีค่า 3723.33 kgf. ส่วนอาคารผนงัโฟม (case 2 node 

3)มีค่า 1963.33 kgf. ส่วนแรงกระทาํท่ีขอ้ต่อของตวัอาคารจุดท่ี4 ไดผ้ลคือ อาคารผนงัอิฐ (case 1 node 4)  มีค่า 3916.29 

kgf. ส่วนอาคารผนงัโฟม (case 3 node 4) มีค่า 2156.29 kgf.  แสดงให้เห็นวา่อาคารท่ีสร้างดว้ยผนงัโฟมมีแรงกระทาํ

นอ้ยกวา่อาคารผนงัอิฐ เก็บ 1 เท่าตวั เน่ืองมาจากจาํกดัแรงกระทาํจะมีสดัส่วนแปลผนัตรงกบัมวลหรือนํ้ าหนกัของตวั

อาคาร 

คาํสําคญั: แผน่ดินไหว, การออกแบบสถาปัตยกรรม, โฟม EPS 

 

ABSTRACT 

From Thailand began to suffer from earthquake. In the north of the country, such as the earthquake on May 

5 , 2 5 5 7  in Dong Ma Da District, Mae Lao District, Chiang Rai Province. As a result, many buildings have been 

damaged as a result of research projects that will be designed to deal with earthquake. Using the design principles, 

the building can reduce the force caused by the earthquake. Using material absorbed force. And reduce building 

weight by using Expanded Polystyrene Foam (EPS) material. At a density of 1.5 pounds 3 inches thick to apply to a 

building wall. Instead of masonry walls, which are heavy weight. They can also reduce heat transfer rate and 

soundproof too. The floor of the building will use EPS foam. The density of 2 pounds, 6 inches thick, instead of the 
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floor to help reduce the weight of the building. When the weight of the building less. It will lessen the impact of 

earthquakes. This can reduce the damage to the building. 

Based on the simulation results of the earthquake with the SAP 2000 program, it was found that buildings 

built with heavy brick monoliths were subjected to stronger earthquakes than buildings built of foam walls. By 

considered at the earthquake force which attack to the joint of building. At the joint node 3 of the brick wall building 

(case 1 node 3) has a value of 3723.33 kgf. The foam wall building (case 2 node3) has a value of 1963.33 kgf and 

the force at the joints node 4  of the brick wall building (case 1 node4) has a value of 3 9 1 6 . 29  kgf, while the foam 

wall building (case 2 node4)has value of 2156.29 kgf indicated that the building made of foam walls had less force 

than the brick building. 

Keywords: earthquake, Architectural design, EPS foam 

 

1.บทนํา 

สภาพแวดลอ้มและสภาพภูมิอากาศของโลกเปล่ียนไป ทาํให้เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติถ่ีข้ึนและรุนแรงข้ึน

ในหลายพ้ืนท่ี ไม่ยกเวน้แมก้ระทัง่ประเทศไทยท่ีเกิดความเสียหายกบัอาคารบา้นเรือน จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

ขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอร์ วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08.43 น. ตามเวลาทอ้งถ่ินของประเทศไทย (UTC+7) 

สํานักเฝ้าระวงัแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่าจุดเหนือศูนยเ์กิดแผ่นดินไหวอยู่ในตาํบลทรายขาว อาํเภอ

พาน จงัหวดัเชียงราย (สาํนกัเผา้ระวงัแผน่ดินไหว กรมอุตุนิยมวทิยา, 2557) ต่อมา กรมทรัพยากรธรณี ระบุวา่ การใช้

เคร่ืองมือตรวจวดัไดข้อ้สรุปใหม่วา่ศูนยก์ลางการเกิดแผ่นดินไหวอยู ่ตาํบล ดงมะดะ อาํเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย

เน่ืองจากพบแนวรอยแยกปรากฏอยูจ่าํนวนมาก (กรมทรัพยากรธรณี, 2557) ส่วน USGS รายงานวา่จุดเหนือศูนยเ์กิด

แผ่นดินไหวอยูห่่างจากอาํเภอแม่ลาวไปทางใต ้9 กิโลเมตร และอยูห่่างจากตวัเมืองจงัหวดัเชียงรายไปทางตะวนัตก

เฉียงใต ้27 กิโลเมตร(USGS May 5, 2014) และมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวตาม (Aftershocks) จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3,000 

คร้ังในระยะเวลา 5 เดือนเหตุการณ์แผน่ดินไหวคร้ังน้ีมีความรุนแรงสูงสุดท่ีเคยบนัทึกไวใ้นประเทศไทย มีผูเ้สียชีวติ 1 

ราย แรงสั่นสะเทือนทาํให้ตวัอาคาร บา้นเรือน โรงเรียน และวดัพงัเสียหายเป็นจาํนวนมาก ตลอดจนทาํให้เกิดรอย

แตกบนถนน พ้ืนดินแตกร้าว (สุพจน์, 2557) 

ฉะนั้นจะเห็นวา่เร่ืองภยัแผน่ดินไหวเป็นเร่ืองไม่ไกลตวัอีกต่อไป การคาํนึงถึงเร่ืองการท่ีจะออกแบบอาคาร

เพ่ือรับมือกบัแผน่ดินไหวได ้จึงเป็นเร่ืองท่ีจาํเป็น ซ่ึงถา้มีการออกแบบโครงสร้างอาคารโดยใชว้สัดุท่ีมีนํ้ าหนกัเบา จะ

ช่วยลดความเสียหายท่ีเกิดจากแผน่ดินไหวไดม้าก 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1) เพ่ือศึกษาระบบโครงสร้างอาคารผนงัเบา (ผนงัโฟม EPS) ท่ีสามารถลดภยัแผน่ดินไหว  

2) เพ่ือออกแบบอาคารท่ีสามารถรับภยัแผน่ดินไหวโดยการลดนํ้ าหนกัตวัอาคาร 
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3. การดาํเนินการวจิยั 

3.1 ศึกษาทฤษฎี และการใชว้สัดุท่ีมีนํ้ าหนกัเบาเพ่ือลดแรงจากแผน่ดินไหว 

การท่ีจะออกแบบอาคารเพ่ือรับมือกบัภยัแผ่นดินไหวตอ้งสามารถทาํให้อาคารมีนํ้ าหนักเบา โครงสร้าง

หลงัคาตอ้งเบา บา้นท่ีมีหลงัคาหรือส่วนบนของบา้นหนกัเกินไป ไม่วา่จะดว้ยวสัดุท่ีใชท้าํ หรือการมีส่ิงของบรรทุกอยู่

มาก เม่ือเกิดแผ่นดินไหวหลงัคามีนํ้ าหนกัมากจะถล่มลงมาไดง่้ายกวา่อาคารท่ีมีหลงัคา นํ้ าหนกัเบา รวมไปถึงการใช้

วสัดุท่ีมีความยดืหยุน่ได ้เช่น ไม ้หรือเหลก็ ก็จะช่วยเพ่ิมความแขง็แรงมากข้ึนดว้ย (Graham H May,1998, p.887–899) 

การลดนํ้ าหนกัของตวัอาคาร ก็เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีจะช่วยลดความเสียหายของตวัอาคารท่ีเกิดจากแผน่ดินไหวลดลงได ้

ซ่ึง รศ.ดร.อมร พิมานมาศ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวศิวกรรมโครงสร้างและแผน่ดินไหว ไดก้ล่าวถึงแนวทางการป้องกนัความ

เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวว่า“โครงสร้างท่ีมีนํ้ าหนกัมากจะเป็นการเพ่ิมแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว กลบักนั

แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว กลบักนัแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวจะนอ้ยลงถา้โครงสร้างบา้นมีนํ้ าหนกัเบา 

เน่ืองจากแรงผลกัอาคารจะนอ้ยลง ฉะนั้นการใชว้สัดุท่ีไดคุ้ณภาพ และนํ้ าหนกัเบาจะช่วยบรรเทาความเสียหายของ

บ้านเรือน และตัวอาคารได้ในระดับหน่ึง”(http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=

9570000105866) ทั้ง ดร.สจัจา บุญยฉตัร (2544) ไดเ้ขียนไวใ้นหนงัสือการออกแบบโครงสร้างเพ่ือรับแรงแผน่ดินไหว

ว่า “แรงจากแผ่นดินไหวจะเป็นสัดส่วนตรงกบัมวลของโครงสร้าง” ดงันั้นการใชว้สัดุท่ีมีนํ้ าหนกัเบาจึงลดแรงจาก

แผน่ดินไหว 

ประเทศไทยไดมี้การพฒันาเร่ืองการลดนํ้ าหนกัโครงสร้างอาคาร เช่น โครงการบา้นนาโน มีการพฒันาผนงั

อาคาร/ผนงับา้นนาโน ผลิตจากโครงสร้างของเหล็กกบัยปิซมัชนิดพิเศษซ่ึงขา้งในเน้ือยิปซมันั้นมี อนุภาคนาโนโพลิ

เมอร์ ผสมอยูด่ว้ย เม่ือใดก็ตามท่ีผนงับา้น/ผนงัอาคารเกิดเขยา่ สัน่ไหว เพราะแรงสัน่สะเทือนจากแผน่ดินไหว อนุภาค

นาโนโพลิเมอร์ก็จะถูกเขยา่ใหไ้หลไป "อุด" ตามรอยแตกต่างๆ จากนั้นจะแปรสภาพจาก "ของเหลว" เป็น “ของแขง็” 

ทาํหน้าท่ีค ํ้ายนัไม่ให้ผนงัแตกหักพงัลงมา และยงัใชโ้ฟม (PU Foam) เป็นฉนวนตา้นทานความร้อนภายนอกอาคาร 

Nano Living System (2012) 

โครงการวจิยัการออกแบบอาคารตา้นแผน่ดินไหวโดยการลดนํ้ าหนกัตวัอาคารอาคารน้ีเลือกการลดนํ้ าหนกั

ขอตวัอาคารดว้ยการลดนํ้ าหนกัของผนงั โดยใชว้สัดุ โฟมโพลีสไตรีน (Expanded Polystyrene, EPS) ท่ีมีนํ้ าหนกัเบา

และก่อสร้างไดอ้ยา่งรวดเร็วมาประยกุตใ์ชเ้ป็นผนงัร่วมกบัโครงสร้าง แทนผนงัก่ออิฐฉาบปูนซ่ึงมีนํ้ าหนกัมาก ทั้งยงั

สามารถกนัความร้อน และกนัเสียงดว้ย  

 

3.2 ดาํเนินการก่อสร้างบา้นตน้แบบเพ่ือทดสอบในสภาพจริง ณ พ้ืนท่ีท่ีเกิดแผน่ดินไหว 

       การก่อสร้างบา้นตวัอยา่ง 

1) การออกแบบอาคารตน้แบบ 
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รูปที ่1 แบบอาคารตน้แบบ 1 ชั้น 

 

2) การดาํเนินการก่อสร้าง 
 

 
 

รูปที ่2 การทาํโครงสร้างคานและเสา 

จากรูปท่ี 2 แสดงการทาํคานคอดิน ค.ส.ล.รอบอาคารเป็นกรอบพ้ืนเพ่ือถมดินและทรายเตรียมเทพ้ืน และทาํ

โครงสร้างเสาเหลก็ต่อจากเสาตอม่อสาํเร็จรูป 

 

 
 

  รูปที ่3 ทาํโครงสร้างพ้ืน ปูดว้ยโฟมและเท ค.ส.ล.ทบั 
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            จากรูปท่ี 3 แสดงการทาํโครงสร้างพ้ืนและเทพ้ืน ค.ส.ล. และปูทบัดว้ยโฟมเพ่ือลดแรงกระทาํจากแผน่ดินไหว

และเทปูนทบัโฟมอีกชั้นเพ่ือป้องกนัผิวหนา้โฟม 

 

 
 

รูปที ่4 เตรียมโครงสร้างอาคารและโครงสร้างหลงัคา 

  

จากรูปท่ี 4 เป็นการเตรียมโครงสร้างอาคารโดยใชโ้ครงสร้างเหลก็แทนโครงสร้าง ค.ส.ล. เพ่ือลดนํ้ าหนกัซ่ึง

เหลก็เบากวา่และสามารถยดืหยุน่ตวัไดดี้กวา่โครงสร้าง ค.ส.ล. 

 

 
 

รูปที ่5 ผนงัโฟมกรุลวดตะข่ายเตรียมฉาบปูนผนงัเพ่ือปกป้องผิวโฟม 

 

 จากรูปท่ี 5 แสดงถึงการใชโ้ฟม EPS เป็นวสัดุผนงัแทนการก่ออิฐฉาบปูน เพ่ือลดนํ้ าหนกัตวัอาคาร 
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รูปที ่6 ฉาบปูนทบัผนงัโฟมเพ่ือปกป้องผิวโฟม 
 

จากรูปท่ี 6 แสดงการฉาบปูนทบัผนงัโฟมเพ่ือปกป้องผิวโฟม (มีเทคนิคกรุลวดตะข่ายหุม้โฟมเพ่ือใหปู้นยดึ

เกาะโฟมดีข้ึน) 
 

4. ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 

4.1 ศึกษาหาทฤษฎีและวสัดุท่ีมีนํ้ าหนกัเบาแต่มีความแขง็แรง เพ่ือใชท้ดแทนผนงัก่ออิฐฉาบปูน 

4.2 ออกแบบอาคารตน้แบบ ระบุวสัดุและทดสอบแรงกระทาํจากแผน่ดินไหวดว้ยโปรแกรม SAP2000 

ผลการจาํลองอาคารดว้ยโปรแกรม SAP2000  

ทาํการวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหวดว้ยการจาํลอง ค่าแผ่นดินไหวท่ีกระทาํต่อโครงสร้างอาคารบริเวณขอ้ต่อ

ฐานรากกับเสาโครงสร้าง โดยการเปรียบเทียบระหว่างอาคารท่ีมีนํ้ าหนักมาก (ผนังก่ออิฐฉาบปูน) กับอาคารท่ีมี

นํ้ าหนกัเบา (ผนงัโฟม) 
 

 
 

รูปที ่7 การใชโ้ปรแกรม SAP2000 จาํลองค่าแผน่ดินไหวท่ีกระทาํต่อโครงสร้างของอาคาร 
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รูปที ่8 แสดงการเปรียบเทียบแรงแผน่ดินไหวท่ีกระทาํต่อโครงสร้างอาคาร ระหวา่งโครงสร้างอาคารท่ีมี 

ผนงัมีนํ้ าหนกัมาก(ผนงัก่ออิฐ)case 1 กบั ผนงัมีนํ้ าหนกัเบา(ผนงัโฟม) case 2 

 

จากผลการจาํลองสถานการณ์แผน่ดินไหวดว้ยโปรแกรม SAP 2000 ในรูปท่ี 8ไดผ้ลสรุปวา่อาคารท่ีก่อสร้าง

ดว้ยผนงัอิฐมอญท่ีมีนํ้ าหนกัมากจะถูกแรงกระทาํโดยแผ่นดินไหวมากกวา่อาคารท่ีสร้างดว้ยผนงัโฟม โดยดูจากแรง

กระทาํท่ีขอ้ต่อของตวัอาคารจุดท่ี 3 ไดผ้ลคือ อาคารผนงัอิฐ (case 1 node 3) มีค่า 3723.33 kgf. ส่วนอาคารผนังโฟม

(case 2 node 3) มีค่า 1963.33 kgf.  ส่วนแรงกระทาํท่ีขอ้ต่อของตวัอาคารจุดท่ี4 ไดผ้ลคือ อาคารผนงัอิฐ (case 1 node 

4)  มีค่า 3916.29 kgf.  ส่วนอาคารผนังโฟม (case 2 node 4) มีค่า 2156.29 kgf.  แสดงให้เห็นว่าอาคารท่ีสร้างด้วย

ผนงัโฟมมีแรงกระทาํนอ้ยกว่าอาคารผนงัอิฐ เก็บ 1 เท่าตวั เน่ืองมาจากจาํกดัแรงกระทาํจะมีสัดส่วนแปลผนัตรงกบั

มวลหรือนํ้ าหนกัของตวัอาคาร 

4.3 การก่อสร้างบา้นตน้แบบและสาํรวจผลกระทบอาคารจริงท่ีโดนแรงแผน่ดินไหวกระทาํ 

ไดท้าํการสังเกตตวัอาคารท่ีสร้างเสร็จก่อนท่ีจะเกิดแผน่ดินไหว และหลงัเกิดแผน่ดินไหว อาคารสร้างเสร็จ 

ประมาณ กลางปี พ.ศ. 2558 ไดท้ดสอบกบัเหตุแผน่ดินไหวจริงหลายคร้ัง คร้ังท่ีมีความรุนแรงท่ีสุด ประมาณ 3.4 แมก

นิจูด ในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 11.03.38 น.  ในเบ้ืองตน้ ไดมี้การเกิดรอยร้าวเล็กน้อยท่ีผิวปูนฉาบ

ระหว่างโครงสร้างอาคารเช่นท่ี ผนังช่วงรอยต่อเสาอาคาร และไดท้าํการเก็บขอ้มูล ขนาดและรอยร้าว เปรียบเทียบ 

ตามช่วงเวลา ขนาดและรอยร้าวมีขนาดเปล่ียนแปลงนอ้ยมาก 
 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 ตน้แบบบา้นท่ีใชว้สัดุเบา เพ่ือตา้นทานแผ่นดินไหวการเลือกใชว้สัดุโฟม EPSท่ีมีความหนาแน่น 1.5 

ปอนด์ หนา 3 น้ิว มาประยุกต์ใชเ้ป็นผนังร่วมกบัโครงสร้าง แทนผนังก่ออิฐฉาบปูนซ่ึงมีนํ้ าหนักมาก ส่วนพ้ืนของ

อาคารจะใชโ้ฟม EPS ท่ีมีความหนาแน่น 2 ปอนด ์หนา 6 น้ิว แทนพ้ืน ค.ส.ล. เพ่ือช่วยลดนํ้ าหนกัของตวัอาคารอีกทาง

หน่ึง เม่ือโครงสร้างท่ีมีนํ้ าหนกัเบาจะเป็นการลดแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว โดยแรงผลกัอาคารจะนอ้ยลงดว้ย 

ฉะนั้นการใชว้สัดุท่ีไดคุ้ณภาพ และนํ้ าหนกัเบาจะช่วยบรรเทาความเสียหายของตวัอาคารไดใ้นระดบัหน่ึง 
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5.2 ขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษา อาคารรับภัยแผ่นดินไหวด้วยการใช้ผนังโฟม EPS ทําการเลือกใช้วสัดุโฟม EPS มา

ประยกุตใ์ชเ้ป็นผนงัร่วมกบัโครงสร้างอาคาร จะมีปัญหาเร่ืองการประสานเช่ือมต่อของโครงสร้างอาคารท่ีเป็นเหลก็

หรือค.ส.ล. กบัผนังโฟม  และผนังโฟมตอ้งมีการป้องกนัผิววสัดุท่ีอ่อนนุ่มถูกขูดขีดได้ง่ายดว้ยการฉาบปูนทับซ่ึง

จาํเป็นตอ้งมีเทคนิค วธีิการในการท่ีฉาบปูนใหติ้ดกบัพ้ืนผิวโฟม 
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บทคัดย่อ 

งานวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์SET 50 ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิคค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีร่วมทาง/แยกทาง (Moving Average 

Convergence / Divergence: MACD) และดชันีกาํลงัสมัพทัธ์ (Relative Strength Index: RSI) โดยใชข้อ้มูลประกอบดว้ย 

ราคาปิด ราคาเปิด และราคาวนัถดัไปของแต่ละวนัในดชันีราคาหุ้น SET 50 โดยรวบรวมจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ภ า ย ใ น ช่ ว ง เ ว ล า ตั้ ง แ ต่ ไ ต ร ม า ส ท่ี  1/2554 ถึ ง ไ ต ร ม า ส ท่ี  4/2559 ร ว ม ทั้ ง ห ม ด  6 ปี   

ทาํการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์SET 50 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากโปรแกรม E fin stock Pick Up นาํขอ้มูลราคาปิด และราคาเปิดของวนั

ถดัไปมาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิค ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีร่วมทาง/แยกทาง (MACD) และ ดชันีกาํลงั

สัมพทัธ์ (RSI) เพ่ือนํามาใช้ในการคาํนวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์SET 50 ผลการวิจัยพบว่า 

ผลตอบแทนจากการลงทุนในSET 50 ท่ีวิเคราะห์ด้วยเทคนิคค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีร่วมทาง/แยกทาง (MACD) ได้

ผลตอบแทนมากกวา่เทคนิคดชันีกาํลงัสัมพทัธ์ (RSI) ผลการวจิยัคร้ังน้ี นกัลงทุนสามารถนาํเคร่ืองมือทางเทคนิคทั้ง

สองวธีิไปใชใ้นการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้ทั้งน้ีผลตอบแทนท่ีไดอ้าจยงัไม่ไดเ้ป็นวธีิท่ีดีท่ีสุด อาจเป็นจุดเร่ิมตน้

ของนกัลงทุนท่ีจะนาํไปปรับปรุงใชเ้ป็นเง่ือนไข เพ่ือนาํไปสู่ผลตอบแทนในการลงทุนท่ีดีต่อไป 

คาํสําคญั: การวเิคราะห์ทางเทคนิค, ผลตอบแทนจากการลงทุน, ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีร่วมทาง/แยกทาง, ดชันีกาํลงัสมัพทัธ์   

 

ABSTRACT 

This research aims to compare the return on investment in the Securities Exchange of Thailand's SET 50 by 

using technical Moving Average Convergence / Divergence: MACD and Relative Strength Index: RSI. The data include 

the closing price, opening price and opening price next day that are traded on the set 50 of stock Exchange of Thailand 

from quartet 1 in 2011 to quarter 4 in 2016, there are 6 years in total. . The data analysis by Comparison of Return in SET 

50 Indexes of stock Exchange of Thailand, the data E fin stock Pick Up use data closing price, opening price and opening 

price next day use analysis, technical Moving Average Convergence / Divergence: MACD and Relative Strength Index: 

RSI to be used in the calculation return from investment in SET 50 Indexes of stock Exchange of Thailand. The results 

show that the return of SET 50 Indexes analyzed MACD get more return than RSI the results of this research investors 
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can be used for technical indicators used to invest in the stock Exchange of Thailand the returns may not be the best, but 

it may be a good start for the investor can lead the profit of return on investment. 

 Keywords:  Technical Analysis, Return on Investment, MACD, RSI   

 

1. บทนํา 

              การลงทุน เป็นการออมประเภทหน่ึงเพ่ือให้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีมากข้ึน แต่ทั้งน้ีเราตอ้งตระหนกัวา่ในการ

ลงทุนมีความเส่ียง เพราะนอกจากการไดก้าํไรจากการลงทุน เราก็อาจขาดทุนไดเ้ช่นกนั ดงันั้น ในการตดัสินใจนาํเงิน

ออมมาลงทุน เราจึงตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบ และศึกษาหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดี เพ่ือให้ไดรั้บผลตอบแทน

ตามท่ีคาดหวงัไว ้และเพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน การลงทุนโดยไม่มีความรู้  หรือไม่เขา้ใจในเร่ือง

ความเส่ียงและทางเลือกในการลงทุนท่ีดีพอถือเป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีสุด (รัชดาภรณ์ เมฆเสนา, 2560)   

การลงทุนท่ีมีความน่าสนใจมากท่ีสุด คือการลงทุนในหุ้น เพราะคนส่วนใหญ่เห็นวา่การลงทุนในหุ้นสามารถสร้าง

ผลตอบแทนไดสู้งและรวดเร็วกวา่การลงทุนอยา่งอ่ืน หุ้น (Stock) เป็นตราสารท่ีกิจการออกให้แก่ผูถื้อ (Holder) เพ่ือ

ระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ โดยผูถื้อตราสารทุนจะมีฐานะเป็นเจา้ของกิจการ ซ่ึงจะมีส่วนไดเ้สียหรือมีสิทธิใน

ทรัพยสิ์นและรายไดข้องกิจการ รวมทั้งมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินปันผล (Dividend) ซ่ึงข้ึนอยู่กบัผลกาํไร

และขอ้ตกลงของกิจการนั้นๆ ตลาดหุน้ถือเป็นตลาดท่ีมีความผนัผวนของราคาค่อนขา้งสูงทาํใหต้อ้งมีการทาํดชันีเพ่ือ

สะทอ้นความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด ดชันีราคาหุน้เป็นค่าสถิติท่ีถูกพฒันาข้ึน เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองช้ีวดั

ท่ีสะทอ้นภาพรวมของระดบัราคาซ้ือขายหุ้นวา่มีการเปล่ียนแปลงข้ึนลงอยา่งไรในปัจจุบนั  เม่ือเปรียบเทียบกบัวนัท่ี

เร่ิมคาํนวณดชันีราคาหุน้ (วนัฐาน) หรือวนัอ่ืนๆ ก่อนหนา้นั้น การคาํนวณดชันีราคาหุน้สามารถทาํไดห้ลายวิธี ซ่ึงแต่

ละวิธีก็มีขอ้สมมติฐานและหลกัเกณฑใ์นการคาํนวณท่ีแตกต่างกนั ตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศต่างๆ ทัว่โลกต่างก็มี

ดชันีราคาหุ้น เพ่ือให้ผูล้งทุนทั้งประเภทบุคคลและสถาบนัใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงประกอบการตดัสินใจในการลงทุน 

ดชันี SET 50 ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นดชันีถัว๋เฉล่ียของมูลค่าทุนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เช่นเดียวกบัดชันีตลาด

หลกัทรัพย ์แต่จะคาํนวณจากราคาหุน้จดทะเบียนเพียงจาํนวน 50 บริษทั โดยคดัเลือกจากบริษทัท่ีจดทะเบียนท่ีมีมูลคา่

ทุนคาํนวณตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงและมีสภาพคล่องในการซ้ือขายสูง (ศูนยส่์งเสริมการพฒันา

ความรู้ตลาดทุน, 2558 หนา้ 113) การวิเคราะห์หลกัทรัพยท์างเทคนิค เป็นการวิเคราะห์หลกัทรัพยท่ี์ใชข้อ้มูลระดบั

ราคาหลกัทรัพยแ์ละปริมาณการซ้ือขายในอดีต เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบและการเคล่ือนไหวของขอ้มูล เพ่ือทาํนายการ

เคล่ือนไหวของราคาและปริมาณการซ้ือขายในอนาคต โดยมีความเช่ือว่าพฤติกรรมในอนาคตของการซ้ือขาย

ห ลัก ท รั พ ย์จ ะ ซํ้ า ร อ ย กับ พ ฤ ติ ก ร ร ม ใ น อ ดี ต  ค่ า เ ฉ ล่ี ย เ ค ล่ื อ น ท่ี ร่ ว ม ท า ง /แ ย ก ท า ง  (Moving Average 

Convergence/Divergence: MACD) เป็นเคร่ืองมือการวเิคราะห์หุน้โดยใชค้วามแตกต่างระหวา่งเสน้ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 2 

เส้น โดยเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีเส้นหน่ึงใชร้ะยะเวลาการคาํนวณท่ียาวกวา่อีกเส้นหน่ึงโดยนิยมใชเ้ส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี

แบบ Exponential และจาํนวนวนัท่ีนาํมาหาค่าเฉล่ีย คือ 12 วนัและ26 วนั ดชันีกาํลงัสมัพทัธ์ (Relative Strength Index: 

RSI) เป็นดชันีประเภท Momentum Oscillator สาํหรับ วดัการแกวง่ตวัของราคามีค่าอยูร่ะหวา่ง 0-100 % โดยมีระดบั 

70 % เป็นระดบัท่ีแสดงสัญญาณซ้ือและระดบั 30 % แสดงสัญญาณขาย (ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน, 

2558 หน้า 347-348) จากเหตุผลขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนใน SET 50 ดว้ยการ

วิเคราะห์ทางเทคนิคค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีร่วมทาง/แยกทาง (MACD) และดัชนีกาํลังสัมพทัธ์ (RSI) เพราะนักลงทุน  
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ส่วนมากจะใชเ้คร่ืองมือทางเทคนิค 2 วิธีน้ีมาช่วยในการตดัสินใจซ้ือขายหุ้นท่ีตนเองสนใจในการลงทุน ทาํให้ทราบ

ผลตอบแทนโดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคจาก 2 วิธีน้ี ซ่ึงค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีร่วมทาง/แยกทาง (MACD) จะให้ผล

พยากรณ์ท่ีแม่นยาํกวา่ในระยะเวลายาว ส่วนดชันีกาํลงัสมัพทัธ์ (RSI) ท่ีจะใหก้ารพยากรณ์ในช่วงระยะสั้นไดดี้กวา่ แต่

ควรท่ีใชว้ิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิค 2 ตวัน้ีประกอบกนัในการใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค MACD และ RSI มา

ช่วยในการวเิคราะห์การลงทุนในการซ้ือขายหุน้ในหลกัทรัพย ์SET 50      

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนใน SET 50 ด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิคค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 

ร่วมทาง/แยกทาง (MACD) และดชันีกาํลงัสมัพทัธ์ (RSI) 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

3.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา  

รวบรวมขอ้มูลราคาหุ้นทั้งราคาเปิดตลาด ราคาปิดตลาด และราคาวนัถดัไป โดยการนาํขอ้มูลแบบรายวนั

จากหลักทรัพย์ SET 50 ข้อมูลท่ีใช้ทดสอบตั้งแต่ท่ีไตรมาสท่ี 1/2554 ถึงไตรมาสท่ี 4/2559 ซ่ึงข้อมูลท่ีใช้ในการ

ทดสอบทั้งหมด 6 ปี  โดยเก็บขอ้มูลทั้งหมดจากโปรแกรม E fin stock Pick Up แลว้มาคาํนวณลงในโปรแกรม Excel 

3.2 วธีิการคาํนวณทางเทคนิค 

ในการวิจัย น้ีใช้เทคนิคทั้ งหมด 2 วิธี  ได้แก่ ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีร่วมทาง/แยกทาง (Moving Average 

Convergence/Divergence: MACD) และดชันีกาํลงัสมัพทัธ์ (Relative Strength Index: RSI) 

3.3 ตวัช้ีวดั (Indicator) เกิดจากการนาํตวัเลขขอ้มูลดิบของราคาหรือปริมาณซ้ือขาย และนาํมาคาํนวณดว้ย

สูตรทางคณิตศาสตร์หรือสูตรทางสถิติท่ีคิดคน้ข้ึนเพ่ือนาํมาช่วยประกอบการตดัสินใจในการซ้ือขาย  

3.4 สูตรในการคาํนวณการซ้ือขายของเทคนิค MACD และ RSI 

3.4.1 เทคนิค MACD เป็นความแตกต่างของเส้นค่าเฉล่ีย 2 เส้น โดยทั่วไปใช้เส้น 12 วนั กับเส้น 26 วนั 

สญัญาณซ้ือจะปรากฏข้ึนเม่ือเสน้ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีเร็วตดัข้ึนเหนือเสน้ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีชา้ สญัญาณทั้ง 2 แบบท่ีเกิดข้ึน

จะไดรั้บการยืนยนัเม่ือเส้นทั้ง 2 ตดัผ่านเส้น 0 (zero line) Signal Line หรือ MACD Signal คือ เส้น EMA 9 วนั ซ่ึงจะ

ถูกวางไวใ้ชคู้่กนักบัเสน้ MACD เพ่ือหาสญัญาณเขา้ซ้ือขาย 
 

                      สูตรการคาํนวณดว้ยเทคนิค MACD  

                      MACD Line = EMA(12) – EMA(26) 

                      Signal Line = EMA(9) 
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รูปท่ี 2.1 Signal Line และ MACD Line 

แหล่งท่ีมา http://www.setmonitor.com, 2559 

                หลกัการวเิคราะห์ 

                1) ถา้ MACD > 0 หมายถึง เป็นแนวโนม้ขาข้ึน  

                2) ถา้ MACD < 0 หมายถึง เป็นแนวโนม้ขาลง 

                3) ถา้ MACD > 0 และตดั Signal ลงมา หมายถึง ราคาอาจพกัฐานชัว่คราว  

                4) ถา้ MACD < 0 และตดั Signal ข้ึนไป หมายถึง ราคาอาจจะข้ึน ชัว่คราว  

                5) ถา้ MACD ตดั 0 ข้ึนไป เป็นสญัญาณซ้ือ  

                6) ถา้ MACD ตดั 0 ลงมา เป็นสญัญาณขาย 

                การใชเ้คร่ืองมือ MACD เพียงอยา่งเดียว มกัจะทาํใหผู้ล้งทุนไม่ไดก้าํไรสูงสุด ดงันั้น จึงควรนาํหลกัการของ 

DIVERGENCE มาประกอบการตดัสินใจ 

                DIVERENCE คือ การขดัแยง้กนัของ MACD กบัราคาหุน้มี 2 ลกัษณะคือ 

                1) Bearish divergence จะเกิดข้ึนเม่ือ MACD มีการปรับตวัลงสวนทางกบัการสูงข้ึนของดชันีราคา เป็นการ

เตือนวา่ราคาหุน้อาจมีการปรับตวัลง 

 
รูปท่ี 2.2 Bearish divergence 

แหล่งท่ีมา http://www.sornhoon.com, 2560 

               2) Bullish Divergence จะเกิดข้ึนเม่ือ MACD มีการปรับตวัสูงข้ึนสวนทางกบัการลดลงของดชันีราคา เป็น

การบอกวา่การลดลงของราคาหุน้ใกลส้ิ้นสุด 
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รูปท่ี 2.3 Bullish Divergence 

แหล่งท่ีมา http://www.sornhoon.com, 2560 

 

                      3.4.2 เทคนิค RSI   (Relative Strength Index) เป็นตวัวดัความเร็วในการเคล่ือนไหวและทิศทางของราคา

หุ้น เม่ือนําไปแสดงบนกราฟค่า RSI จะเร่ิมต้นจาก 0 และสูงสุดท่ี 100 โดยเคร่ืองมือตัวน้ีจะใช้ข้อมูลของการ

เปล่ียนแปลงในราคาโดยเฉล่ียของช่วงเวลาท่ีกําหนด ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกับการนํามาใช้กับ RSI นั้ นก็คือ 14  

หากกาํหนดค่าช่วงเวลาตํ่ากวา่ 14 จะทาํใหเ้กิดสญัญาณ Overbought และ Oversold มากข้ึน และในทางกลบักนัก็คือถา้

มากกวา่ 14 จะทาํใหเ้กิดสญัญาณนอ้ยลง   

                      การหาค่า RSI นั้นจาํเป็นตอ้งมีค่า RS ก่อนซ่ึงก็คือ 

                                            ราคาปิดบวกเฉล่ีย x วนั  

 

                      ส่วนค่า RSI นั้นสามารถหาไดโ้ดยการนาํค่า RS มาใส่ในสูตรการคาํนวณ 

                                                           100                

 

                      Overbought และ Oversold คือการหาจุด Overbought และ Oversold หาก RSI มีค่าเกิน 70 จะแสดงว่า

หุน้ตวันั้นอยูใ่นจดั Overbought ส่วนหากตํ่ากวา่ 30 จะแปลวา่อยูใ่นจะ Oversold โดยถา้หากค่า RSI อยูใ่นช่วงระหวา่ง 

50 เป็นการแสดงถึงแนวโนม้อยูใ่นสภาพปกติในการใช ้RSI ดูสัญญาณทางเทคนิคนั้นก็คือหาก RSI วิ่งเหนือกวา่เสน้ 

30 จะแปลวา่หุน้ตวันั้นอยูใ่นสภาวะ Bullish และหากวิง่ลงตํ่ากวา่ 70 ก็คือ Bearish  

                      RSI ก็เหมือนกบัเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัแนวโนม้ตวัอ่ืนๆ ท่ีจะค่อนขา้งชดัเจนและใชง้านไดดี้ท่ีสุดในขณะท่ี

ราคาอยู่ในช่วง sideways หากเทียบกบัตอนราคาท่ีอยู่ในขาข้ึนกบัขาลง ความยากในการจบัสัญญาณก็จะมีมากข้ึน 

อาจจะตอ้งใชป้ระสบการณ์ และความสามารถในการหาแนวโนม้ท่ีแทจ้ริงของราคา ณ ขณะนั้น 

RS =       
ราคาปิดลบเฉล่ีย x วนั 

 

RSI =   
(1+RS) 

 

100 -  
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รูปท่ี 2.4 เทคนิค RSI 

แหล่งท่ีมา http://www.setmonitor.com, 2559                   

ในวงกลมจะเห็นวา่ RSI ไดข้ึ้นไปถึงจุด Overbought ท่ี 70 บนกราฟ และ Oversold ท่ี 30 

                      ราคา กบั RSI Divergence หากมีการเกิด Divergence ระหวา่ง ราคา กบั RSI (การท่ีแนวโนม้ราคาไม่ไป

ในทิศทางเดียวกนักบั RSI) เป็นสญัญาณวา่อาจจะมีการกลบัตวัของราคาเกิดข้ึน 

 

 

รูปท่ี 2.5 ราคา กบั RSI Divergence 

แหล่งท่ีมา http://www.setmonitor.com, 2559 

 

                     Bullish Divergence จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือการท่ีราคาหุ้น Lower Low (จุดตํ่าสุดใหม่ ท่ีตํ่ากว่าจุดตํ่าสุดเก่า 

หรือ ตํ่าลงเร่ือยๆ) ในขณะท่ี RSI นั้นทาํ Higher Low (จุดตํ่าสุดใหม่ ท่ีสูงกวา่จุดตํ่าสุดเก่า หรือ สูงข้ึนเร่ือยๆ) จะเป็น

การแสดงถึงแนวโนม้ท่ีจะมีการกลบัตวัเป็นขาข้ึน 

                     Bearish Divergence จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือการท่ีราคาหุ้น Higher High (จุดสูงสุดใหม่ ท่ีสูงกวา่จุดสูงสุดเก่า 

หรือ สูงข้ึนเร่ือยๆ) ในขณะท่ี RSI นั้นทาํ Lower High (จุดสูงสุดใหม่ ท่ีตํ่ากวา่จุดสูงสุดเก่า หรือ ตํ่าลงเร่ือยๆ) จะเป็น

การแสดงถึงแนวโนม้ท่ีจะมีการกลบัตวัเป็นลงข้ึน 

                      Failure Swings ตวัช้ีวดัอีกตวัท่ีสามารถบอกว่าราคาหุ้นอาจเกิดการกลบัตวัไดน้ั้นก็คือ Failure Swings 

คงแปลเป็นภาษาไทยไดว้า่ การสวิงท่ีผิดพลาด ยกตวัอยา่ง Bullish Failure Swing คือการท่ี RSI ลงไปตํ่ากวา่ 30 กลบั
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ข้ึนมาเหนือ 30 และเกิดการ Pull Back คือลดลงตํ่า แต่วา่ไม่ตํ่ากวา่ 30 และจบลงดว้ยการท่ีราคาปิดสูงกวา่ราคาสูงสุด

ของวนัก่อนหนา้ เป็นสญัญาณวา่หุน้อาจมีการกลบัตวัเป็นขาข้ึน 

 

 
รูปท่ี 2.6 Failure Swings 

แหล่งท่ีมา http://www.setmonitor.com, 2559 

                     Bearish Failure Swing แ น่ น อ น ว่ า ต้ อ ง ต ร ง กั น ข้ า ม กั น ก็ คื อ ก า ร ท่ี  RSI ข้ึ น สู ง ก ว่ า  70  

ลงตํ่ากวา่ 70 ในเวลาต่อมา และกลบัตวัข้ึนไป แต่ไม่ถึง 70 พร้อมกบั ราคาปิดล่าสุด ตํ่ากวา่ จุดตํ่าสุดของวนัก่อนหนา้

เป็นสญัญาณวา่หุน้อาจจะพลิกตวัเป็นขาลง 

 

รูปท่ี 2.7 Bearish Failure Swing 

แหล่งท่ีมา http://www.setmonitor.com, 2559 
 

               RSI ในตลาดขาข้ึนและขาลง RSI นั้นค่อนขา้งใชไ้ดผ้ลมากในขณะท่ีตลาด หรือราคาหุน้อยูใ่นช่วง Sideways 

หากเป็นช่วงตลาดขาข้ึนหรือขาลงนั้นความแม่นยาํมกัจะลดลง ดงันั้นเราสามารถทาํไดคื้อการปรับจุดตดั Overbought 

และ Oversold ในขณะท่ีตลาดอยู่ในขาข้ึนอย่างรุนแรง เราอาจจะตั้งจุด Overbought ไวท่ี้ 80 และ Oversold ไวท่ี้ 40 

หากตลาดอยูใ่นขาลง เราก็สามารถลดจุด Overbought ลงมาท่ี 60 และ Oversold ไวท่ี้ 20 

        

4. ผลการวจิยั 

การสรุปผลการวิจัยระหว่างเคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค MACD และ RSI ภายในช่วงเวลาตั้ งแต่ 

ไตรมาสท่ี 1/2554 ถึงไตรมาสท่ี 4/2559 รวมทั้งหมด 6 ปี ดงัน้ี  
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ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีร่วมทาง/แยกทาง (Moving Average Convergence/Divergence: MACD) ค่ามาตรฐาน 

ปี พ.ศ. อตัราผลตอบแทน 
อตัราผลตอบแทน

เฉล่ีย 

ผลต่างจาก

ค่าเฉล่ีย 

 กาํลงัสองของผลต่าง

จากค่าเฉล่ีย 

2554 40.00 67.19 -27.19  739.29 

2555 77.78 67.19 10.59 112.14 

2556 

2557 

2558 

2559 

50.56 

88.89 

50.00 

90.91 

67.19 

67.19 

67.19 

67.19 

-11.63 

21.70 

-17.19 

23.72 

135.25 

470.87 

316.48 

562.63 

รวม   0.00  2336.66 

อตัราผลตอบแทนเฉล่ีย = [40.00 + 77.78 + 50.56 + 88.89 + 50.00 + 90.91] / 6 = 67.19 

  ตารางท่ี 2 ดชันีกาํลงัสมัพทัธ์ (Relative Strength Index: RSI) ค่ามาตรฐาน 

ปี พ.ศ. อตัราผลตอบแทน 
อตัราผลตอบแทน

เฉล่ีย 

ผลต่างจาก

ค่าเฉล่ีย 

 กาํลงัสองของผลต่าง

จากค่าเฉล่ีย 

2554 100.00 83.33 16.66  277.55 

2555 100.00 83.33 16.66 277.55 

2556 

2557 

2558 

2559 

100.00 

100.00 

0.00 

100.00 

83.33 

83.33 

83.33 

83.33 

16.66 

16.66 

-83.33 

16.66 

277.55 

277.55 

6943.88 

277.55 

รวม   0.00  8331.63 

อตัราผลตอบแทนเฉล่ีย = [100.00 + 100.00 + 100.00 + 100.00 + 0.00 + 100.00] / 6 = 83.33 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบผลตอบแทนระหวา่ง MACD และ RSI ในแต่ละเง่ือนไข และผลสรุปดงัตารางต่อไปน้ี 

ปี พ.ศ. MACD ถูก ผิด % RSI ถูก ผิด % 

2554 (26, 12, 9) 2 3 40.00 (70, 30) 3 0 100.00 

(50, 20, 10) 2 1 66.67 (21, 60) 0 0 ไม่มีการซ้ือขาย 

(35, 5, 9) 4 3 57.14 (30, 80) 2 1 66.67 

(35, 15, 9) 2 3 40.00 (14, 50) 0 0 ไม่มีการซ้ือขาย 

(34, 13, 8) 3 3 50.00 (21, 50) 0 0 ไม่มีการซ้ือขาย 

2555 (26, 12, 9) 7 2 77.78 (70, 30) 10 0 100.00 

(50, 20, 10) 7 1 87.50 (21, 60) 0 0 ไม่มีการซ้ือขาย 

(35, 5, 9) 12 3 80.00 (30, 80) 1 0 100.00 

(35, 15, 9) 7 1 87.50 (14, 50) 0 0 ไม่มีการซ้ือขาย 

(34, 13, 8) 7 2 77.78 (21, 50) 0 0 ไม่มีการซ้ือขาย 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

ปี พ.ศ. MACD ถูก ผิด % RSI ถูก ผิด % 

2556 (26, 12, 9) 5 4 55.56 (70, 30) 3 0 100.00 

(50, 20, 10) 9 1 90.00 (21, 60) 0 0 ไม่มีการซ้ือขาย 

(35, 5, 9) 6 6 50.00 (30, 80) 0 0 ไม่มีการซ้ือขาย 

(35, 15, 9) 6 1 85.71 (14, 50) 0 0 ไม่มีการซ้ือขาย 

(34, 13, 8) 4 3 57.14 (21, 50) 0 0 ไม่มีการซ้ือขาย 

2557 (26, 12, 9) 8 1 88.89 (70, 30) 4 0 100.00 

(50, 20, 10) 5 0 100.00 (21, 60) 0 0 ไม่มีการซ้ือขาย 

(35, 5, 9) 11 3 78.57 (30, 80) 0 0 ไม่มีการซ้ือขาย 

(35, 15, 9) 6 1 85.71 (14, 50) 0 0 ไม่มีการซ้ือขาย 

(34, 13, 8) 7 1 87.50 (21, 50) 0 0 ไม่มีการซ้ือขาย 

2558 (26, 12, 9) 4 4 50.00 (70, 30) 0 0 ไม่มีการซ้ือขาย 

(50, 20, 10) 4 2 66.67 (21, 60) 1 0 100.00 

(35, 5, 9) 6 6 50.00 (30, 80) 0 0 ไม่มีการซ้ือขาย 

(35, 15, 9) 10 3 76.92 (14, 50) 0 0 ไม่มีการซ้ือขาย 

(34, 13, 8) 6 3 66.67 (21, 50) 1 0 100.00 

2559 (26, 12, 9) 10 1 90.91 (70, 30) 5 0 100.00 

(50, 20, 10) 6 1 85.71 (21, 60) 1 0 100.00 

(35, 5, 9) 11 2 84.62 (30, 80) 0 0 ไม่มีการซ้ือขาย 

(35, 15, 9) 9 1 90.00 (14, 50) 0 0 ไม่มีการซ้ือขาย 

(34, 13, 8) 11 1 91.67 (21, 50) 1 0 100.00 

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 การอภิปรายผล 

                การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนใน SET 50 ด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค MACD และ RSI 

สามารถอภิปรายผลออกมาไดด้งัน้ี 

1. การเลือกเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีใช้ในการลงทุนระหว่างเทคนิค MACD และ RSI ผลการวิจัยพบว่า 

MACD สามารถทาํผลตอบแทนจากการลงทุนใน SET 50 มากกวา่ RSI เน่ืองมาจาก MACD ในระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่

ไตรมาสท่ี 1 ปี 2554 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 เป็นจาํนวน 1446 วนั มีการซ้ือขายและผลตอบแทนจากการลงทุน

มากกวา่ RSI สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Chong et al. (2014) ไดศึ้กษาผลตอบแทนของเทคนิค MACD และ RSI พบวา่

เทคนิควิเคราะห์ MACD (12, 26, 0) และ RSI (21, 50) สามารถทาํผลตอบแทนได้ดีในดัชนี S&P/TSX Composite 

Index และพบวา่ RSI (14, 30/70) สามารถทาํผลตอบแทนไดดี้ท่ีสุดในดชันี Dow Jones Industrials Index 
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2. การลงทุนในคร้ังน้ีเป็นการทดสอบเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนใน SET 50 โดยการใช้

เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค MACD และ RSI มาลงทุนตามสัญญาณเทคนิคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเคร่ืองมือทางเทคนิค

ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนจะไดรั้บเกิดจากกาํไรส่วนเกินจากการขายหลกัทรัพยเ์งินปันผล สาํหรับผลตอบแทนจากกาํไร

ส่วนเกินข้ึนอยูก่บัความถูกตอ้งของการให้สัญญาณซ้ือขายในแต่ละเคร่ืองมือเทคนิค ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการกาํหนดจุดซ้ือ

ขายของนกัลงทุนในแต่ละท่าน ผลตอบแทนก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัแนวโนม้ท่ีปรับตวัของหลกัทรัพยท่ี์เลือกในการลงทุน 

 

5.2 ขอ้เสนอแนะ 

               1. ควรศึกษาการวเิคราะห์เทคนิค MACD และ RSI ในกลุ่มหลกัทรัพยอ่ื์นๆ 

                2. ควรศึกษาเคร่ืองมือการวิเคราะห์อ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจาก MACD และ RSI เพ่ือนํามาทําการวิจัยการ

เปรียบเทียบผลตอบแทนในการลงทุนใน SET 50  

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการศึกษาการเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนใน SET 50 โดยใชเ้คร่ืองมือทาง

เทคนิค MACD และ RSI การลงทุนในคร้ังน้ีเป็นการลงทุนตามสัญญาณซ้ือขายท่ีนักลงทุนกาํหนด สัญญาณเทคนิค 

MACD ท่ีใช้เ ลือกในการลงทุน (26,12,9), (50,20,10), (35,5,9), (35,15,9), (34,13,8) และสัญญาณเทคนิค RSI ท่ี

เลือกใชใ้นการลงทุน (70,30), (21,60), (30,80), (14,50), (21,50) ทั้งหมดน้ีเป็นสัญญาณท่ีนกัลงทุนกาํหนดในการซ้ือ

ขายในหลกัทรัพย ์SET 50 ของงานวจิยัฉบบัน้ี สรุปไดว้า่สัญญาณเทคนิค MACD สามารถทาํผลตอบแทนไดม้ากกวา่ 

RSI ดงัตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบผลตอบแทนเทคนิค MACD และ RSI จะเห็นไดว้่า MACD มีการซ้ือขายและทาํ

ผลตอบแทนท่ีมากกวา่ RSI ตามช่วงเวลาท่ีนกัลงทุนเลือกมาเปรียบเทียบเคร่ืองมือเทคนิคทั้ง 2 วธีิน้ี  ขอ้เสนอแนะของ

งานวิจยัฉบบัน้ีควรศึกษาเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค MACD และ RSI ท่ีนักลงทุนสามารถพฒันาไปใชก้บักลุ่ม

หลกัทรัพยอ่ื์น เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่มนํ้ าด่ืม เป็นตน้ และนกัลงทุนควรศึกษาเคร่ืองมืออ่ืนๆ นอกเหนือจากเคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นงานวิจยัฉบบัน้ี มาทาํการวิจยัและสร้างช้ินงานใหม่ๆ ข้ึนมาเพ่ือให้นักลงทุนคนอ่ืนๆไดมี้ตน้แบบการพฒันา

ต่อไป  
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการจดัการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัวยัเกษียณ โดยพิจารณาการลงทุนใน

สินทรัพย ์4 ประเภท ไดแ้ก่ ดชันี SET50 ดชันีราคานํ้ ามนัดิบ พนัธบตัรรัฐบาล และเงินสด โดยใชแ้บบจาํลองมอนติ

คาร์โล (Monte Carlo Simulation) ในการคดัเลือกสัดส่วนการลงทุนจากรูปแบบทั้งหมด 35 แบบ ให้มีอตัราถอนเงิน 

(Withdrawal Rate) ท่ีเหมาะสม และมีอตัราความผิดพลาด (Failure Rate) ท่ีผูล้งทุนยอมรับได้ ตามระยะเวลาท่ีผู ้

เกษียณอายคุาดวา่จะดาํรงชีวติอยู ่ซ่ึงจากผลการวจิยัสามารถสรุปไดว้า่สาํหรับผูท่ี้คาดหวงัจะดาํรงชีวติหลงัเกษียณเป็น

เวลา   10  ปี อาจไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งกระจายการลงทุนในสินทรัพยห์ลากหลาย เน่ืองจากนักลงทุนสามารถ

ลงทุนในรูปแบบการฝากเงินหรือซ้ือพนัธบตัรรัฐบาลก็สามารถใหผู้ล้งทุนสามารถบรรลุเป้าหมายสาํหรับวยัเกษียณได ้

ดว้ยอตัราถอนเงินท่ีไม่สูงเกิน10% ส่วนผูท่ี้คาดหวงัวา่จะดาํรงชีวิตหลงัเกษียณเป็นระยะเวลาท่ียาวนานข้ึนเป็น 20 ปี 

หรือ 30 ปี จากสัดส่วนการลงทุนของ 4 หลกัทรัพย ์พบว่ารูปแบบการลงทุนส่วนใหญ่เกิดสภาวะลม้เหลว แต่มีบาง

รูปแบบเท่านั้นท่ีมีอตัราการถอนเงินท่ีเหมาะสมอยูท่ี่ 3% - 5% โดยมีอตัราความผิดพลาดเป็นศูนย ์

คาํสําคญั:  ดชันี SET50, วยัเกษียณ, อตัราถอนเงิน  

 

ABSTRACT 

This research studies about the suitable investment for retirement age by considering  4  types of  assets to 

be invested such as SET50 index, Crude oil, Bond and Cash.  Analyzing by Monte Carlo Model for selecting the 

proportion of investment of 35 patterns with appropriate withdrawal rate.  The failure rate that investments can   be 

accepted to cover the retirement age.  

The results conclude that investors who expect to live 10 years after retirement do not need to allocate too 

many asset classes to reach their goal because they can bring amount of cash to deposit in bank or invest in bond. 

Thus they can reach the goal when retirement under the condition that the withdrawal rate do not excess 10% .  For 

investors who expect to be live after retirement more than 20 years. These pattern of investments mostly usually fail.  

However there are some pattern that have withdrawal rate 3%- 5% and the failure rate be zero 

Keywords: SET50 Index, retirement age, Withdrawal Rate 
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1. บทนํา 

ในชีวิตคนเราประกอบดว้ยช่วงชีวิตหลกัๆอยู ่3 ระยะ คือ ช่วงท่ี 1 ระยะสะสม ซ่ึงเป็นช่วงระยะเร่ิมตน้การ

ทาํงานหลงัจากจบการศึกษา โดยมากจะอยู่ในช่วงอายุ 20-25 ปี เป็นช่วงท่ีมีรายรับค่อนขา้งจาํกัด เงินออมน้อย 

แนวโนม้การเป็นหน้ีสูง ช่วงท่ี 2 ระยะมัน่คง เป็นช่วงท่ีเร่ิมเขา้สู่วยักลางคน จะอยูใ่นช่วงอายปุระมาณ 30-40  ปี ช่วงน้ี

จะเป็นช่วงท่ีเร่ิมมีความมัน่คัง่ รายไดเ้ร่ิมมากกวา่รายจ่าย มีทรัพยสิ์นในระดบัหน่ึง และเป็นช่วงท่ีริเร่ิมสร้างครอบครัว 

เน่ืองจากในระยะน้ีเป็นช่วงท่ีคนเราจะหารายไดไ้ดใ้นปริมาณมากเน่ืองจากยงัมีค่าใชจ่้ายท่ีค่อนขา้งนอ้ย  ประกอบกบั

อายยุงันอ้ยทาํใหสุ้ขภาพแขง็แรง และความรับผิดชอบต่างๆยงัไม่มากนกั จึงควรเป็นวยัท่ีเร่ิมสะสมเงิน และเรียนรู้วธีิ

จัดสรรเงินออมให้งอกเงย และช่วงท่ี 3 ระยะอุทิศ โดยมากจะอยู่ในช่วงวยัก่อนเกษียณอายุถึงวยัเกษียณอายุ ซ่ึง

ส่วนมากมกัจะมีฐานะทางการเงินมัง่คงสาํหรับตนเองมาในระดบัหน่ึงแลว้ จึงมกัจะเก็บเงินเพ่ือใหมี้ชีวิตท่ีไม่ลาํบาก

ในช่วงบั้นปลายชีวติ 

งานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือหาสดัส่วนการลงทุนในสินทรัพยต์่างๆท่ีเหมาะสมสาํหรับผูล้งทุนวนัเกษียณอายุ

แต่ละราย โดยครอบคลุมสินทรัพย ์4 ประเภท ไดแ้ก่ หุ้นสามญัท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

(ดชันีSET50)  พนัธบตัรรัฐบาล ราคานํ้ ามนัดิบ (Crude Oil)และเงินสด โดยทาํการคาํนวณหาสัดส่วนการลงทุนใน

สินทรัพยท่ี์ให้อตัราถอนเงินท่ีสูงท่ีสุด และมีอตัราความผิดพลาดตํ่าท่ีสุดท่ีผูล้งทุนยอมรับได้ ซ่ึงพิจารณาอัตรา

ผลตอบแทนหลงัปรับลดดว้ยอตัราเงินเฟ้อ ในการคาํนวณหาค่าอตัราความผิดพลาด ณ อตัราถอนเงินต่างๆ ทั้งน้ีเม่ือ

ทราบอตัราถอนเงินท่ีให้อตัราความผิดพลาดตํ่าท่ีสุดแลว้ จะสามารถนาํอตัราถอนเงินดงักล่าวคิดยอ้นเพ่ือหาจาํนวน

เงินลงทุนเร่ิมตน้ท่ีควรเตรียมไวก่้อนท่ีจะเขา้สู่วยัเกษียณอายไุด ้
  

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1 เพ่ือศึกษาสัดส่วนการลงทุนท่ีเหมาะสมในสินทรัพย ์4 ประเภท ไดแ้ก่ หุ้นสามญัท่ีมีการซ้ือขายในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(ดชันีSET50) พนัธบตัรรัฐบาล เงินสด และราคานํ้ ามนัดิบ (Crude Oil) โดย

คาํนึงถึงช่วงระยะเวลาท่ีจะดาํรงชีวิตอยู่หลงัเกษียณอายุ อตัราถอนเงิน และความสามารถในการยอมรับ

ความเส่ียงของผูล้งทุนแต่ละบุคคล 

2  เพ่ือศึกษาอตัราถอนเงินของแต่ละบุคคลตามอตัราความผิดพลาดท่ีผูล้งทุนแต่ละรายยอมรับได ้และสามารถ

นาํอตัราดงักล่าวไปคิดยอ้นหลงัเพ่ือหาจาํนวนเงินลงทุนเร่ิมตน้ของแต่ละบุคคล ท่ีควรเตรียมพร้อมไวก่้อน

ถึงวยัเกษียณอาย ุ
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

3.1 ข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ ซ่ึงเก็บรวบรวมจากฐานขอ้มูล Datastream ประกอบดว้ย อตัรา

ผลตอบแทนของดชันี SET50 ท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล

ไทย อตัราผลตอบแทนของราคานํ้ ามนัดิบ (Crude Oil)โดยคาํนวณจากดชันีราคานํ้ ามนัดิบ (Crude Oil) มีหน่วยเป็น

บาท และอตัราผลตอบแทนของเงินฝากธนาคาร ซ่ึงจะใช้อตัราผลตอบแทนของเงินฝากออมทรัพยเ์ฉล่ียของ 3 

ธนาคารใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์ถ่วงนํ้ าหนกัในสดัส่วนท่ีเท่ากนัใน

การคาํนวณ ซ่ึงขอ้มูลท่ีนาํมาพิจารณานั้นไดท้าํการเก็บขอ้มูลมาทั้งหมด 2 วธีิ ดงัน้ี 

http://www.chulapedia.chula.ac.th/index.php/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A_(Crude_Oil)
http://www.chulapedia.chula.ac.th/index.php/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A_(Crude_Oil)
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 1. เก็บขอ้มูลอตัราผลตอบแทนรายปี และทาํการหาค่าเฉล่ียต่อปี เน่ืองจากเป็นการสอดคลอ้งกบัการจดัสรร

สัดส่วนพอร์ตการลงทุนใหม่ๆ ทุกๆส้ินปี (Rebalance) ตามขอ้สมมติฐานการลงทุน โดยใชข้อ้มูลยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2559 

 2. เก็บขอ้มูลอตัราผลตอบแทนรายวนั เพ่ือใหส้ะทอ้นถึงความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนไดม้ากข้ึน โดย

วธีิน้ีจะเก็บตวัอยา่งเป็นรายวนัแลว้ทาํการหาค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนจากนั้นจึงปรับใหเ้ป็นอตัราผลตอบแทนตอ่

ปี เพ่ือนาํค่าท่ีไดม้าใชใ้นการประมวลผลในการทาํแบบจาํลองต่อไป โดยใชข้อ้มูลยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.

2550 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 ● การคาํนวณผลตอบแทนรายวนั เปล่ียนเป็นผลตอบแทนรายปี  

 250(1 ) 1Annualizd Return Daily Return= + −  

 ● การคาํนวณผลตอบแทนรายวนั เปล่ียนเป็นผลตอบแทนรายปี 

 Standard Standard 250Annualizd Deviation Daily Deviation= ×  

 ซ่ึงอตัราผลตอบแทนท่ีไดจ้ากแต่ละวิธี จะถูกนาํมาคิดลดดว้ยอตัราเงินเฟ้อเฉล่ียยอ้นหลงัในช่วงระยะเวลา

เดียวกนั เพ่ือนาํอตัราผลตอบแทนท่ีปรับดว้ยอตัราเงินเฟ้อแลว้ มาจดัสรรสดัส่วนการลงทุนในสินทรัพยป์ระเภทต่างๆ 

ทั้ง 4 ประเภท คือ ดชันี SET50 ดชันีราคานํ้ ามนัดิบ (Crude Oil) พนัธบตัรรัฐบาล และเงินสด โดยเปรียบเทียบกบัอตัรา

ถอนเงินท่ีคาดหวงัของแต่ละบุคคล ช่วงระยะเวลาท่ีคาดวา่จะดาํรงชีวิตอยูห่ลงัเกษียณอาย ุรวมถึงความเส่ียงท่ีจะเกิด

ความผิดพลาดท่ีผูเ้กษียณอายแุต่ละคนสามารถรับได ้เพ่ือให้ไดส้ัดส่วนการลงทุนท่ีเหมาะสมสําหรับผูล้งทุนในวยั

เกษียณอายแุต่ละคน ทั้งน้ีเม่ือทราบอตัราถอนเงินแลว้จะสามารถนาํอตัราดงักล่าวมาคิดยอ้นกลบัเพ่ือหาจาํนวนเงิน

ลงทุนเร่ิมตน้ท่ีควรเตรียมไวก่้อนท่ีจะเขา้สู่วยัเกษียณอายไุด ้

 

3.2 ข้อสมมตฐิานในการวจิยั 

 การวจิยัน้ีเป็นการนาํอตัราผลตอบแทนจากสดัส่วนการลงทุนแบบต่างๆ นาํมาประมวลตามแบบจาํลอง ซ่ึงมี

สมมติฐานวา่ผูล้งทุนจะถอนเงินในทุกๆ ตน้ปี และจะทาํการจดัสรรสดัส่วนการลงทุนใหม่ (Rebalance) ทุกส้ินปี โดย

ผลตอบแทนท่ีได้จะได้จากการสุ่มค่าในช่วงของผลตอบแทนแบบปกติ (Normal Distribution) โดยอยู่ภายใต้ข้อ

สมมติฐานว่าผลตอบแทนในอนาคตจะมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัผลตอบแทนในอดีต ผูล้งทุนในวยัเกษียณแต่ละรายท่ี

ทาํงานจนถึงเวลาเกษียณนั้นมกัมีช่วงอายท่ีุไม่เท่ากนั ทาํให้ระยะเวลาท่ีคาดหวงัวา่จะดาํรงชีวิตอยูใ่นวยัเกษียณอายไุม่

เท่ากนัดว้ย อาจจะเป็น 10 ปี 20 ปี หรือ 30 ข้ึนกบัความพึงพอใจ และลกัษณะการใชชี้วติของบุคคลนั้นๆ งานวจิยัน้ีจึง

ตั้งขอ้สมมติฐานการดาํรงชีวติในวยัเกษียณของผูเ้กษียณอายไุว ้3 ช่วง คือ 10 ปี 20 ปี หรือ 30 ปี โดยมีวตัถุประสงคใ์น

การคาํนวณหาอตัราความผิดพลาดของสัดส่วนการลงทุนแต่ละแบบ เพ่ือนํามาหาสัดส่วนการจดัสรรสินทรัพยท่ี์

เหมาะสมสาํหรับผูเ้กษียณอายแุต่ละราย 

 โดยพิจารณาอตัราถอนเงินต่างๆ ตั้ งแต่ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 12 เพ่ิมข้ึนทีละร้อยละ 1 รวมถึง 10 ค่า ตาม

แบบจาํลองท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงอตัราการถอนเงินยัง่ยืนสูงสุด (maximum sustainable withdrawal rate: MWR) จะเป็น

อตัราถอนเงินสูงสุดเทียบกบัเงินตน้ในปีแรก (จาํนวนเงินท่ีตอ้งการถอนหารดว้ยเงินท่ีเตรียมนาํมาลงทุน) และถอน

เป็นจาํนวนเงินเท่ากบัปีแรกในปีถดัๆไป ท่ีทาํให้การเกษียณอายเุป็นไปตามท่ีคาดหวงั โดยมีอตัราความผิดพลาดท่ีผู ้

ลงทุนยอมรับได้โดยในการวิจัยน้ี ผลท่ีคาํนวณได้จะไม่ได้พิจารณาถึงอตัราภาษี ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายและ
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการพอร์ตการลงทุน การถอนเงินจะเร่ิมในช่วงตน้ปีของแต่ละปีโดยเร่ิมตั้งแต่ปีแรกท่ี

เกษียณอาย ุถา้หากการถอนเงินทาํใหป้ริมาณเงินลดลงไปจนทาํให้ยอดเงินคงเหลือของสินทรัพยก์ลายเป็นศูนยก่์อนท่ี

จะครบช่วงระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไว ้แสดงวา่อตัราถอนเงินนั้นเป็นอตัราท่ีสูงเกินไป และทาํให้พอร์ตการลงทุนนั้น

ลม้เหลว ทั้ งน้ีจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนทุกๆส้ินปี เพ่ือให้ไดส้ัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้ซ่ึง

สุดทา้ยจะไดส้ดัส่วนท่ีมีอตัราการถอนท่ีย ัง่ยนืสูงสุด ซ่ึงตรงและสอดคลอ้งกบัอตัราความผิดพลาดท่ีผูล้งทุนยอมรับได ้

ซ่ึงจะเป็นสดัส่วนการลงทุนท่ีเหมาะสมสาํหรับผูเ้กษียณอายแุต่ละราย 

 

3.3 การคาํนวณหาอตัราผลตอบแทน และสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ 

 เก็บขอ้มูลในอดีตของผลตอบแทนต่างๆ ของสินทรัพยท์ั้ง 4 ประเภท คาํนวณอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั

ของทั้ง 4 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ดชันี SET50 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล

ไทย อตัราผลตอบแทนของราคานํ้ ามนัดิบ (Crude Oil)โดยคาํนวณจากดชันีราคานํ้ ามนัดิบ (Crude Oil) มีหน่วยเป็น

บาท และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยเ์ฉล่ียของ 3 ธนาคารใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ

ธนาคารไทยพาณิชย ์โดยคาํนวณหาค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Means) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของอตัรา

ผลตอบแทนของแต่ละหลกัทรัพย ์ตลอดช่วงเวลาท่ีใชใ้นการคาํนวณ จากนั้นนาํอตัราผลตอบแทนท่ีคาํนวณไดข้า้งตน้

มาคาํนวณหาอตัราผลตอบแทน และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแต่ละพอร์ตการลงทุนท่ีมีสัดส่วนต่างๆ กนั โดยการ

แบ่งสดัส่วนการลงทุนในสินทรัพยป์ระเภทต่างๆ ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 โดยมีการปรับเพ่ิมทีละร้อยละ 25 ซ่ึง

เม่ือรวมสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพยท์ั้ง 4 ประเภทจะตอ้งเท่ากบั ร้อยละ 100 ซ่ึงไดส้ัดส่วนการลงทุนทั้งหมด 35 

แบบ และมีการแบ่งจาํนวนปีท่ีคาดวา่จะดาํรงชีวติอยูห่ลงัเกษียณอายอุอกเป็น 3 ช่วงอาย ุคือ 10 ปี 20 ปี หรือ 30 ปี 

  

3.4 การคาํนวณหาอตัราความผดิพลาด (Failure Rate) 

 นาํอตัราผลตอบแทนจากสดัส่วนการลงทุนแบบต่างๆ หลงัจากปรับลดดว้ยอตัราเงินเฟ้อแลว้มาประมวลผล 

โดยใชแ้บบจาํลองมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation) และใช้การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติ (Normal 

Distribution) ในการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของแต่ละพอร์ตการลงทุน โดยนาํช่วงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงมา

ปรับค่าเพ่ิมข้ึน หรือลดลงตามแบบจาํลองสุ่มได ้จากรูปแบบการจดัสดัส่วนการลงทุนทั้งหมดจาํนวน 35 แบบ โดยทาํ

การสุ่มผลตอบแทนจากสัดส่วนการลงทุนทีละแบบ และทาํการคาํนวณซํ้ าตามจาํนวนปีท่ีคาดว่าจะดาํรงชีวิตในวยั

เกษียณ โดยแต่ละแบบจาํลองให้ทาํการคาํนวณซํ้ า 5,000 รอบต่อ 1 สัดส่วนการลงทุน ต่อ 1 ช่วงอาย ุเพ่ือหาโอกาสท่ี

จะเกิดความผิดพลาด ในแต่ละอตัราถอนเงินท่ีนาํมาใช ้โดยกาํหนดใหอ้ตัราถอนเงินมีทั้งหมด 10 อตัรา ตั้งแต่ร้อยละ 3 

ถึงร้อยละ 12 โดยมีการเพ่ิมข้ึนทีละร้อยละ 1 ขั้นตอนการคาํนวณมีดงัน้ี 

 1) ปีท่ี 1 ท่ีเกษียณอายุ ให้ถอนเงินออกมาเท่ากับอตัราถอนเงินท่ีกําหนดไว ้จากนั้นให้นําจาํนวนเงินท่ี

เหลืออยูไ่ปลงทุนในสัดส่วนการลงทุนหน่ึง และทาํการสุ่มหาอตัราผลตอบแทนจากแบบจาํลอง โดยให้ถือเสมือนวา่

ค่าท่ีไดคื้อ อตัราผลตอบแทน ณ ส้ินปีนั้น และใหน้าํอตัราผลตอบแทนท่ีไดร้วมไวก้บัจาํนวนเงินท่ีเหลืออยูห่ลงัจากหกั

เงินท่ีถอนออกไปเม่ือตน้ปีท่ีแลว้ ใหน้บัเป็นการลงทุนครบ 1 ปี 

 2) ในปีที 2 ให้ถอนเงินจํานวนเท่ากับจํานวนเงินท่ีถอนออกไปในปีแรก และจัดสัดส่วนการลงทุน 

(Rebalance) ของเงินท่ีคงเหลืออยูต่ามสัดส่วนท่ีไดล้งทุนไวใ้นปีแรก และทาํการสุ่มอตัราผลตอบแทนจากช่วงอตัรา



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1464 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ผลตอบแทน และนาํมารวมไวก้บัจาํนวนเงินคงเหลือเช่นเดียวกบัปีแรก โดยให้ทาํแบบน้ีไปเร่ือยๆ สาํหรับปีต่อๆไป 

จนครบระยะเวลาท่ีคาดวา่จะดาํรงชีวติอยูห่ลงัเกษียณ 

 3) ทาํซํ้ าในขั้นตอนท่ี 1 และ 2 จาํนวน 5,000 รอบ ในแต่ละสัดส่วนการลงทุน และจาํนวนปีท่ีคาดว่าจะ

ดาํรงชีวติอยู ่โดยกาํหนดวา่การคาํนวณรอบใดท่ีจะทาํใหจ้าํนวนเงินคงเหลือเท่ากบั หรือ ตํ่ากวา่ 0 แสดงวา่การคาํนวณ

คร้ังนั้นลม้เหลว และนาํจาํนวนคร้ังท่ีลม้เหลวมาคาํนวณเพ่ือหาอตัราการเกิดความผิดพลาดของแต่ละแบบการลงทุน 

เทียบกบัอตัราถอนเงิน 

 ผลการวิจัยน้ีคาดว่า การประมวลผลจากแบบจาํลองจะทาํให้ทราบอตัราความผิดพลาดของสัดส่วนการ

ลงทุนแบบต่างๆ ในแต่ละช่วงระยะเวลาท่ีคาดวา่จะดาํรงชีวิตอยูห่ลงัเกษียณอาย ุของอตัราถอนเงินตั้งแต่ร้อยละ 3 ถึง

ร้อยละ 12 โดยผูล้งทุนคาดหวงั โดยตวัแปรท่ีผูล้งทุนตอ้งกาํหนดคือ อตัราถอนเงิน เน่ืองจากจะใชค้าํนวณออกมาเป็น

เงินท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บในแต่ละปี และอตัราความผิดพลาด เน่ืองจากจะเป็นอตัราท่ีทาํใหเ้กิดความผิดพลาดในสัดส่วน

การลงทุนนั้นๆ ท่ีผูล้งทุนเลือกลงทุน ซ่ึงเม่ือผูล้งทุนทราบตวัแปรทั้ง 2 ของตนเองแลว้จะสามารถเลือกการจดัสรร

สดัส่วนการลงทุนใหเ้หมาะสม 

 

4. ผลการวจิยั 

งานวจิยัน้ีไดน้าํเสนอแบบจาํลองในการคาํนวณหาอตัราความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนสาํหรับการลงทุนแบบต่าง ๆ  

ณ อตัราถอนเงินท่ีกาํหนด เพ่ือให้ทราบการจดัสรรสินทรัพยที์เหมาะสมสําหรับวยัเกษียณ โดยใชก้ารคาํนวณอตัรา

ผลตอบแทน  ซ่ึงไดผ้ลการวจิยัดงัน้ี 

แบบจาํลองน้ีใชอ้ตัราผลตอบแทนรายวนัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2550 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

เพ่ือคาํนวณหาอตัราความผิดพลาดเกิดข้ึนสาํหรับสัดส่วนการลงทุนแบบต่างๆ เน่ืองจากการคิดอตัราผลตอบแทน  มี

การปรับสัดส่วนการลงทุน (Rebalance) ทุกๆ ส้ินปี ซ่ึงอตัราผลตอบแทนเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดงัตารางท่ี 4.1  
 

ตารางที ่1 ค่าสถิติเชิงพรรณนาของสินทรัพยจ์ากวธีิอตัราผลตอบแทนรายวนั 

Parameter  Bond   Crude Oil   SET50 Cash 

Return 3.62% 6.68% 10.43% 0.65% 

SD (Daily) 0.79% 39.44% 22.90% 0.13% 

 

จากตารางท่ี 1 แสดงอัตราผลตอบแทน(Return) และค่าความผิดพลาด(Standard Deviation)จะเห็นว่า

สินทรัพย์ท่ีให้อัตราผลตอบแทนสูงย่อมท่ีจะมีความผันผวน หรือความเส่ียงสูง หากเทียบกัน สินทรัพย์ทีให้

ผลตอบแทนตํ่า ก็จะมีความผนัผวน หรือความเส่ียงท่ีตํ่า ซ่ึงผลตอบแทนดงักล่าวเป็นผลตอบแทนเฉล่ียสุทธิต่อวนัท่ียงั

ไม่ไดพิ้จารณาถึงปัจจยัเงินเฟ้อ เพ่ือให้สะทอ้นถึงความเป็นจริง จึงนาํค่าเงินเฟ้อ ท่ีประมาณการโดยใชด้ชันีผูบ้ริโภค 

(CPI) ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 2.04 ต่อปี มาปรับลดอตัราผลตอบแทน  ผูว้จิยัไดแ้บ่งสดัส่วนการลงทุนอออกเป็น 35 แบบดงั

ตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 สดัส่วนการลงทุน 

 สดัส่วน 

  Bond   Crude Oil   SET50 Cash 

แบบท่ี1        1.00            -              -              -    

แบบท่ี2                -              1.00                 -                   -    

แบบท่ี3                -                   -              1.00                 -    

แบบท่ี4                -                   -                   -              1.00  

แบบท่ี5           0.50            0.50                 -                   -    

แบบท่ี6           0.50                 -              0.50                 -    

แบบท่ี7           0.50                 -                   -              0.50  

แบบท่ี8                -              0.50            0.50                 -    

แบบท่ี9                -              0.50                 -              0.50  

แบบท่ี10                -                   -              0.50            0.50  

แบบท่ี11           0.75            0.25                 -                   -    

แบบท่ี12           0.75                 -              0.25                 -    

แบบท่ี13           0.75                 -                   -              0.25  

แบบท่ี14           0.25            0.75                 -                   -    

แบบท่ี15                -              0.75                 -              0.25  

แบบท่ี16                -              0.75            0.25            0.25  

แบบท่ี17           0.25                 -              0.75                 -    

แบบท่ี18                -              0.25            0.75                 -    

แบบท่ี19                -                   -              0.75            0.25  

แบบท่ี20           0.25                 -                   -              0.75  

แบบท่ี21                -              0.25                 -              0.75  

แบบท่ี22                -                   -              0.25            0.75  

แบบท่ี23           0.25            0.25            0.25            0.25  

แบบท่ี24           0.50            0.25            0.25                 -    

แบบท่ี25           0.50            0.25                 -              0.25  

แบบท่ี26           0.50                 -              0.25            0.25  

แบบท่ี27           0.25            0.50            0.25                 -    

แบบท่ี28           0.25            0.50                 -              0.25  

แบบท่ี29                -              0.50            0.25            0.25  

แบบท่ี30           0.25            0.25            0.50    

แบบท่ี31           0.25              0.50            0.25  

แบบท่ี32             0.25            0.50            0.25  

แบบท่ี33           0.25            0.25                 -              0.50  

แบบท่ี34           0.25                 -              0.25            0.50  

แบบท่ี35                -              0.25            0.25            0.50  
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ตวัอย่าง  ลงทุนในตราสารหน้ี100% ซ่ึงเป็นสดัส่วนการลงทุนไดด้งัน้ี 

 
 

อตัราการถอนเงินของจาํนวนปีท่ีคาดหวงัวา่จะดาํรงชีวติอยูใ่นวยัเกษียณอาย ุ

จาํนวน(ปี*) อตัราการถอนเงิน (%) 

 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 97.98% 100.00% 

20  0.00% 0.00% 0.00% 98.24% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

30  0.00% 6.26% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 *จาํนวนปี หมายถึงจาํนวนปีท่ีคาดหวงัวาจะดาํรงชิวติอยูใ่นวยัเกษียณอาย ุ

 

               แสดงเปอร์เซ็นความลม้เหลวของพอร์ตการลงทุนจากอตัราการถอนเงิน  

 
 

ตารางและรูปแสดงให้เห็นว่าลงทุนในตราสารหน้ี100% ถา้ผูล้งทุนคาดหวงัว่าจะดาํรงชีวิตอยู่รอดหลงั

เกษียณอายเุป็นเวลา 10 ปี อตัราการถอนเงินท่ีเหมาะสมอยูท่ี่ 3% ถึง 10% ต่อปี  และถา้ผูล้งทุนคาดหวงัวา่จะดาํรงชีวิต

อยูร่อดหลงัเกษียณอายเุป็นเวลา 20 ปี อตัราการถอนเงินท่ีเหมาะสมอยูท่ี่ 3% ถึง 4% ต่อปีรวมถึงผูล้งทุนคาดหวงัวา่จะ

ดาํรงชีวติอยูร่อดหลงัเกษียณอายเุป็นเวลา 30 ปี อตัราการถอนเงินท่ีเหมาะสมอยูท่ี่ 3% ต่อปีท่ีจะทาํใหผู้ล้งทุนสามารถ

ดาํรงชีวิตในวยัเกษียนไดอ้ยา่งปกติสุข แต่ถา้ผูล้งทุนคาดหวงัวา่จะดาํรงชีวิตอยูร่อดหลงัเกษียณอายเุป็นเวลา 10 ปี 20 

ปี 30 ปี อตัราการถอนเงินอยูท่ี่ช่วงอ่ืนจะทาํใหพ้อร์ตการลงทุนของนกัลงทุนมีภาวะลม้เหลว 
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

เม่ือพิจารณาอตัราการถอนเงินท่ีเหมาะสมท่ีไม่เกิดสภาวะลม้เหลวทางการเงินในแต่ละช่วงอายหุลงัเกษียณ

ของนกัลงทุน จากสดัส่วนการลงทุนใน 35 รูปแบบ พบวา่มี 22 รูปแบบท่ีไม่เกิดสภาวะลม้เหลวทางการเงินดงัตารางท่ี 

3 

ตารางที ่3 ตารางเปรียบเทียบสดัส่วนการลงทุนท่ีมีอตัราการถอนเงินไม่เกิดสภาวะลม้เหลวทางการเงินเม่ือมีอายหุลงัเกษียณ 

แบบ Bond Crude Oil SET50 Cash อตัราการถอนเงินท่ีดีท่ีสุด อายหุลงัเกษียณ 

แบบท่ี1 100% 0% 0% 0% 

3% - 10% 10 

3% - 5% 20 

3%  30 

แบบท่ี4 0% 0% 0% 100% 

3% - 9% 10 

3% - 4% 20 

แบบท่ี7 50% 0% 0% 50% 

3% - 9% 10 

3% - 4% 20 

3%  30 

แบบท่ี10 0% 0% 50% 50% 3% - 4% 10 

แบบท่ี11 75% 25% 0% 0% 3% - 4% 10 

แบบท่ี12 75% 0% 25% 0% 

3% - 8% 10 

3%  20 

แบบท่ี13 75% 0% 0% 25% 

3% - 10% 10 

3% - 5%  

3%   

แบบท่ี18 0% 25% 75% 0% 3% 10 

แบบท่ี19 0% 0% 75% 25% 3% 10 

แบบท่ี20 25% 0% 0% 75% 

3% - 9% 10 

3% - 4% 20 

แบบท่ี21 0% 25% 0% 75% 3% - 5% 10 

แบบท่ี22 0% 0% 25% 75% 3% - 7% 10 

แบบท่ี23 25% 25% 25% 25% 3% - 5% 10 

แบบท่ี24 50% 25% 25% 0% 3% - 5% 10 

แบบท่ี25 50% 25% 0% 25% 3% - 5% 10 

แบบท่ี26 50% 0% 25% 25% 

3% - 7% 10 

3%  20 
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แบบ Bond Crude Oil SET50 Cash อตัราการถอนเงินท่ีดีท่ีสุด อายหุลงัเกษียณ 

แบบท่ี30 25% 25% 50% 0% 3% 10 

แบบท่ี31 25% 0% 50% 25% 3% - 5% 10 

แบบท่ี32 0% 25% 50% 25% 3% 10 

แบบท่ี33 25% 25% 0% 50% 3% - 5% 10 

แบบท่ี34 25% 0% 25% 50% 

3% - 7% 10 

3%  20 

แบบท่ี35 0% 25% 25% 50% 3% - 4% 10 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัการจดัการการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัวยัเกษียณพบวา่ หากผูล้งทุนในวยัเกษียณตอ้งการอตัรา

ถอนเงินในอตัราท่ีสูงข้ึนก็จะตอ้งยอมรับความผิดพลาดท่ีสูงข้ึนดว้ยเน่ืองจากผลการวจิยัช้ีใหเ้ห็นวา่ หากอตัราถอนเงิน

เส่ียงเกินสภาวะลม้เหลวทางการเงินอยู่ในระดับสูงก็จะทาํให้เกิดผิดพลาดอยู่ในระดับสูงตามไปด้วย ดังนั้นจาก

แบบจาํลองสัดส่วนการลงทุนทั้ง 23 แบบ อตัราถอนเงินท่ีเหมาะสมส่วนใหญ่อยูร่ะหว่างร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 5 ตาม

สดัส่วนการลงทุนท่ีเลือกลงทุน ตามตารางท่ี 3 

สาํหรับผูท่ี้คาดหวงัจะดาํรงชีวิตหลงัเกษียณเป็นเวลา 10 ปี อาจไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งกระจายการลงทุน

ในสินทรัพยต์่างๆ เน่ืองจากเพียงแค่นาํเงินไปลงทุนในเงินฝากหรือพนัธบตัรก็สามารถให้ผูล้งทุนสามารถบรรลุ

เป้าหมายสาํหรับวยัเกษียณได ้แต่ตอ้งไม่มีอตัราถอนเงินท่ีสูงเกิน10% ซ่ึงมีสดัส่วนการลงทุนตามแบบท่ี 1 4 7 13 และ 

20 ส่วนผูท่ี้คาดหวงัวา่จะดาํรงชีวติหลงัเกษียณเป็นระยะเวลาท่ียาวนานข้ึน 20 ปี หรือ 30 ปี จากสดัส่วนการลงทุนใช ้4 

หลกัทรัพย ์รูปแบบการลงทุนส่วนใหญ่เกิดสภาวะลม้เหลว แต่มีบางรูปแบบเท่านั้นท่ีมีอตัราการถอนเงินท่ีเหมาะสม

อยูท่ี่ 3% - 5% เพ่ือใหมี้เงินใชไ้ดจ้นครรบกกาํหนดตามแผนท่ีวางไว ้และควรจะนาํเงินลงทุนในสินทรัพยเ์ส่ียงเพ่ิมข้ึน 

เพราะใหผ้ลตอบแทนสูงข้ึนเช่นลงทุนบน ดชันีนํ้ ามนัดิบ (Crude Oil) ดชันีSET50  

 

6.2 ข้อจาํกดัของงานวจิยั 

เน่ืองแบบจาํลองท่ีใชอ้ยูบ่นขอ้สมมติฐานท่ีวา่ผลตอบแทนในอนาคตมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัผลตอบแทนใน

อดีต ซ่ึงในความเป็นจริงนั้นอาจมีเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ไม่วา่จะเป็นวกิฤตการณ์ทางการเงินใหม่ๆ ท่ีอาจจะทวี

ความรุนแรงข้ึนมากกว่าในอดีตเน่ืองจากนวตักรรมการเงินใหม่ ๆ ท่ีมีความสลบัซบัซอ้นมากข้ึน หรือความร่วมมือ

ต่างๆ ระหวา่งประเทศท่ีทาํให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงไปจากในอดีตทาํใหผ้ลตอบแทนในอนาคต

อาจไม่เหมือนกบัผลตอบแทนท่ีผา่นมาในอดีต 

นอกจากน้ี ในขั้นตอนการประมวลผลแบบจาํลองโดยวิธีมอนติคาร์โล ท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ีมีขั้นตอนทีตอ้งใช้

เวลาในการประมวลผลทีค่อนขา้งมาก ทาํใหก้ารวจิยัน้ีจาํกดัการวเิคราะห์อยูท่ี่การดาํรงชีวติหลงัเกษียณเป็นระยะเวลา 

10 ปี 20 ปี และ 30 ปีเท่านั้น ซ่ึงอาจทาํให้ระยะเวลาบางช่วงของการดาํรงชีวิตหลงัเกษียณท่ีผูน่้าสนใจ เช่น หากผู ้

ลงทุนวางแผนจะเกษียณเม่ืออายุ 55 ปีและคาดว่าจะดาํรงชีวิตถึง 70 ปี ก็อาจตอ้งการเห็นผลการวิจยัของกรณีการ

ดาํรงชีวติหลงัเกษียณเป็นระยะเวลา 25 ปี เป็นตน้ 
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6.3 ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือให้งานวิจยัมีความสมบูรณ์ยิงข้ึน หากไม่มีขอ้จาํกดัดา้นขอ้มูล อาจใชข้อ้มูลท่ียาวนานข้ึนในการศึกษา 

นอกจากน้ี อาจพิจารณาการลงทุนในสินทรัพยอ่ื์นๆ เช่น ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์(SET) ผลตอบแทนของพนัธนบตัร

รัฐบาลอายตุ่างๆ ผลตอบแทนของหุ้นกูบ้ริษทัเอกชน เป็นตนั เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบถึงความเหมาะสมในการจดั

สดัส่วนการลงทุนสาํหรับวยัเกษียณ  
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการไดรั้บชาํระคืนเม่ือเกิดการผิดนัดชาํระหน้ีของ

ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง โดยกลุ่มตวัอยา่ง คือ บญัชีลูกหน้ีสินเช่ือธุรกิจท่ีผิดนดัชาํระของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ.2559 ทั้งส้ิน 2,838 บญัชี โดยมีสมมติฐานในการวิจยัคือ ขนาดของธุรกิจ ประเภทสินเช่ือ 

การปรับโครงสร้างหน้ี ยอดหน้ี ณ วนัท่ีผิดนัดชาํระ ภูมิภาค ประเภทหลกัประกนั ประเภทธุรกิจ อนัดบัความเส่ียง

(Rating) อตัราการใชว้งเงิน อตัราผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) และอตัราเงินเฟ้อ มีความสมัพนัธ์กบัอตัราการ

ไดรั้บชาํระคืนเม่ือเกิดการผิดนดัชาํระหน้ี (Recovery Rate) โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอย ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ี

ทาํให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันการเงินในการใช้เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดนโยบายในการ

ป้องกนัการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได(้NPL)   

ผลการวิจัยพบว่า ลูกหน้ีสินเช่ือธุรกิจท่ีมีขนาดเล็ก มีการใช้หลักประกันประเภทท่ีดิน ประเภทธุรกิจ

เกษตรกรรมและปศุสัตว ์และมีการใชว้งเงินท่ีสูง นอกจากน้ี ผลการทดสอบปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการไดรั้บชาํระคืน

เม่ือเกิดการผิดนดัชาํระหน้ี โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) พบวา่ มีปัจจยัจาํนวน 8 ปัจจยั จาก

ทั้ งหมด 11 ปัจจัยท่ีส่งผลต่ออตัราการไดรั้บชาํระคืน ท่ีระดับนัยสําคญั 0.05 คือ ขนาดของสินเช่ือธุรกิจ ประเภท

สินเช่ือ ประเภทหลกัประกนั ประเภทธุรกิจ อนัดบัความเส่ียง (Rating) อตัราการใชว้งเงิน อตัราผลิตภณัฑม์วลรวมใน

ประเทศ (GDP) และอตัราเงินเฟ้อ (Inflation)  

คาํสําคญั:  อตัราการไดรั้บชาํระคืน, หน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได,้ สินเช่ือ, ธนาคาร 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research is to identify the factors that impact on the Recovery Rate upon the default 

account of a commercial bank. The sample used in this research is accounts receivable of business loans defaulted 

from 2009 to 2016 totally 2,838 accounts. Under the hypothesis that the business size, the loan type, the restructuring 

debt, the exposure at default, the region, the collateral type, the business type, the risk rating, the utilization, the gross 

domestic product (GDP), and the inflation have relationship with the Recovery Rate using regression analysis. The 

results of this research will be make benefit to the financial institution for making decision in policy setting in order 

to prevent Non Performing Loan (NPL) 
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 The result show that the default accounts of business loans have the characteristics as follows: have small 

loan size, use land collateral, run business in agriculture and livestock industries and have high utilization. In 

regression analysis, there are 8 significant factors out of 11 input factors that impact on the Recovery Rate at 95% 

confidence level. That are the business size, the loan type, the collateral type, the business type, the risk rating, the 

utilization, the Gross Domestic Product (GDP) and the inflation. 

Keywords:  Recovery rate, NPL 

 

1. บทนํา 

การดาํเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยจ์ะตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงหลายประการ เช่น ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงจาการดาํเนินงาน หรือความเส่ียงจากการผิดนดัชาํระ เป็นตน้ ดงันั้น การ

บริหารความเส่ียงและลดทอนความเส่ียงดงักล่าวโดยท่ีไม่กระทบต่อธุรกิจและรายไดข้องธนาคารถือเป็นหวัใจสําคญั

ธนาคารพาณิชยทุ์กแห่งจะตอ้งตระหนกัถึง 

                การให้สินเช่ือถือเป็นธุรกิจท่ีก่อให้เกิดรายไดห้ลกัของธนาคาร ขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย พบวา่

รายไดสู้งสุดของธนาคารพาณิชย ์ทั้งระบบเฉล่ียมาจากดอกเบ้ียรับจากเงินให้สินเช่ือแต่การปล่อยสินเช่ือใหก้บัลูกคา้ 

จาํนวนมากไม่ไดส่้งผลดีต่อธนาคารเสมอไป เพราะธนาคารจาํเป็นท่ีจะตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงดา้นสินเช่ือ หรือความ

เส่ียงท่ีลูกหน้ีจะผิดนดัชาํระ ซ่ึงอาจจะร้ายแรงถึงข้ึนสินเช่ือท่ีปล่อยไปเปล่ียนแปลงสภาพเป็นหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิด

รายได ้(NPL)  ขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยพบวา่ ภาพรวมของหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของธนาคาร

พาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศมีอตัราท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงหากธนาคารเกิดปัญหาหน้ีเสียสะสมต่อไปเร่ือยๆ

อาจจะส่งผลกระทบต่อสถาบนัการเงินทั้งระบบหรืออาจกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศได ้ดงันั้น แต่ละ

ธนาคารจึงตอ้งตระหนกัในเร่ืองการบริหารความเส่ียงท่ีดีและมีมาตรฐานซ่ึงจะช่วยป้องกนัความเส่ียงจากการเกิดหน้ี

เสียหรือหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได(้NPL)ได ้

              ธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การกันเงินสํารอง เพ่ือให้สถาบนัการเงินมีเงินสํารองท่ีมี

คุณภาพดีและเพียงพอและสามารถรองรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้ งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ และเพ่ือรักษา

เสถียรภาพระบบสถาบนัการเงินโดยรวม โดยหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลลกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยห์รือการ

การเงินสาํรองอา้งอิงจากหลกัเกณฑ ์Basel ซ่ึงจะใชว้ิธี IRB หรือ Internal-Based Approach ในการคาํนวณสินทรัพย์

เส่ียงดา้นเครดิต โดยธนาคารจะตอ้งประมาณค่าพารามิเตอร์ 3 ค่า คือ (1) ความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนดัชาํระ หรือ

Probability of default (PD) (2) ยอดหน้ีหรือประมาณการยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี หรือ Exposure at 

default(EAD)  (3) ร้อยละความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีผิดนดัชาํระต่อยอดหน้ี หรือ Loss given default (LGD)  

ซ่ึงคาํนวณมาจากอตัราการไดรั้บชาํระคือเม่ือเกิดการผิดนัดชาํระ (Recovery Rate) หรือ LGD = 1 – Recovery Rate 

การประมาณความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีผิดนัดชาํระต่อยอดหน้ี (LGD) จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการกนั

สาํรองซ่ึงจะถือเป็นตน้ทุนของการใหสิ้นเช่ือ หากเรามีเคร่ืองมือหรือวิธีท่ีแม่นยาํนอกจากจะช่วยปิดความเส่ียงแลว้ยงั

ช่วยลดตน้ทุนการกนัสํารองให้กบัธนาคารไดอี้กดว้ยดงันั้น ในการทาํวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการไดรั้บชาํระคืนเม่ือเกิดการผิดนดัชาํระหน้ีสินเช่ือ โดยใชข้อ้มูลลูกคา้ท่ีมีการผิดนดัชาํระตั้งแต่

ปี 01/2552 – 12/2559 ซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพ่ือนาํผลศึกษาท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางให้แก่

ธนาคารพาณิชยน์ั้นนาํไปใชค้วบคุม ป้องกนัหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPLs) 
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2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

- เพ่ือวเิคราะห์ภาพรวมของขอ้มูลอตัราการไดรั้บชาํระคืนเม่ือเกิดการผิดนดัชาํระหน้ี 

- เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการไดรั้บชาํระคืนเม่ือเกิดการผิดนดัชาํระหน้ี 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐาน เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการไดรั้บชาํระคืนเม่ือเกิดการผิดนดั

ชาํระ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

 

3.1 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

วเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งของลูกหน้ีท่ีมีการผดินดัชาํระในช่วงเวลา 8 ปียอ้นหลงั (พ.ศ. 2552 – พ.ศ.

2559) โดยศึกษาและนาํเสนอในรูปของตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 

ตวัแปรตน้ มีดงัต่อไปน้ี 

 ตวัแปรท่ี 1 จาํนวนลูกหน้ีจาํแนกตามขนาด 

 ตวัแปรท่ี 2 จาํนวนลูกหน้ีจาํแนกตามประเภทสินเช่ือ 

 ตวัแปรท่ี 3 จาํนวนลูกหน้ีจาํแนกตามการปรับโครงสร้างหน้ี 

 ตวัแปรท่ี 4 จาํนวนลูกหน้ีจาํแนกตามขนาดของยอดหน้ี ณ วนัผิดนดัชาํระ 

 ตวัแปรท่ี 5 จาํนวนลูกหน้ีจาํแนกตามภูมิภาค 

 ตวัแปรท่ี 6 จาํนวนลูกหน้ีจาํแนกตามหลกัประกนั 

 ตวัแปรท่ี 7 จาํนวนลูกหน้ีจาํแนกตามประเภทธุรกิจ 

 ตวัแปรท่ี 8 อนัดบัความเส่ียง (Rating) 

 ตวัแปรท่ี 9 ลกัษณะของอตัราการใชว้งเงิน ณ วนัผิดนดัชาํระเทียบกบัอตัราการไดรั้บชาํระคืน 

 ตวัแปรท่ี 10 อตัราผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) และจาํนวนบญัชีท่ีผิดนดัชาํระในแต่ละปี 

 ตวัแปรท่ี 11 อตัราเงินเฟ้อ และจาํนวนบญัชีท่ีผิดนดัชาํระในแต่ละปี 

ตวัแปรตาม 

- อตัราการไดรั้บชาํระคืนสะสมตามช่วงเวลาหลงัผิดนดัชาํระ 

- การกระจายของอตัราการไดรั้บชาํระคืนหลงัผิดนดัชาํระ 
 

3.2 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

 เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการไดรั้บชาํระคืนเม่ือเกิดการผิดนดัชาํระหน้ี (Recovery rate) โดยใชว้ธีิ

วเิคราะห์สมการถดถอยเชิงเสน้ (Linear Regression Analysis) เราสามารถเขียนแบบจาํลองท่ีใชใ้นการศึกษา 
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4. ผลการวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการไดรั้บชาํระคืน (Recovery Rate) เม่ือเกิดการผิด

นดัชาํระหน้ีสินเช่ือ โดยใชข้อ้มูลรายเดือนภายในธนาคาร 8 ปียอ้นหลงั (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2559) รวมขอ้มูลท่ีนาํมา

ศึกษาทั้งหมด 2,838 บญัชี ซ่ึงมีผลการศึกษา ดงัน้ี 

 

4.1 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาของอตัราการได้รับชําระคืนและปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง 

 

ตวัแปรที ่1 จาํนวนลูกหน้ีท่ีผิดนดัชาํระจาํแนกตามขนาดธุรกิจ 

 
 

ตวัแปรที ่2 จาํนวนลูกหน้ีท่ีผิดนดัชาํระจาํแนกตามประเภทสินเช่ือ 
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Size M มีการผิดนดัชาํระมากท่ีสุด

จํานวน1,918 บัญชี คิดเป็น 68% 

และมีอตัราการชาํระคืนมากท่ีสุด

ถึง 75%  

ลู ก ห น้ี ท่ี ข อ สิ น เ ช่ื อ ป ร ะ เ ภ ท 

Advancement มีการผิดนัดชําระ

มากท่ีสุดจํานวน 1,153 บัญชี คิด

เป็น 41% นอกจากน้ี พบวา่ ลูกหน้ี

สินเช่ือธุรกิจประเภท Loan Bill มี

อัตราการชําระคืนมากท่ีสุดถึง 

89% 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1474 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตวัแปรที ่3 จาํนวนลูกหน้ีท่ีผิดนดัชาํระจาํแนกตามการปรับโครงสร้างหน้ี 

 
 

ตวัแปรที ่4 จาํนวนลูกหน้ีท่ีผิดนดัชาํระจาํแนกตามขนาดของยอดหน้ี ณ วนัผิดนดัชาํระ 

 
 

ตวัแปรที ่5 จาํนวนลูกหน้ีท่ีผิดนดัชาํระจาํแนกตามภูมิภาค 
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จํานวนบญัชีที�ผิดนดัชําระ อตัราเฉลี�ยการได้รับชําระคืน

ลูกหน้ีท่ีมีการผิดนัดชําระส่วน

ใหญ่ยงัไม่เคยมีประวติัการปรับ

โ ค ร ง สร้ าง ห น้ี ซ่ึ ง มี จํานวนถึง 

2,722 บญัชี หรือคิดเป็น 96% และ

มีอัตราการได้รับชําระคืนเฉล่ีย 

69% 

ลูกหน้ีท่ีมียอดหน้ี ณ วนัผดินดั

ชาํระขนาดเลก็ (0 – 10,000,000 

บาท) มีการผิดนดัชาํระมากท่ีสุด

จาํนวน 2,541 บญัชี คิดเป็น 90% 

และมีอตัราการชาํระคืนประมาณ 

70% 

ลูกหน้ีท่ีมีการผิดนดัชาํระมากท่ีสุด

อยูใ่นกลุ่มภาคกลาง มีจาํนวนบญัชี

ท่ีผิดนัดชาํระจาํนวน 1,003 บัญชี 

น อ ก จ าก น้ี  พ บ ว่า  ลู ก ห น้ี ก ลุ่ ม

ภาคใต้ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

และภาคตะวนัตกมีอตัราการไดรั้บ

ชาํระคืนหลงัผิดนดัชาํระสูงท่ีสุด 

 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1475 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตวัแปรที ่6 จาํนวนลูกหน้ีท่ีผิดนดัชาํระจาํแนกตามหลกัประกนั 

 
 

ตวัแปรที ่7 จาํนวนลูกหน้ีท่ีผิดนดัชาํระจาํแนกตามประเภทธุรกิจ 

 
 

ตวัแปรที ่8 จาํนวนลูกหน้ีท่ีผิดนดัชาํระจาํแนกตามอนัดบัความเส่ียง (Rating) 
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จํานวนบญัชีที�ผิดนดัชําระ อตัราเฉลี�ยการได้รับชําระคืน

ธุรกิจประเภทเกษตรกรรมและปศุ

สตัวมี์การผิดนดัชาํระมากท่ีสุด คิด

เ ป็น 15%  ลูกหน้ี ท่ี มีการผิดนัด

ชาํระทุกประเภทธุรกิจมีอตัราการ

ได้รับชําระคืนเฉล่ียหลังผิดนัด

ชําระค่อนข้างสูงตั้ งแต่  80% ถึง 

95% ยกเวน้ ธุรกิจเก่ียวกบัการเงิน 

ลู ก ห น้ี มี ก า ร ใ ช้ ท่ี ดิ น เ ป็ น

หลักประกันมากท่ีสุด นอกจากน้ี 

พบว่า ลูกหน้ีท่ีมีมีหลกัประกนัทุก

ประเภทมีอตัราการไดรั้บชาํระคืน

เฉล่ียหลังผิดนัดชําระค่อนขา้งสูง

ตั้ ง แ ต่  8 0 % ถึ ง  9 5 % ย ก เ ว ้น 

หลักประกันประเภทเคร่ืองจักร 

ในขณะท่ีลูกหน้ีท่ีไม่มีหลกัประกนั

จะมีอตัราการได้รับชาํระคืนเฉล่ีย

หลงัผิดนดัชาํระเพียง 45% 

 

ลู ก ห น้ี ท่ี มี ค ว า ม เ ส่ี ย ง ใ น ก ลุ่ ม 

Investment Grade มี ก า ร ผิ ด นั ด

ชําระ 1,858 บัญชี คิดเป็น 65%

นอกจากน้ี พบว่า ลูกหน้ีท่ีมีความ

เ ส่ี ย ง ใ น ก ลุ่ ม  Investment Grade 

แ ล ะ ก ลุ่ ม  Speculative Grade มี

อตัราการไดรั้บชาํระคืนเฉล่ียหลงั

ผิดนดัชาํระไม่แตกต่างกนัมาก 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1476 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตวัแปรที ่9 ลกัษณะของอตัราการใชว้งเงิน ณ วนัผิดนดัชาํระ 

 
 

ตวัแปรที ่10 อตัราผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 

 
ตวัแปรที ่11 อตัราเงินเฟ้อ 
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อัตราการใช้วงเงนิ (Utilization)

ปีที�ผิดนัดชาํระ GDP จาํนวนบญัชีที�ผิดนัด

ชาํระ 

เปอรเ์ซน็ต์ (%) 

2552 -0.5 362 13% 

2553 11.9 670 24% 

2554 4.6 828 29% 

2555 9.3 206 7% 

2556 4.6 206 7% 

2557 0.9 217 8% 

2558 2.9 198 7% 

2559 3.2 151 5% 

Total  2,838 100% 

 

ปีที�ผิดนัดชาํระ อตัราเงินเฟ้อ จาํนวนบญัชีที�

ผิดนัดชาํระ 

เปอรเ์ซน็ต์ 

(%) 

2552 -0.9 362 13% 

2553 3.3 670 24% 

2554 3.81 828 29% 

2555 3.02 206 7% 

2556 2.18 206 7% 

2557 1.89 217 8% 

2558 -0.9 198 7% 

Total  2,838 100% 

 

ลูกหน้ีส่วนใหญ่มีอตัราการวงเงิน

ท่ีค่อนข้างสูง  เฉ ล่ีย  92% ทั้ ง น้ี

พบวา่ ลูกหน้ีท่ีมีอตัราการใชว้งเงิน

สูงๆจะมีอตัราการไดรั้บชาํระคืนท่ี

สูงเช่นกนั ซ่ึงกลุ่มลูกหน้ีท่ีตอ้งเฝ้า

ระวังคือลูกหน้ีท่ีมีการใช้วงเงิน

สูงๆแต่มีอตัราการไดรั้บชาํระคืนท่ี

ค่อนขา้งตํ่า  

 

ในปี 2553 มี GDP สูงท่ีสุดถึง 

11.9% ซ่ึงในปีนั้นมีลูกหน้ีท่ีผิดนดั

ชาํระสูงเป็นอนัดบัสอง มีจาํนวน 

670 บญัชี คิดเป็น 24%  

 

ในปี 2554 มีอตัราเงินเฟ้อ สูงท่ีสุด

ถึง 3.81% ซ่ึงในปีนั้นมีลูกหน้ีท่ีผิด

นัดชาํระสูงท่ีสุดเช่นกนั มีจาํนวน 

828 บญัชี คิดเป็น 29% 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1477 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตวัแปรตาม  คือ อตัราการไดรั้บชาํระคืน 

- อตัราการไดรั้บชาํระคืนสะสมตามช่วงเวลาหลงัผิดนดัชาํระมีความน่ิงประมาณปีท่ี 5 หลงัผิดนดัชาํระ ซ่ึงมีอตัรา

การไดรั้บชาํระคืน ประมาณ 68.4%  

 
 

- การกระจายของอตัราการไดรั้บชาํระคืนหลงัผิดนดัชาํระ 

 
 

4.2 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานโดยการวเิคราะห์ถดถอยเชิงเส้น 

จากการนาํตวัแปรอิสระทั้งส้ิน 11 ปัจจยัมาทดสอบปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการไดรั้บชาํระคืนเม่ือเกิดการผิดนดั

ชาํระหน้ีสินเช่ือธุรกิจ  โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear regression analysis) พบว่า มีปัจจยัท่ีไม่มี

นยัสาํคญัจาํนวน 3 ปัจจยั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ไดแ้ก่ 

1. ปัจจยั TDR หรือ การปรับโครงสร้างหน้ี 

2. ปัจจยั EAD หรือ ยอดหน้ี ณ วนัผิดนดัชาํระ 

3. ปัจจยั Region หรือ ภูมิภาคของลูกหน้ีท่ีมาขอสินเช่ือ 

66.8% 68.4% 68.7% 69.0%
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อัตราการได้รับชาํระคืนสะสมตามช่วงเวลาหลังผิดนัดชาํระ

 
Year 4 

 
Year 5  

 
Year 6  

 
Year 7 

อัตราการได้รับชําระคืนพบว่ามี

การแจกแจงแบบ 2 หาง (Bimodal) 

กล่าวคือ ลูกหน้ีจะมีลักษณะ 2 

ป ร ะ เ ภ ท ห ลัก ๆ  คื อ  ลู ก ห น้ี ท่ี

ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม ห น้ี ไ ด้ เ พี ย ง

เ ล็ก น้อ ย เ ท่ านั้ น  แ ล ะ ลู ก ห น้ี ท่ี

สามารถติดตามการชาํระไดเ้กือบ

เตม็จาํนวน 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1478 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

จากผลการทดสอบปัจจัยท่ีมีผลต่ออตัราการได้รับชาํระคืนเม่ือเกิดการผิดนัดชาํระเพียง 8 ปัจจัยท่ีเหลือ ซ่ึง

สามารถสรุปผลเป็นสมการถดถอย เพ่ือใชใ้นการทาํนายปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัราการไดรั้บชาํระคืนตามสมการท่ี (4.1) 

 ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( )

= + + −

− +

+ + +

+ + + −

+ +

Y 0.787 0.187 Size _M 0.151 Size _ L 0.240 GROUP _1

0.009 GROUP _ 2 0.020 GROUP _ 3 – 0.614 GROUP _ 4

– 0.247 GROUP _ 5 0.212 Coll _1 0.191 Coll _ 2 0.080 Coll _ 3

0.094 Coll _ 4 0.091 Coll _ 5 0.330 Coll _ 6 0.221 Coll _ 7

0.195 Coll _ 8 0.142 ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
( )

+ +

+ − + +

+ + + +

+ − + +

+

ISIC _1 0.195 ISIC _ 2 0.056 ISIC _ 3

0.191 ISIC _ 4 0.070 ISIC _ 5 0.126 ISIC _ 6 0.073 ISIC _ 7

0.276 ISIC _ 8 0.125 ISIC _ 9 0.093 ISIC _10 0.038 ISIC _11

0.193 ISIC _12 0.101 ISIC _13 0.211 ISIC _14 0.037 Rating

– 0.176 UTIL 0.023 GD( ) ( )P – 0.061 Inf
 

 

โดยท่ี  Y   คือ อตัราการไดรั้บชาํระคืนเม่ือเกิดการผิดนดัชาํระหน้ี 

 Size   คือ ตวัแปรหุ่นของขนาดของสินเช่ือธุรกิจ 

 GROUP   คือ ตวัแปรหุ่นของประเภทของสินเช่ือ 

 Coll   คือ ตวัแปรหุ่นของประเภทหลกัประกนั 

ISIC   คือ ตวัแปรหุ่นของประเภทธุรกิจ 

Rating   คือ ตวัแปรหุ่นของอนัดบัความเส่ียง (Rating) 

UTIL   คือ ตวัแปรของอตัราการใชว้งเงิน 

GDP   คือ ตวัแปรของอตัราผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP)  

Inf   คือ ตวัแปรของอตัราเงินเฟ้อ (Inflation) 

 

   

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 ข้อมูลพื้นฐานทีเ่กีย่วข้องกบัลูกหนีท้ีผ่ดินัดชําระ 

จากผลการศึกษาขอ้มูลลูกหน้ีสินเช่ือธุรกิจท่ีผิดนดัชาํระจาํนวน 2,838 บญัชี พบวา่ ลูกหน้ีขนาดเลก็มีการผิด

นดัชาํระมากกวา่ลูกหน้ีขนาดใหญ่ กล่าวคือ ลูกหน้ีสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง Size M มีการผิดนดัชาํระมากท่ีสุด คิดเป็น 

68% รองลงมาคือสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง Size L คิดเป็น 19% และท่ีนอ้ยท่ีสุดคือสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่คิดเป็น 13% 

ลูกหน้ีท่ีมีประเภทสินเช่ือเงินทดรองจ่ายล่วงหน้า (Advancement) มีการผิดนัดชาํระมากท่ีสุดถึง 41%  และสินเช่ือ

ต่างประเทศ (Trade Finance) มีการผิดนัดชาํระน้อยท่ีสุดเพียง 2%  ลูกหน้ีท่ีมีการผิดนดัชาํระส่วนใหญ่ยงัไม่เคยมี

ประวติัการปรับโครงสร้างหน้ีคิดเป็น 96%  เม่ือพิจารณาขนาดยอดหน้ี ณ วนัผิดนดัชาํระพบวา่ลูกหน้ีท่ีมียอดหน้ี ณ 

วนัผิดนัดชําระขนาดเล็ก (0 – 10,000,000 บาท) ผิดชําระมากท่ีสุดคิดเป็น 90% รองลงมาคือลูกหน้ีขนาดกลาง 

(10,000,000 – 100,000,000 บาท) คิดเป็น 9% และสุดทา้ยคือลูกหน้ีขนาดใหญ่ (มากกว่า 100,000,000 บาท) คิดเป็น 
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2% ลูกหน้ีท่ีมีการผิดนดัชาํระมากท่ีสุดอยูใ่นกลุ่มภาคกลาง, ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต ้ คิดเป็น 35%, 15% 

และ 15% ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาประเภทของหลกัประกนัลูกหน้ีท่ีมาขอสินเช่ือ พบวา่ ลูกหน้ีท่ีมีการผิดนดัชาํระมี

การใชท่ี้ดินเป็นหลกัประกนัมากท่ีสุด คิดเป็น 42.5% รองลงมาคือหลกัประกนัประเภทสินคา้คิดเป็น 14.2% ในขณะท่ี

มีลูกหน้ีท่ีผิดนดัชาํระแต่ไม่ไดร้ะบุหลกัประกนัถึง 38.6% นอกจากน้ี ประเภทธุรกิจของลูกหน้ีท่ีมาขอสินเช่ือประเภท

เกษตรกรรมและปศุสัตวมี์การผิดนดัชาํระมากท่ีสุดคิดเป็น15% รองลงมาคือธุรกิจประเภทการบริการ คิดเป็น 10% 

ในขณะท่ีมีลูกหน้ีท่ีไม่ไดร้ะบุประเภทธุรกิจมี 59% ลูกหน้ีท่ีมีความเส่ียงในกลุ่ม Investment Grade มีการผิดนดัชาํระ

คิดเป็น 65% ลูกหน้ีส่วนใหญ่มีอตัราการวงเงินท่ีค่อนขา้งสูง โดยค่าเฉล่ียของอตัราการใชว้งเงินของบญัชีท่ีผิดนดั

ชาํระอยูท่ี่ 92% 

 

5.2 ข้อมูลอตัราการได้รับชําระคืนของลูกหนีท้ีผ่ดินัดชําระ 

ธนาคารสามารถติดตามใหลู้กหน้ีมาชาํระคืนไดอ้ยา่งรวดเร็วในช่วง 1 ปีแรก หลงัจากนั้นอตัราการชาํระคืน

สะสมจะเพ่ิมข้ึนอยา่งชา้ๆ เร่ิมน่ิงตั้งแต่ประมาณช่วงปีท่ี 4 หลงัผิดนดัชาํระเป็นตน้ไป ธนาคารควรหยดุติดตามหน้ีใน

เดือนท่ี 60 หรือ 5 ปี หลงัจากมีการผิดนดัชาํระ ซ่ึงธนาคารจะสามารถเรียกเก็บชาํระหน้ีคืนไดป้ระมาณ 68.4% ของ

ยอดหน้ี ณ วนัผิดนดัชาํระ 

นอกจากน้ี การกระจายตวัของอตัราการไดรั้บชาํระคืนพบวา่มีการแจกแจงแบบ 2 หาง (Bimodal) กล่าวคือ 

ลูกหน้ีจะมีลกัษณะ 2 ประเภทหลกัๆ คือ ลูกหน้ีท่ีสามารถติดตามหน้ีไดเ้พียงเล็กน้อยเท่านั้น และลูกหน้ีท่ีสามารถ

ติดตามการชาํระไดเ้กือบเตม็จาํนวน 

 

5.3 ปัจจยัทีม่ผีลต่ออตัราการได้รับชําระคืนของลูกหนีท้ีผ่ดินัดชําระ 

จากการทดสอบปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัราการไดรั้บชาํระคืนเม่ือเกิดการผิดนดัชาํระโดยใชก้ารวิเคราะห์การ

ถดถอย (Regression Analysis) พบวา่ มีปัจจยัจาํนวน 8 ปัจจยั จากทั้งหมด 11 ปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัราการไดรั้บชาํระคืน 

ทีระดบันยัสาํคญั 0.05 ไดแ้ก่ 

 5.3.1) ปัจจัยด้านขนาดของสินเช่ือธุรกิจ พบวา่ ลูกหน้ีสินเช่ือขนาดเล็กมีอตัราการไดรั้บชาํระคืนมากกว่า

ลูกหน้ีสินเช่ือขนาดใหญ่ 

 5.3.2) ปัจจัยประเภทของสินเช่ือ พบว่า สินเช่ือประเภท Loan Bill มีอตัราการไดรั้บชาํระคืนสูงท่ีสุด และ

สินเช่ือประเภท Contingent มีอตัราการไดรั้บชาํระคืนนอ้ยท่ีสุด 

5.3.3) ปัจจัยประเภทหลกัประกนั พบวา่ หลกัประกนัประเภทอาคารส่ิงปลูกสร้างมีอตัราการไดรั้บชาํระคืน

เม่ือเกิดการผิดนดัชาํระมีมูลค่าสูงท่ีสุดและหลกัประกนัประเภทเคร่ืองจกัรมีอตัราการไดรั้บชาํระคืนเม่ือเกิดการผิดนดั

ชาํระมีมูลค่านอ้ยท่ีสุด 

 5.3.4) ปัจจยัประเภทธุรกจิ พบวา่ ธุรกิจประเภทภาครัฐและสหกรณ์มีอตัราการไดรั้บชาํระคืนเม่ือเกิดการผิด

นดัชาํระมีมูลค่าสูงท่ีสุดและธุรกิจประเภทเกษตรกรรมและปศุสตัวมี์อตัราการไดรั้บชาํระคืนเม่ือเกิดการผิดนดัชาํระมี

มูลค่านอ้ยท่ีสุด 
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 5.3.5) ปัจจยัประเภทอนัดบัความเส่ียง (Rating) พบวา่ ธุรกิจท่ีมีอนัดบัความเส่ียงในกลุ่ม Investment Grade 

(ตั้งแต่ BBBข้ึนไป) มีอตัราการไดรั้บชาํระคืนเม่ือเกิดการผิดนดัชาํระมีมูลค่าสูงท่ีสุดและธุรกิจท่ีมีอนัดบัความเส่ียงใน

กลุ่ม Speculative Grade (นอ้ยกวา่ BBB) มีอตัราการไดรั้บชาํระคืนเม่ือเกิดการผิดนดัชาํระมีมูลค่านอ้ยท่ีสุด 

 5.3.6) ปัจจัยอัตราการใช้วงเงิน พบวา่ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราการไดรั้บชาํระคืนเม่ือ

เกิดการผิดนดัชาํระหน้ี 

 5.3.7) ปัจจัยอัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) พบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัอตัราการไดรั้บชาํระคืน

เม่ือเกิดการผิดนดัชาํระหน้ี 

 5.3.8) ปัจจัยอัตราเงินเฟ้อ (Inflation) พบวา่ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราการไดรั้บชาํระ

คืนเม่ือเกิดการผิดนดัชาํระหน้ี 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาคร้ังน้ี มีขอ้จาํกดัเร่ืองขอ้มูลท่ีไดม้าจากฐานขอ้มูลลูกหน้ีท่ีผิดนดัชาํระของธนาคารพาณิชยแ์ห่ง

หน่ึง เน่ืองจากขอ้มูลท่ีถูกจดัเก็บในฐานขอ้มูลของธนาคารยงัมีจาํนวนไม่มากนกั ทาํให้ขอ้มูลท่ีนาํมาวิเคราะห์มีความ

หลากหลายไม่เพียงพอ ส่งผลใหมี้บางขอ้มูลท่ีค่อนขา้งสูงจากปกติหรือนอ้ยกวา่ปกติ ซ่ึงอาจจะส่งผลใหผ้ลการศึกษามี

ความคลาดเคล่ือนได ้

เน่ืองจากแบบจาํลองจากการศึกษาน้ีมี 8 ปัจจยั จาก 11 ปัจจยั ท่ีส่งผลต่อตวัแปรตาม คือ อตัราการไดรั้บชาํระ

คืน แสดงวา่ อาจจะมีปัจจยัอ่ืนท่ีทางผูศึ้กษายงัไม่ไดร้วมเขา้ไปในการศึกษาน้ี ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงขอเสนอใหมี้การศึกษา

ปัจจยัอ่ืนๆเพ่ิมเติมสาํหรับการศึกษาในอนาคต เช่น พฤติกรรมการชาํระหน้ีของลูกหน้ี วธีิการติดตามหน้ี เป็นตน้ เพ่ือ

จะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายในการเร่งรัดและติดตามหน้ีคา้งชาํระให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือ

ป้องกนัการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) เป็นตน้ 
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แนวทางและตรวจตราแก้ไข ตลอดระยะเวลาท่ีไดท้าํการศึกษาคน้ควา้รวมถึงคณะอาจารยห์ลกัสูตรวิทยาศาสตร์

มหาบณัฑิต สาขาวศิวกรรมการเงินทุกท่านท่ีไดอ้บรมสัง่สอนประสิทธิประสาทวชิาความรู้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ 

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ท่ีไดอ้บรมสั่งสอนให้มีความคิดความอ่าน และมีความอดทน และให้การ

สนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ซ่ึงทําให้เกิดความพยายามในการศึกษาค้นควา้คร้ังน้ีจนสําเร็จ และ

ขอขอบคุณเพ่ือนๆท่ีมอบมิตรภาพ กาํลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือแก่ขา้พเจา้ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา 
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การทดสอบประสิทธิภาพตลาดโดยใช้การวเิคราะห์ทางเทคนิคด้วย Moving Average RSI และ ADX  

TESTING MARKET EFFICIENCY EMPLOYING TECHNICAL ANALYSIS  

WITH MOVING AVERAGE, RSI AND ADX 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาอิสระเร่ือง “การทดสอบประสิทธิภาพตลาดโดยใชก้ารวิเคราะห์ทางเทคนิคดว้ย Moving Average 

RSI และ ADX” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการใชก้ารวิเคราะห์ทางเทคนิค หาผลตอบแทนเกินปกติ

จากการลงทุน (Abnormal Return) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเลือกใชเ้คร่ืองมือทางเทคนิค คือ EMA 

(Exponential Moving average)  RSI (Relative Strength Index)  และ ADX (Average Directional Index)  ในการหา

สัญญาณการซ้ือ-ขาย เน่ืองจากมีกรณีศึกษาไดแ้ก่ Test of Global Market Efficiency ของ Chu Frank Shui Ting และ 

The Profitability of a Combined Signal Approach: Bollinger Bands and the ADX ของ Shawn Lim Tilman T. Hisarli 

และ Ng Shi He พบวา่เคร่ืองมือทางเทคนิคทั้ง 3 ประเภท สามารถสร้างผลตอบแทนท่ีสูงกกวา่กรลงทุนแบบปกติได ้

ทาํการศึกษาเคร่ืองมือทางเทคนิคแต่ละเคร่ืองมือ และทาํการศึกษาเคร่ืองมือทางเทคนิคร่วมกนัมากกว่า 1 

เคร่ืองมือข้ึนไป โดยเลือกใชส้ัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET50 Index Future เป็นตราสารอนุพนัธ์ท่ีนาํมาศึกษาเน่ืองจาก

นกัลงทุนสามารถทาํการ Short Sell ได ้และมีค่าธรรมเนียมตํ่ากวา่การซ้ือขายดชันี SET50 Index ซ่ึงขอ้มูลท่ีนาํมาใช้

ในการศึกษา คือ ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด และราคาปิดราย 15 นาที ของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET50 Index Future 

ตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 2556 ถึง วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 และทาํการทดสอบสมมติฐานวา่ ผลต่างระหวา่งผลตอบแทน

เฉล่ียรายปีท่ีไดจ้ากการซ้ือ-ขายตามสัญญาณทางเทคนิคทั้ง 7 รูปแบบ กบัผลตอบแทนเฉล่ียรายเดือนท่ีไดจ้ากการซ้ือ

แลว้ถือ มีค่ามากกวา่ศูนยห์รือไม่ ดว้ยการทดสอบที (T-Test) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 และ 0.01 

การศึกษาพบว่าการนําเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีมีองค์ประกอบของ Moving Average, RSI และ ADX มา

ประยกุตใ์ชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลช่วงเวลา 15 นาที และสามารถทาํการ Short Sell ได ้บนดชันี SET50 Index Future 

โดยทาํการศึกษาทั้งกรณีท่ีคิดค่าธรรมเนียมในการซ้ือ-ขาย และในกรณีท่ีไม่คิดค่าธรรมเนียมในการซ้ือขาย โดยกรณีท่ี

คิดค่าธรรมเนียมในการซ้ือ-ขายในอตัราปกติ การใชเ้คร่ืองมือทางเทคนิค Moving Average และ Moving Average + 

RSI สามารถสร้างผลตอบแทนรวมไดสู้งกวา่การลงทุนแบบปกติ และกรณีท่ีไม่คิดค่าธรรมเนียมในการซ้ือ-ขาย การ

ใชเ้คร่ืองมือทางเทคนิคทั้ง 7 รูปแบบ มีเพียง RSI รูปแบบเดียวเท่านั้นท่ีไม่สามารถสร้างผลตอนแทนรวมไดม้ากกวา่

การลงทุนแบบปกติ 
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อย่างไรก็ตามเม่ือนาํขอ้มูลท่ีไดท้ั้ง 2 กรณีมาทดสอบทางสถิติแลว้ พบว่าการใชเ้คร่ืองมือทางเทคนิคทั้ง 7 

รูปแบบ ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนรายเดือนท่ีสูงกวา่การลงทุนแบบปกติไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั หรือสรุปไดว้า่ตลาด

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (TFEX) มีประสิทธิภาพในระดบัตํ่า 

คาํสําคญั:  EMA, RSI, ADX, SET 50 Index Future 

 

ABSTRACT 

The objective of this study on “Testing Market Efficiency using Technical Analysis: Moving Average, RSI 

and ADX” is to study the probability of using technical analysis to find an excess returns on the investment. We have 

employed technical analysis tools which composed of EMA ( Exponential Moving average) , RSI (Relative Strength 

Index), ADX (Average Directional Index), Combination of EMA-RSI, Combination of EMA-ADX, Combination of 

RSI-ADX and Combination of EMA-RSI-ADX to find the buy and sell signals.  Inspiration from international case 

studies such as Test of Global Market Efficiency (Chu, Frank Shui Ting) and The Profitability of a Combined Signal 

Approach: Bollinger Bands and the ADX (Shawn Lim, Tilman T. Hisarli and Ng Shi He) which found that each of 

them can generate an excess return. 

The data in this study is the highest price, lowest price and the closing price of the SET 50 Index Future 

(Investors short sellable) in 15 minutes timeframe since 2nd January 2013 to 30th December 2016. We separate case 

study in to two cases by normal transaction cost trading and transaction free trading. We tested the weak form market 

efficiency by using the difference between the average monthly return from technical analysis tools with average 

monthly returns of buy and hold was positive at significant level 0.05 and 0.01. 

The result from normal transaction cost trading indicated that EMA and Combination of EMA- RSI can 

generate excess total returns and the result from transaction free trading indicated that EMA, ADX, Combination of 

EMA- RSI, Combination of EMA- ADX, Combination of RSI- ADX and Combination of EMA- RSI- ADX can 

generate excess total returns.  However, the result from statistical hypothesis testing of both case indicated that all 

technical analysis tool with EMA, RSI, ADX and their combinations should not be exploited to generate excess 

returns, consequently from the market was efficient in weak form. 

Keywords: EMA, RSI, ADX, SET 50 Index Future   

 

1. บทนํา 

การศึกษาในอดีตพบวา่ ตามสมมติฐานตลาดมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ดว้ยปัจจยัทางเทคนิคไม่สามารถ

นาํมาใชท้าํกาํไรมากกว่าปกติได ้เพราะราคาหลกัทรัพย ์และปริมาณการซ้ือขายในอดีต เป็นขอ้มูลสาธารณะท่ีนัก

ลงทุนทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้และขอ้มูลเหล่านั้นไดส้ะทอ้นเขา้ไปในราคาหลกัทรัพยแ์ลว้ ตามทฤษฎีจึงไม่มีนัก

ลงทุนผูใ้ดสามารถทาํกาํไรไดม้ากกวา่ปกติได ้

อยา่งไรก็ตามยงัมีนกัลงทุนส่วนนอ้ยท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีมากกวา่ปกติได ้เพราะความสามารถใน

การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล และการมีแหล่งเงินทุนท่ีมากกวา่นกัลงทุนทัว่ไป 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1483 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

แต่ในปัจจุบนัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีถูกพฒันาข้ึนมาอยา่งหลากหลาย สามารถลดขอ้จาํกดัของนกัลงทุนได ้

ตวัอยา่งเช่นในอดีตนกัลงทุนรายใหญ่เท่านั้นท่ีสามารถทาํการ Short Sell หลกัทรัพยไ์ด ้ในขณะท่ีนกัลงทุนรายยอ่ยไม่

สามารถทาํได ้แต่ในปัจจุบนันกัลงทุนรายยอ่ยสามารถ Short Sell ผ่านอนุพนัธ์ทางการเงิน เช่น SET50 Index Future 

ไดอ้ยา่งสะดวก และการศึกษาในคร้ังน้ีไดเ้ลือกใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยปัจจยัทางเทคนิคซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีนกัลงทุนราย

ยอ่ยสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่ายในปัจจุบนัการศึกษาในคร้ังน้ีจึงทาํการทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาดสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้า (TFEX) โดยเลือกใช้สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า SET50 Index Future เป็นตราสารอนุพนัธ์ท่ีนํามาศึกษา

เน่ืองจากนักลงทุนสามารถทาํการ Short Sell ได ้และมีค่าธรรมเนียมตํ่ากว่าการซ้ือขายดชันี SET50 Index โดยการ

ทดสอบวา่ วิธีการซ้ือขายจากการใชส้ัญญาณทางเทคนิคสามารถสร้างผลตอบแทนมากกว่าปกติให้แก่นักลงทุนราย

ย่อยไดห้รือไม่ เม่ือเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนแบบปกติ (ซ้ือและถือ) โดยท่ีนักลงทุนรายย่อย

สามารถทาํการ Short Sell ได ้

การศึกษาในคร้ังน้ีไดก้าํหนดเง่ือนไขในการซ้ือ-ขายใหมี้ความใกลเ้คียงกบัการซ้ือ-ขายในตลาดจริงเป็นการ

แกไ้ขเพ่ิมเติมจากการศึกษาในอดีตท่ีผ่านๆ มา โดยกาํหนดให้การซ้ือ-ขายท่ีเกิดข้ึนจากเคร่ืองมือทางเทคนิคมี Trade 

Delay (การซ้ือ-ขายโดยอา้งอิงขอ้มูลราคาจากช่วงเวลาถดัไป) และในการซ้ือขายทุกคร้ังจะมีการคิดค่าธรรมเนียมใน

การซ้ือ-ขายในอตัราปกติ 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้จากการวิเคราะห์การซ้ือขายด้วยเคร่ืองมือทางเทคนิคในการหาผลตอบแทน

มากกว่าปกติจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า SET 50 Index Future ตามสัญญาณท่ีเกิดข้ึน เปรียบเทียบกับ

ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนแบบปกติ (Buy & Hold) และเป็นประโยชน์สาํหรับนกัลงทุนรายยอ่ยในการตดัสินใจ

ลงทุนดว้ยเคร่ืองมือทางเทคนิคต่อไป 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การศึกษาน้ี กําหนดให้นักลงทุนดําเนินการซ้ือ-ขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า SET50 Index Future ตาม

สญัญาณซ้ือ-ขาย ท่ีเกิดข้ึนจากเคร่ืองมือทางเทคนิค โดยใชข้อ้มูลของ SET50 Index Future Continuous Open Interest 

(ขอ้มูลของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีสถานะคงคา้งสูงสุด ณ ขณะช่วงเวลาท่ีศึกษา)  จากขอ้มูลราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด 

และราคาปิดราย 15 นาที ของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET50 Index Future ตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 2556 ถึง วนัท่ี 30 

ธันวาคม 2559 โดยทาํการซ้ือ-ขาย ณ ราคาเปิด ของขอ้มูลในช่วงเวลาถดัไป และคงสถานะต่อไปจนกว่าจะเกิด

สัญญาณตรงขา้ม โดยการศึกษาคร้ังน้ี จะอนุญาตให้มีการทาํ Short Sell ได้ และกาํหนดค่าธรรมเนียมในการทํา

ธุรกรรม ใน 2 กรณี คือ 

1. กรณีคิดค่าธรรมเนียมในการซ้ือขายในอตัราปกติ 93.09 บาท/รายการ (รวม VAT แลว้) ซ่ึงคาํนวนจาก

สมการ 

(1 )F f tax= × +  

F = ค่าธรรมเนียมในการซ้ือขาย 

f  = อตัราค่าธรรมเนียมการซ้ือ-ขาย SET50 Index Future = 87 บาท/สญัญา  
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tax  = ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ปัจจุบนัอตัรา 7%) 

เม่ือแทนค่าลงในสมการท่ี 1 จะไดค้่าธรรมเนียมในการซ้ือขายในอตัราปกติ ดงัน้ี 
 

87 (1 0.07) 93.09F = × + =  

2. กรณีไม่คิดค่าธรรมเนียมในการซ้ือขาย 

โดยเลือกเคร่ืองมือทางเทคนิค ไดแ้ก่ 

1. Leading Indicators ไดแ้ก่ RSI, ADX 

2. Lagging Indicators ไดแ้ก่ Moving Average 

ซ่ึงสามารถสร้างสญัญาณในการซ้ือขายร่วมกนัไดท้ั้งหมด 7 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

1. Moving Average 

2. RSI 

3. ADX 

4. Moving Average + RSI 

5. Moving Average + ADX 

6. RSI + ADX 

7. Moving Average + RSI + ADX 

จากนั้นนาํขอ้มูล และเง่ือนไขการซ้ือขาย เขียนโปรแกรมในโปรแกรมสาํเร็จรูป Amibroker โดยเงินลงทุน

เร่ิมตน้จาํนวน 200,000 บาท และทาํการลงทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยมีสถานะคงคา้งสูงสุดจาํนวน 1 สญัญา โดย

ทาํการซ้ือ-ขาย ณ ราคาเปิด ของขอ้มูลในช่วงเวลาถดัไป 

ตวัอยา่งเช่น เคร่ืองมีทางเทคนิคใหส้ญัญาณซ้ือ-ขายเกิดข้ึนในเวลา 10.00 น. ดงันั้นการซ้ือ-ขาย (เปิดสถานะ) 

จะใชข้อ้มูลในช่วงเวลาถดัมาซ่ึงก็คือเวลา 10.15 น. เป็นราคาอา้งอิงในการซ้ือ-ขาย เป็นตน้ 

และคงสถานะต่อไปจนกวา่จะเกิดสญัญาณซ้ือ-ขายท่ีตรงกนัขา้ม โดยการศึกษาคร้ังน้ี จะอนุญาตใหมี้การทาํ 

Short Sell ได ้และกาํหนดค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรม ใน 2 กรณี คือ 

1. กรณีคิดค่าธรรมเนียมในการซ้ือขายในอตัราปกติ ในอตัรา 93.09 บาท/รายการ (รวม VAT แลว้) 

2. กรณีไม่คิดค่าธรรมเนียมในการซ้ือขาย 

โดยเลือกเคร่ืองมือทางเทคนิค ไดแ้ก่ 

1. Leading Indicators ไดแ้ก่ RSI ADX 

2. Lagging Indicators ไดแ้ก่ Moving Average 

ซ่ึงสามารถสร้างสญัญาณในการซ้ือขายร่วมกนัไดท้ั้งหมด 7 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

1. Moving Average 

กรณีท่ี 1 เสน้ EMA (10,t) ตดัเสน้ EMA (50,t) ข้ึนไป แสดงวา่ราคาหลกัทรัพยมี์แนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึน เป็น

สญัญาณซ้ือ (Buy Signal) 

กรณีท่ี 2 เสน้ EMA (10,t) ตดัเสน้ EMA (50,t) ลงมา แสดงวา่ราคาหลกัทรัพยมี์แนวโนม้ปรับตวัลดลง เป็น

สญัญาณขาย (Sell Signal) 

2. RSI 
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กรณีท่ี 1 RSI มีค่า <= 30 และต่อมา RSI มีค่า > 30 เป็นสญัญาณซ้ือ (Buy Signal) 

กรณีท่ี 2 RSI มีค่า >= 70 และต่อมา RSI มีค่า < 70 เป็นสญัญาณขาย (Sell Signal) 

3. ADX 

กรณีท่ี 1 N,tADX  มีค่า >= 20 

กรณีท่ี 1.1 N,tDI +  > N,tDI −  เป็นสญัญาณซ้ือ (Buy Signal) 

กรณีท่ี 1.2 N,tDI +  < N,tDI −  เป็นสญัญาณขาย (Sell Signal) 

กรณีท่ี 2 N,tADX  มีค่า < 20 ใหท้าํการปิด Position 

กรณีท่ีมีสถานะท่ีตรงกนัขา้มกบัสญัญาณจาก ADX ใหท้าํการปิดสถานะก่อนหนา้ และทาํการเปิดสถานะ

ตามสญัญาณท่ีเกิดข้ึนใหม่ 

4. Moving Average + RSI 

กรณีท่ี 1 RSI มีค่า > 30 ในขณะท่ีเสน้ EMA (10,t) มีค่ามากกวา่ EMA (50,t) เป็นสญัญาณซ้ือ (Buy Signal) 

กรณีท่ี 2 RSI มีค่า < 70 ในขณะท่ีเสน้ EMA (10,t) มีค่าตํ่ากวา่ EMA (50,t) เป็นสญัญาณขาย (Sell Signal) 

5. Moving Average + ADX 

กรณีท่ี 1 N,tADX  มีค่า >= 20 

กรณีท่ี 1.1 N,tDI +  > N,tDI −  ในขณะท่ีเส้น EMA (10,t) มีค่ามากกว่า EMA (50,t) เป็น

สญัญาณซ้ือ (Buy Signal) 

กรณีท่ี 1.2 N,tDI +  < N,tDI −  ในขณะท่ีเสน้ EMA (10,t) มีค่าตํ่ากวา่ EMA (50,t) เป็นสญัญาณ

ขาย (Sell Signal) 

กรณีท่ี 2 N,tADX  มีค่า < 20 ใหท้าํการปิด Position 

กรณีท่ีมีสถานะท่ีตรงกนัขา้มกบัสัญญาณจาก Moving Average + ADX ให้ทาํการปิดสถานะก่อนหนา้ และ

ทาํการเปิดสถานะตามสญัญาณท่ีเกิดข้ึนใหม่ 

6. RSI + ADX 

กรณีท่ี 1 N,tADX  มีค่า >= 20 

กรณีท่ี 1.1 N,tDI +  > N,tDI −  ในขณะท่ีเสน้ EMA (10,t) มีค่ามากกวา่ EMA (50,t) และ RSI มี

ค่า > 30 เป็นสญัญาณซ้ือ (Buy Signal) 

กรณีท่ี 1.2 N,tDI +  < N,tDI −  ในขณะท่ีเส้น EMA (10,t) มีค่าตํ่ากว่า EMA (50,t) และ RSI มี

ค่า < 70 เป็นสญัญาณขาย (Sell Signal) 

กรณีท่ี 2 N,tADX  มีค่า < 20 ใหท้าํการปิด Position 

กรณีท่ีมีสถานะท่ีตรงกนัขา้มกบัสัญญาณจาก Moving Average + ADX ให้ทาํการปิดสถานะก่อนหนา้ และ

ทาํการเปิดสถานะตามสญัญาณท่ีเกิดข้ึนใหม่ 

7. Moving Average + RSI + ADX 

กรณีท่ี 1 N,tADX  มีค่า >= 20 

กรณีท่ี 1.1 N,tDI +  > N,tDI −  ในขณะท่ี RSI มีค่า > 30 เป็นสญัญาณซ้ือ (Buy Signal) 
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กรณีท่ี 1.2 N,tDI +  < N,tDI −  ในขณะท่ี RSI มีค่า < 70 เป็นสญัญาณขาย (Sell Signal) 

กรณีท่ี 2 N,tADX  มีค่า < 20 ใหท้าํการปิด Position 

กรณีท่ีมีสถานะท่ีตรงกนัขา้มกบัสัญญาณจาก Moving Average + ADX ให้ทาํการปิดสถานะก่อนหนา้ และ

ทาํการเปิดสถานะตามสญัญาณท่ีเกิดข้ึนใหม่ 

จากนั้นคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนรายเดือนจากการซ้ือขายตามสัญญาณทางเทคนิคทั้ง 7 รูปแบบซ่ึง

คาํนวณไดจ้าก 

1

n
(i,n)

n

ER ln
E −

 
=  

 
 

โดยท่ี i   คือ สญัญาณทางเทคนิคในแต่ละแบบ 

n   คือ เดือนท่ีคาํนวน 

nE  คือ มูลค่าเงินลงทุนคงเหลือ ณ ส้ินเดือนท่ี n  

1nE −  คือ มูลค่าเงินลงทุนคงเหลือ ณ ส้ินเดือนท่ี 1n −  

จากนั้นนาํอตัราผลตอบแทนรายเดือนท่ีคาํนวณไดจ้ากการใชส้ญัญาณทางเทคนิคทั้ง 7 รูปแบบมา

เปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนรายเดือนจากการลงทุนแบบปกติ คือ  ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการซ้ือแลว้ถือ ( )(b,n)R  

= −(i,n) (i,n) (b,n)D R R  

โดยท่ี (i,n)D  คือ ผลต่างระหวา่งอตัราผลตอบแทนรายเดือนท่ีคาํนวณไดจ้ากการใชส้ญัญาณทางเทคนิคใน

แต่ละรูปแบบ กบัอตัราผลตอบแทนรายเดือนท่ีไดจ้ากการลงทุนแบบปกติ 

นาํผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูลมาทดสอบวา่ผลตอบแทนเฉล่ียรายเดือนจากการใชส้ญัญาณทางเทคนิคทั้ง 

7 รูปแบบ สามารถสร้างผลตอบแทนเฉล่ียรายเดือนไดม้ากกวา่การลงทุนแบบปกติหรือไม่ โดยการทดสอบน้ีใชก้าร

คาํนวณทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และ 99% โดยมีสมมติฐานในการทดสอบ คือ 

1. สมมติฐานหลกั 

: 00 d H μ ≤  

เพ่ือทดสอบวา่การวเิคราะห์ดว้ยปัจจยัทางเทคนิคไม่สามารถสร้างผลตอบแทนเฉล่ียรายเดือนไดม้ากกวา่การ

ลงทุนแบบปกติ หรือตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (TFEX) มีประสิทธิภาพในระดบัตํ่า 

2. สมมติฐานทางเลือก 

1 : 0d H μ >  

เพ่ือทดสอบวา่การวิเคราะห์ดว้ยปัจจยัทางเทคนิคสามารถสร้างผลตอบแทนเฉล่ียรายเดือนไดม้ากกว่าการ

ลงทุนแบบปกติ หรือตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (TFEX) ไม่มีประสิทธิภาพโดยใชส้ถิติทดสอบ Matched Pairs t-test 

/
i d

i
i

D μt  
S N

−
=  

โดยท่ี  iD  คือ ค่าเฉล่ียของ (i,n)D  

   dµ   คือ ค่าทดสอบสมมติฐาน ในท่ีน้ีเท่ากบั 0 

  iS   คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ (i,n)D  

  N   คือ จาํนวนขอ้มูล  
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จากนั้ นนําค่า ท่ีได้ทั้ ง 7 ค่าไปเปรียบเทียบกับค่าวิกฤต (T-Critical) ท่ีระดับนัยสําคญั 0.01α =  และ 

0.05α =  โดยทาํการปฏิเสธสมมติฐานหลกั : 00 i H μ ≤  เม่ือค่า it  ท่ีไดจ้ากการคาํนวณมีค่ามากกวา่ค่าวิกฤตท่ี

ระดบันยัสาํคญั 0.01α =  และ 0.05α =  
 

4. ผลการวจิยั 

กรณีคดิค่าธรรมเนียมในการซ้ือขายในอตัราปกต ิ

ตารางท่ี 1 ผลตอบแทนรายเดือนจากการใชส้ญัญาณทางเทคนิคทั้ง 7 รูปแบบ เปรียบเทียบกบัการลงทุนแบบปกติ 

(กรณีคิดค่าธรรมเนียมในการซ้ือขายในอตัราปกติ) 

 
 

 

 

 

Buy & Hold MA RSI ADX MA + RSI MA + ADX RSI + ADX MA + RSI +ADX
1 1 2556 3.04% (2.08%) 6.13% (4.94%) (2.08%) (3.90%) (4.94%) (3.90%)
2 2 2556 1.85% (1.44%) (0.87%) (6.09%) (1.44%) (2.10%) (6.09%) (2.10%)
3 3 2556 1.50% 3.85% (4.87%) 2.12% 3.85% 1.52% 2.12% 1.52%
4 4 2556 3.29% 5.29% (3.14%) 2.41% 5.29% 6.59% 2.41% 6.59%
5 5 2556 (2.53%) 3.94% 9.28% 5.75% 3.94% 3.57% 5.75% 3.57%
6 6 2556 (5.26%) 1.05% 4.97% 5.74% 1.05% (2.42%) 5.74% (2.42%)
7 7 2556 (2.13%) 6.77% (5.85%) (8.64%) 6.77% 0.74% (8.64%) 0.74%
8 8 2556 (8.96%) (7.68%) 14.39% (4.89%) (7.68%) (6.01%) (4.89%) (6.01%)
9 9 2556 7.49% (2.05%) (12.57%) (4.27%) (2.05%) (4.31%) (4.27%) (4.31%)
10 10 2556 4.53% (11.27%) 4.86% (11.12%) (11.27%) (6.37%) (11.12%) (6.37%)
11 11 2556 (5.14%) (2.53%) 5.78% 2.11% (2.53%) (8.16%) 2.11% (8.16%)
12 12 2556 (6.59%) 0.54% (2.17%) (3.79%) 0.54% 3.10% (3.79%) 3.10%
13 1 2557 (1.65%) (3.70%) 0.61% 8.57% (3.70%) (1.55%) 8.57% (1.55%)
14 2 2557 3.77% (1.87%) 0.73% (6.07%) (1.87%) (4.04%) (6.07%) (4.04%)
15 3 2557 3.72% 2.93% (1.25%) (6.91%) 2.93% 1.67% (6.91%) 1.67%
16 4 2557 3.11% 1.47% (0.26%) 0.68% 1.47% 3.51% 0.68% 3.51%
17 5 2557 (0.62%) 2.86% 3.48% (2.67%) 2.86% 2.97% (2.67%) 2.97%
18 6 2557 3.83% 0.65% 1.67% (2.03%) 0.65% (0.67%) (2.03%) (0.67%)
19 7 2557 0.88% 4.61% (2.45%) (6.87%) 4.61% 1.28% (6.87%) 1.28%
20 8 2557 4.08% (2.73%) (2.04%) (5.39%) (2.73%) (1.20%) (5.39%) (1.20%)
21 9 2557 1.42% 0.59% 0.18% (8.23%) 0.59% (4.37%) (8.23%) (4.37%)
22 10 2557 (0.17%) 2.16% (4.94%) (3.42%) 2.16% 2.59% (3.42%) 2.59%
23 11 2557 1.67% (4.55%) 1.36% (10.60%) (4.55%) (1.63%) (10.60%) (1.63%)
24 12 2557 (7.98%) 10.49% (5.40%) 11.43% 10.49% 10.26% 11.43% 10.26%
25 1 2558 5.40% (2.84%) (2.19%) (1.44%) (2.84%) (1.91%) (1.44%) (1.91%)
26 2 2558 (0.83%) (5.59%) 2.13% (7.15%) (5.59%) (5.22%) (7.15%) (5.22%)
27 3 2558 (4.81%) (0.57%) 0.64% (16.99%) (0.57%) (4.65%) (16.99%) (4.65%)
28 4 2558 1.80% 0.35% (5.78%) 7.85% 0.35% 2.67% 7.85% 2.67%
29 5 2558 (2.53%) 0.76% (3.06%) (4.26%) 0.76% 0.78% (4.26%) 0.78%
30 6 2558 (0.63%) 1.65% 1.30% 6.40% 1.65% 0.41% 6.40% 0.41%
31 7 2558 (4.27%) 6.90% (6.19%) 3.52% 6.90% 5.88% 3.52% 5.88%
32 8 2558 (3.71%) 7.43% (6.35%) (6.53%) 7.43% (1.06%) (6.53%) (1.06%)
33 9 2558 (4.32%) 0.63% 0.96% (14.44%) 0.63% (1.43%) (14.44%) (1.43%)
34 10 2558 4.29% (0.66%) (4.41%) 0.40% (0.66%) 4.88% 0.40% 4.88%

เดือน อัตราผลตอบแทนรายเดือนปีลําดับที�
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ตารางท่ี 1 ผลตอบแทนรายเดือนจากการใชส้ัญญาณทางเทคนิคทั้ง 7 รูปแบบ เปรียบเทียบกบัการลงทุนแบบปกติ 

(กรณีคิดค่าธรรมเนียมในการซ้ือขายในอตัราปกติ) (ต่อ) 

 

จากตารางท่ี 1 เป็นการแสดงผลของผลตอบแทนรายเดือนท่ีคาํนวณไดจ้ากการใชส้ัญญาณทางเทคนิคทั้ง 7 

รูปแบบ และผลตอบแทนรายเดือนท่ีคาํนวณไดจ้ากการลงทุนแบบปกติ (Buy & Hold) เม่ือพิจารณาผลตอบแทนรวม 4 

ปี จะพบวา่  

ผลตอบแทนรวมจากการใช้เคร่ืองมือทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าการใช้เคร่ืองมือทางเทคนิค Moving 

Average และ Moving Average + RSI นั้นใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงกวา่ การลงทุนปกติ (Buy & Hold) 

  ในขณะท่ีเคร่ืองมือทางเทคนิครูปแบบอ่ืนๆ นั้นใหผ้ลตอบแทนท่ีตํ่ากวา่การลงทุนปกติ (Buy & Hold) 

อย่างไรก็ดี เรายงัไม่สามารถสรุปไดว้่า การวิเคราะห์ดว้ยปัจจยัทางเทคนิคจะให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่าการ

ลงทุนแบบปกติหรือไม่ ซ่ึงจะตอ้งทาํการทดสอบดว้ยค่าสถิติต่อไป  

Buy & Hold MA RSI ADX MA + RSI MA + ADX RSI + ADX MA + RSI +ADX
35 11 2558 (2.89%) 2.41% 0.84% (9.44%) 2.41% (1.60%) (9.44%) (1.60%)
36 12 2558 (8.35%) 2.53% (1.94%) 1.28% 2.53% 1.24% 1.28% 1.24%
37 1 2559 2.25% (1.51%) (3.24%) (25.87%) (1.51%) (4.71%) (25.87%) (4.71%)
38 2 2559 3.44% (2.85%) 0.35% (5.66%) (2.85%) (3.28%) (5.66%) (3.28%)
39 3 2559 6.00% (1.69%) (2.84%) (20.15%) (1.69%) 0.41% (20.15%) 0.41%
40 4 2559 (1.02%) 2.56% 2.70% (8.67%) 2.56% 1.98% (8.67%) 1.98%
41 5 2559 2.12% (0.07%) (0.23%) (14.85%) (0.07%) (0.64%) (14.85%) (0.64%)
42 6 2559 (0.67%) (4.41%) 6.74% (67.36%) (4.41%) (4.36%) (67.36%) (4.36%)
43 7 2559 5.78% (0.14%) (0.44%) (9.74%) (0.14%) (0.96%) (9.74%) (0.96%)
44 8 2559 2.06% 0.16% 0.21% (90.10%) 0.16% (2.02%) (90.10%) (2.02%)
45 9 2559 (3.43%) 3.40% (6.05%) 71.86% 3.40% 4.18% 71.86% 4.18%
46 10 2559 (1.03%) 2.63% (5.72%) 72.74% 2.63% 1.64% 72.74% 1.64%
47 11 2559 1.18% 1.03% (0.11%) (10.36%) 1.03% (0.92%) (10.36%) (0.92%)
48 12 2559 1.36% (1.09%) 1.49% 3.28% (1.09%) 0.92% 3.28% 0.92%

0.35% 18.34% (23.58%) (202.80%) 18.34% (16.70%) (202.80%) (16.70%)
2                1,026        386            2,408        1,026        1,120        2,408        1,120               จํานวนครั�งการซื�อขาย (ครั�ง)

เดือน อัตราผลตอบแทนรายเดือนปีลําดับที�

รวม



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1489 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตารางท่ี 2 ผลต่างระหวา่งอตัราผลตอบแทนจากการใชส้ญัญาณทางเทคนิคกบัการลงทุนแบบปกติ (กรณีคิด

ค่าธรรมเนียมในการซ้ือขายในอตัราปกติ) 

 
 

MA RSI ADX MA + RSI MA + ADX RSI + ADX MA + RSI +ADX
1 1 2556 (5.13%) 3.09% (7.98%) (5.13%) (6.94%) (7.98%) (6.94%)
2 2 2556 (3.28%) (2.71%) (7.93%) (3.28%) (3.94%) (7.93%) (3.94%)
3 3 2556 2.34% (6.37%) 0.61% 2.34% 0.02% 0.61% 0.02%
4 4 2556 2.01% (6.43%) (0.87%) 2.01% 3.31% (0.87%) 3.31%
5 5 2556 6.47% 11.81% 8.28% 6.47% 6.10% 8.28% 6.10%
6 6 2556 6.30% 10.22% 10.99% 6.30% 2.84% 10.99% 2.84%
7 7 2556 8.90% (3.71%) (6.50%) 8.90% 2.87% (6.50%) 2.87%
8 8 2556 1.28% 23.35% 4.07% 1.28% 2.95% 4.07% 2.95%
9 9 2556 (9.53%) (20.06%) (11.75%) (9.53%) (11.79%) (11.75%) (11.79%)
10 10 2556 (15.80%) 0.32% (15.65%) (15.80%) (10.91%) (15.65%) (10.91%)
11 11 2556 2.61% 10.91% 7.25% 2.61% (3.02%) 7.25% (3.02%)
12 12 2556 7.13% 4.42% 2.80% 7.13% 9.69% 2.80% 9.69%
13 1 2557 (2.04%) 2.27% 10.23% (2.04%) 0.11% 10.23% 0.11%
14 2 2557 (5.65%) (3.05%) (9.85%) (5.65%) (7.82%) (9.85%) (7.82%)
15 3 2557 (0.79%) (4.97%) (10.63%) (0.79%) (2.05%) (10.63%) (2.05%)
16 4 2557 (1.64%) (3.36%) (2.43%) (1.64%) 0.40% (2.43%) 0.40%
17 5 2557 3.49% 4.10% (2.05%) 3.49% 3.59% (2.05%) 3.59%
18 6 2557 (3.18%) (2.16%) (5.86%) (3.18%) (4.50%) (5.86%) (4.50%)
19 7 2557 3.73% (3.33%) (7.75%) 3.73% 0.40% (7.75%) 0.40%
20 8 2557 (6.81%) (6.12%) (9.47%) (6.81%) (5.28%) (9.47%) (5.28%)
21 9 2557 (0.83%) (1.23%) (9.65%) (0.83%) (5.79%) (9.65%) (5.79%)
22 10 2557 2.33% (4.77%) (3.25%) 2.33% 2.76% (3.25%) 2.76%
23 11 2557 (6.22%) (0.31%) (12.27%) (6.22%) (3.30%) (12.27%) (3.30%)
24 12 2557 18.47% 2.58% 19.41% 18.47% 18.24% 19.41% 18.24%
25 1 2558 (8.24%) (7.59%) (6.84%) (8.24%) (7.30%) (6.84%) (7.30%)
26 2 2558 (4.77%) 2.96% (6.32%) (4.77%) (4.39%) (6.32%) (4.39%)
27 3 2558 4.24% 5.45% (12.19%) 4.24% 0.15% (12.19%) 0.15%
28 4 2558 (1.45%) (7.58%) 6.05% (1.45%) 0.87% 6.05% 0.87%
29 5 2558 3.29% (0.53%) (1.73%) 3.29% 3.31% (1.73%) 3.31%
30 6 2558 2.28% 1.93% 7.03% 2.28% 1.04% 7.03% 1.04%
31 7 2558 11.16% (1.92%) 7.78% 11.16% 10.15% 7.78% 10.15%
32 8 2558 11.14% (2.65%) (2.83%) 11.14% 2.65% (2.83%) 2.65%
33 9 2558 4.95% 5.27% (10.13%) 4.95% 2.89% (10.13%) 2.89%
34 10 2558 (4.95%) (8.70%) (3.89%) (4.95%) 0.58% (3.89%) 0.58%
35 11 2558 5.30% 3.73% (6.55%) 5.30% 1.29% (6.55%) 1.29%
36 12 2558 10.88% 6.42% 9.64% 10.88% 9.60% 9.64% 9.60%
37 1 2559 (3.77%) (5.50%) (28.12%) (3.77%) (6.96%) (28.12%) (6.96%)
38 2 2559 (6.29%) (3.09%) (9.11%) (6.29%) (6.72%) (9.11%) (6.72%)
39 3 2559 (7.68%) (8.84%) (26.15%) (7.68%) (5.59%) (26.15%) (5.59%)
40 4 2559 3.58% 3.73% (7.64%) 3.58% 3.00% (7.64%) 3.00%
41 5 2559 (2.19%) (2.36%) (16.97%) (2.19%) (2.76%) (16.97%) (2.76%)
42 6 2559 (3.73%) 7.41% (66.68%) (3.73%) (3.68%) (66.68%) (3.68%)

เดือน ปี ผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนรายเดือนเทียบกับการลงทุนแบบปกติลําดับที�



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1490 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตารางท่ี 2 ผลต่างระหวา่งอตัราผลตอบแทนจากการใชส้ญัญาณทางเทคนิคกบัการลงทุนแบบปกติ (กรณีคิด

ค่าธรรมเนียมในการซ้ือขายในอตัราปกติ) (ต่อ) 

 
 

จากตารางท่ี 2 เป็นการแสดงผลต่างระหวา่งผลตอบแทนจากการใชส้ัญญาณทางเทคนิคกบัการลงทุนแบบ

ปกติ (Buy and Hold) ซ่ึงจะทาํใหดู้ง่ายข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัตารางท่ี 1  

โดยค่าท่ีแสดงหากค่าเป็นบวกหมายถึง การซ้ือขายดว้ยเคร่ืองมือทางเทคนิคให้ผลตอบแทนมากกว่าการ

ลงทุนแบบปกติ ในทางกลบักนั หากค่าเป็นลบ หมายถึงการซ้ือขายดว้ยเคร่ืองมือทางเทคนิคใหผ้ลตอบแทนนอ้ยกวา่

การลงทุนแบบปกติ 

จากนั้นนาํค่าผลต่างท่ีไดไ้ปคาํนวณหาค่า Mean, Standard Deviation เพ่ือนาํไปคาํนวนหาค่า T-stat ท่ีจะใช้

ในการทดสอบสมมติฐานวา่ โดยเฉล่ียแลว้การวิเคราะห์ดว้ยปัจจยัทางเทคนิคสามารถสร้างผลตอบแทนมากกวา่การ

ลงทุนแบบปกติไดห้รือไม่  

 

ตารางท่ี 3 แสดงผลทางสถิติ (กรณีคิดค่าธรรมเนียมในการซ้ือขายในอตัราปกติ) 

 
 

จากตารางท่ี 3 เป็นการแสดงผลทางสถิติ พบว่า ค่าสถิติทดสอบท่ีไดมี้ค่าน้อยกว่าค่าวิกฤต 2.41 (ท่ีระดบั

นัยสําคัญ α = 0.01 ) และ 1.67 ท่ีระดับนัยสําคัญ α = 0.05  ดังนั้ นยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) ซ่ึง

หมายความวา่ การซ้ือขาย SET 50 Index Future ดว้ยเคร่ืองมือทางเทคนิคทั้ง 7 รูปแบบในกรณีค่าธรรมเนียมในการซ้ือ

ขายในอตัราปกตินั้น ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนเฉล่ียรายเดือนไดม้ากกวา่การลงทุนแบบปกติ 

 

  

MA RSI ADX MA + RSI MA + ADX RSI + ADX MA + RSI +ADX
43 7 2559 (5.93%) (6.23%) (15.52%) (5.93%) (6.74%) (15.52%) (6.74%)
44 8 2559 (1.90%) (1.85%) (92.17%) (1.90%) (4.08%) (92.17%) (4.08%)
45 9 2559 6.84% (2.62%) 75.29% 6.84% 7.61% 75.29% 7.61%
46 10 2559 3.66% (4.70%) 73.77% 3.66% 2.67% 73.77% 2.67%
47 11 2559 (0.14%) (1.29%) (11.54%) (0.14%) (2.10%) (11.54%) (2.10%)
48 12 2559 (2.46%) 0.12% 1.91% (2.46%) (0.44%) 1.91% (0.44%)

เดือน ปี ผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนรายเดือนเทียบกับการลงทุนแบบปกติลําดับที�

MA RSI ADX MA + RSI MA + ADX RSI + ADX MA + RSI +ADX
Mean 0.37% (0.50%) (4.23%) 0.37% (0.36%) (4.23%) (0.36%)
S.D. 6.41% 6.80% 24.44% 6.41% 5.81% 24.44% 5.81%
T-Stat 0.41 (0.51) (1.20) 0.41 (0.42) (1.20) (0.42)



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1491 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

กรณีไม่คดิค่าธรรมเนียมในการซ้ือขาย 

ตารางท่ี 4 ผลตอบแทนรายเดือนจากการใชส้ัญญาณทางเทคนิคทั้ง 7 รูปแบบ เปรียบเทียบกบัการลงทุนแบบปกติ 

(กรณีไม่คิดค่าธรรมเนียมในการซ้ือขาย) 

 
 

  

Buy & Hold MA RSI ADX MA + RSI MA + ADX RSI + ADX MA + RSI +ADX
1 1 2556 3.13% (0.76%) 6.92% (1.57%) (0.76%) (2.08%) (1.57%) (2.08%)
2 2 2556 1.84% (0.57%) (0.60%) (3.30%) (0.57%) (0.90%) (3.30%) (0.90%)
3 3 2556 1.50% 4.49% (4.54%) 4.55% 4.49% 2.51% 4.55% 2.51%
4 4 2556 3.28% 5.83% (2.91%) 4.20% 5.83% 7.04% 4.20% 7.04%
5 5 2556 (2.53%) 4.55% 9.74% 6.72% 4.55% 4.42% 6.72% 4.42%
6 6 2556 (5.25%) 1.89% 5.27% 7.42% 1.89% (1.19%) 7.42% (1.19%)
7 7 2556 (2.13%) 6.83% (5.45%) (4.41%) 6.83% 1.69% (4.41%) 1.69%
8 8 2556 (8.95%) (6.18%) 14.46% (2.25%) (6.18%) (4.61%) (2.25%) (4.61%)
9 9 2556 7.48% (0.80%) (12.03%) (1.10%) (0.80%) (2.76%) (1.10%) (2.76%)
10 10 2556 4.53% (8.64%) 5.17% (6.19%) (8.64%) (4.31%) (6.19%) (4.31%)
11 11 2556 (5.13%) (0.95%) 5.94% 3.52% (0.95%) (5.28%) 3.52% (5.28%)
12 12 2556 (6.58%) 1.27% (1.86%) (0.61%) 1.27% 3.43% (0.61%) 3.43%
13 1 2557 (1.65%) (2.09%) 1.04% 7.80% (2.09%) (0.27%) 7.80% (0.27%)
14 2 2557 3.77% (0.73%) 0.92% (2.22%) (0.73%) (1.93%) (2.22%) (1.93%)
15 3 2557 3.72% 3.04% (0.89%) (2.32%) 3.04% 2.24% (2.32%) 2.24%
16 4 2557 3.10% 1.77% (0.02%) 1.95% 1.77% 3.35% 1.95% 3.35%
17 5 2557 (0.62%) 3.11% 3.81% 0.24% 3.11% 3.25% 0.24% 3.25%
18 6 2557 3.83% 1.53% 2.00% 0.52% 1.53% 0.51% 0.52% 0.51%
19 7 2557 0.88% 4.30% (2.09%) (2.13%) 4.30% 1.91% (2.13%) 1.91%
20 8 2557 4.08% (1.67%) (1.76%) (1.38%) (1.67%) (0.35%) (1.38%) (0.35%)
21 9 2557 1.42% 1.28% 0.47% (2.00%) 1.28% (2.04%) (2.00%) (2.04%)
22 10 2557 (0.17%) 2.64% (4.37%) 0.69% 2.64% 3.07% 0.69% 3.07%
23 11 2557 1.67% (2.42%) 1.56% (2.57%) (2.42%) (0.31%) (2.57%) (0.31%)
24 12 2557 (7.97%) 9.45% (4.75%) 6.94% 9.45% 8.75% 6.94% 8.75%
25 1 2558 5.39% (1.03%) (1.77%) 1.65% (1.03%) (0.20%) 1.65% (0.20%)
26 2 2558 (0.83%) (3.29%) 2.35% (1.73%) (3.29%) (2.99%) (1.73%) (2.99%)
27 3 2558 (4.80%) 0.29% 0.90% (4.80%) 0.29% (2.28%) (4.80%) (2.28%)
28 4 2558 1.80% 1.30% (5.09%) 4.58% 1.30% 2.70% 4.58% 2.70%
29 5 2558 (2.53%) 1.17% (2.59%) (0.35%) 1.17% 1.30% (0.35%) 1.30%
30 6 2558 (0.63%) 1.84% 1.67% 4.23% 1.84% 1.10% 4.23% 1.10%
31 7 2558 (4.26%) 5.67% (5.27%) 3.47% 5.67% 5.04% 3.47% 5.04%
32 8 2558 (3.70%) 6.33% (5.44%) (0.46%) 6.33% 0.29% (0.46%) 0.29%
33 9 2558 (4.31%) 1.06% 1.30% (2.55%) 1.06% (0.11%) (2.55%) (0.11%)
34 10 2558 4.29% 0.11% (3.67%) 1.31% 0.11% 3.99% 1.31% 3.99%

เดือน ปี อัตราผลตอบแทนรายเดือนลําดับที�



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1492 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตารางท่ี 4 ผลตอบแทนรายเดือนจากการใชส้ัญญาณทางเทคนิคทั้ง 7 รูปแบบ เปรียบเทียบกบัการลงทุนแบบปกติ 

(กรณีไม่คิดค่าธรรมเนียมในการซ้ือขาย) (ต่อ) 

 
 

จากตารางท่ี 4 เป็นการแสดงผลของผลตอบแทนรายเดือนท่ีคาํนวณไดจ้ากการใชส้ัญญาณทางเทคนิคทั้ง 7 

รูปแบบ และผลตอบแทนรายเดือนท่ีคาํนวณไดจ้ากการลงทุนแบบปกติ (Buy & Hold) เม่ือพิจารณาผลตอบแทนรวม 4 

ปี จะพบวา่  

ผลตอบแทนรวมจากการใชเ้คร่ืองมือทางเทคนิคแสดงใหเ้ห็นวา่การใชเ้คร่ืองมือทางเทคนิคทั้ง 7 รูปแบบนั้น 

ให้ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ การลงทุนปกติ (Buy & Hold) ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัผลการทดลองก่อนหนา้นั้น แสดงให้

เห็นวา่ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชเ้คร่ืองมือทางเทคนิคนั้นคือค่าธรรมเนียมในการซ้ือขายนัน่เอง 

อย่างไรก็ดี เรายงัไม่สามารถสรุปไดว้่า การวิเคราะห์ดว้ยปัจจยัทางเทคนิคจะให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่าการ

ลงทุนแบบปกติหรือไม่ ซ่ึงจะตอ้งทาํการทดสอบดว้ยค่าสถิติต่อไป 

  

Buy & Hold MA RSI ADX MA + RSI MA + ADX RSI + ADX MA + RSI +ADX
35 11 2558 (2.89%) 2.36% 1.20% (0.81%) 2.36% (0.19%) (0.81%) (0.19%)
36 12 2558 (8.35%) 2.44% (1.39%) 1.95% 2.44% 1.60% 1.95% 1.60%
37 1 2559 2.25% (0.40%) (2.50%) (4.89%) (0.40%) (2.18%) (4.89%) (2.18%)
38 2 2559 3.44% (1.58%) 0.69% 0.63% (1.58%) (1.42%) 0.63% (1.42%)
39 3 2559 5.99% (0.25%) (2.03%) (1.68%) (0.25%) 1.38% (1.68%) 1.38%
40 4 2559 (1.02%) 2.51% 2.49% 0.73% 2.51% 1.90% 0.73% 1.90%
41 5 2559 2.12% 0.48% 0.19% (0.77%) 0.48% 0.29% (0.77%) 0.29%
42 6 2559 (0.67%) (2.18%) 6.54% (5.14%) (2.18%) (1.83%) (5.14%) (1.83%)
43 7 2559 5.78% 0.49% (0.11%) 1.11% 0.49% 0.26% 1.11% 0.26%
44 8 2559 2.06% 0.77% 0.63% (1.31%) 0.77% (0.11%) (1.31%) (0.11%)
45 9 2559 (3.43%) 3.04% (4.79%) 4.85% 3.04% 3.55% 4.85% 3.55%
46 10 2559 (1.03%) 2.13% (4.44%) 7.47% 2.13% 1.52% 7.47% 1.52%
47 11 2559 1.18% 1.47% 0.40% 0.84% 1.47% 0.46% 0.84% 0.46%
48 12 2559 1.36% (0.12%) 1.60% 1.69% (0.12%) 1.12% 1.69% 1.12%

0.44% 51.81% (3.09%) 22.51% 51.81% 31.30% 22.51% 31.30%
2                1,026        386            2,408        1,026        1,120        2,408        1,120               จํานวนครั�งการซื�อขาย (ครั�ง)

เดือน ปี อัตราผลตอบแทนรายเดือนลําดับที�

รวม



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1493 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตารางท่ี 5 ผลต่างระหว่างอตัราผลตอบแทนจากการใช้สัญญาณทางเทคนิคกับการลงทุนแบบปกติ (กรณีไม่คิด

ค่าธรรมเนียมในการซ้ือขาย) 

 
 

MA RSI ADX MA + RSI MA + ADX RSI + ADX MA + RSI +ADX
1 1 2556 (3.89%) 3.78% (4.70%) (3.89%) (5.21%) (4.70%) (5.21%)
2 2 2556 (2.41%) (2.44%) (5.15%) (2.41%) (2.75%) (5.15%) (2.75%)
3 3 2556 2.99% (6.04%) 3.04% 2.99% 1.01% 3.04% 1.01%
4 4 2556 2.55% (6.19%) 0.92% 2.55% 3.76% 0.92% 3.76%
5 5 2556 7.07% 12.26% 9.24% 7.07% 6.95% 9.24% 6.95%
6 6 2556 7.14% 10.52% 12.67% 7.14% 4.06% 12.67% 4.06%
7 7 2556 8.96% (3.32%) (2.27%) 8.96% 3.82% (2.27%) 3.82%
8 8 2556 2.77% 23.42% 6.70% 2.77% 4.35% 6.70% 4.35%
9 9 2556 (8.27%) (19.51%) (8.58%) (8.27%) (10.24%) (8.58%) (10.24%)
10 10 2556 (13.17%) 0.64% (10.72%) (13.17%) (8.84%) (10.72%) (8.84%)
11 11 2556 4.18% 11.08% 8.65% 4.18% (0.14%) 8.65% (0.14%)
12 12 2556 7.85% 4.73% 5.97% 7.85% 10.01% 5.97% 10.01%
13 1 2557 (0.44%) 2.69% 9.45% (0.44%) 1.39% 9.45% 1.39%
14 2 2557 (4.50%) (2.85%) (5.99%) (4.50%) (5.70%) (5.99%) (5.70%)
15 3 2557 (0.67%) (4.60%) (6.04%) (0.67%) (1.48%) (6.04%) (1.48%)
16 4 2557 (1.33%) (3.12%) (1.15%) (1.33%) 0.25% (1.15%) 0.25%
17 5 2557 3.74% 4.43% 0.86% 3.74% 3.87% 0.86% 3.87%
18 6 2557 (2.29%) (1.82%) (3.31%) (2.29%) (3.31%) (3.31%) (3.31%)
19 7 2557 3.42% (2.97%) (3.01%) 3.42% 1.03% (3.01%) 1.03%
20 8 2557 (5.75%) (5.84%) (5.46%) (5.75%) (4.43%) (5.46%) (4.43%)
21 9 2557 (0.14%) (0.95%) (3.42%) (0.14%) (3.46%) (3.42%) (3.46%)
22 10 2557 2.82% (4.19%) 0.87% 2.82% 3.24% 0.87% 3.24%
23 11 2557 (4.09%) (0.10%) (4.24%) (4.09%) (1.97%) (4.24%) (1.97%)
24 12 2557 17.42% 3.22% 14.91% 17.42% 16.73% 14.91% 16.73%
25 1 2558 (6.42%) (7.16%) (3.74%) (6.42%) (5.59%) (3.74%) (5.59%)
26 2 2558 (2.46%) 3.18% (0.91%) (2.46%) (2.16%) (0.91%) (2.16%)
27 3 2558 5.10% 5.71% (0.00%) 5.10% 2.52% (0.00%) 2.52%
28 4 2558 (0.50%) (6.89%) 2.78% (0.50%) 0.90% 2.78% 0.90%
29 5 2558 3.70% (0.06%) 2.18% 3.70% 3.82% 2.18% 3.82%
30 6 2558 2.47% 2.30% 4.86% 2.47% 1.73% 4.86% 1.73%
31 7 2558 9.93% (1.01%) 7.73% 9.93% 9.30% 7.73% 9.30%
32 8 2558 10.03% (1.74%) 3.24% 10.03% 3.99% 3.24% 3.99%
33 9 2558 5.37% 5.61% 1.76% 5.37% 4.20% 1.76% 4.20%
34 10 2558 (4.18%) (7.96%) (2.98%) (4.18%) (0.30%) (2.98%) (0.30%)
35 11 2558 5.25% 4.09% 2.07% 5.25% 2.69% 2.07% 2.69%
36 12 2558 10.79% 6.95% 10.30% 10.79% 9.94% 10.30% 9.94%
37 1 2559 (2.65%) (4.76%) (7.14%) (2.65%) (4.43%) (7.14%) (4.43%)
38 2 2559 (5.02%) (2.75%) (2.81%) (5.02%) (4.85%) (2.81%) (4.85%)
39 3 2559 (6.24%) (8.02%) (7.67%) (6.24%) (4.61%) (7.67%) (4.61%)
40 4 2559 3.54% 3.51% 1.76% 3.54% 2.92% 1.76% 2.92%
41 5 2559 (1.64%) (1.94%) (2.89%) (1.64%) (1.83%) (2.89%) (1.83%)
42 6 2559 (1.50%) 7.21% (4.46%) (1.50%) (1.16%) (4.46%) (1.16%)

เดือน ปี ผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนรายเดือนเทียบกับการลงทุนแบบปกติลําดับที�
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ตารางท่ี 5 ผลต่างระหว่างอตัราผลตอบแทนจากการใช้สัญญาณทางเทคนิคกับการลงทุนแบบปกติ (กรณีไม่คิด

ค่าธรรมเนียมในการซ้ือขาย) (ต่อ) 

 
 

จากตารางท่ี 5 เป็นการแสดงผลต่างระหวา่งผลตอบแทนจากการใชส้ัญญาณทางเทคนิคกบัการลงทุนแบบ

ปกติ (Buy and Hold) ซ่ึงจะทาํใหดู้ง่ายข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัตารางท่ี 4  

โดยค่าท่ีแสดงหากค่าเป็นบวกหมายถึง การซ้ือขายดว้ยเคร่ืองมือทางเทคนิคให้ผลตอบแทนมากกว่าการ

ลงทุนแบบปกติ ในทางกลบักนั หากค่าเป็นลบ หมายถึงการซ้ือขายดว้ยเคร่ืองมือทางเทคนิคใหผ้ลตอบแทนนอ้ยกวา่

การลงทุนแบบปกติ 

จากนั้นนาํค่าผลต่างท่ีไดไ้ปคาํนวณหาค่า Mean, Standard Deviation เพ่ือนาํไปคาํนวนหาค่า T – stat ท่ีจะใช้

ในการทดสอบสมมติฐานวา่ โดยเฉล่ียแลว้การวิเคราะห์ดว้ยปัจจยัทางเทคนิคสามารถสร้างผลตอบแทนมากกวา่การ

ลงทุนแบบปกติไดห้รือไม่  

 

ตารางท่ี 6 แสดงผลทางสถิติ (กรณีไม่คิดค่าธรรมเนียมในการซ้ือขาย) 

 
 

จากตารางท่ี 6 เป็นการแสดงผลทางสถิติ พบว่า ค่าสถิติทดสอบท่ีไดมี้ค่าน้อยกว่าค่าวิกฤต 2.41 (ท่ีระดบั

นัยสําคัญ α = 0.01 ) และ 1.68 ท่ีระดับนัยสําคัญ α = 0.05  ดังนั้ นยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) ซ่ึง

หมายความวา่ การซ้ือขาย SET 50 Index Future ดว้ยเคร่ืองมือทางเทคนิคทั้ง 7 รูปแบบในกรณีไม่คิดค่าธรรมเนียมใน

การซ้ือขายนั้น ยงัคงไม่สามารถสร้างผลตอบแทนเฉล่ียรายเดือนไดม้ากกวา่การลงทุนแบบปกติ 
 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

กรณีมีค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้น ผลการศึกษาพบวา่การใชเ้คร่ืองมือทางเทคนิคดว้ย Moving 

Average และ Moving Average + RSI สามารถสร้างผลตอบแทนรวมสูงกวา่ผลตอบแทนจากการลงทุนปกติ (Buy & 

Hold) 

MA RSI ADX MA + RSI MA + ADX RSI + ADX MA + RSI +ADX
43 7 2559 (5.28%) (5.88%) (4.67%) (5.28%) (5.52%) (4.67%) (5.52%)
44 8 2559 (1.29%) (1.44%) (3.37%) (1.29%) (2.17%) (3.37%) (2.17%)
45 9 2559 6.46% (1.36%) 8.27% 6.46% 6.97% 8.27% 6.97%
46 10 2559 3.16% (3.41%) 8.50% 3.16% 2.55% 8.50% 2.55%
47 11 2559 0.30% (0.78%) (0.34%) 0.30% (0.72%) (0.34%) (0.72%)
48 12 2559 (1.48%) 0.24% 0.33% (1.48%) (0.25%) 0.33% (0.25%)

เดือน ปี ผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนรายเดือนเทียบกับการลงทุนแบบปกติลําดับที�

MA RSI ADX MA + RSI MA + ADX RSI + ADX MA + RSI +ADX
Mean 1.07% (0.07%) 0.46% 1.07% 0.64% 0.46% 0.64%
S.D. 5.76% 6.69% 5.97% 5.76% 5.17% 5.97% 5.17%
T-Stat 1.29 (0.08) 0.53 1.29 0.86 0.53 0.86
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กรณีไม่คิดค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้น ผลการศึกษาพบว่าการใช้เคร่ืองมือทางเทคนิคทั้ง 7 

รูปแบบ ยกเวน้ RSI สามารถสร้างผลตอบแทนรวมสูงกวา่ผลตอบแทนจากการลงทุนปกติ (Buy & Hold) 

เม่ือนาํผลตอบแทนรายเดือนของการใชปั้จจยัทางเทคนิคไปเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนรายเดือนท่ีได้

จากการลงทุนแบบปกติและทาํการทดสอบสมมติฐานแลว้  พบวา่ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการซ้ือขายตามสัญญาณทาง

เทคนิคทั้ง 7 รูปแบบ ทั้ง 2 กรณี ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนไดม้ากกวา่การลงทุนแบบปกติ (Buy & Hold) หรือสรุป

ไดว้า่ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (TFEX) มีประสิทธิภาพในระดบัตํ่า 
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การเปรียบเทยีบมูลค่าความเส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพย์ 

ภายใต้การลงทุนทีม่ีความเส่ียงแตกต่างกนั 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาอิสระน้ีเป็นการเปรียบเทียบมูลค่าความเส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพย ์(VaR) โดยคาํนวณ 3 วิธี คือ 

วิธีการจาํลองโดยใชข้อ้มูลในอดีต วิธีความแปรปรวนร่วม และวิธีการจาํลองแบบมอนติคาร์โล ณ ระดบัความเช่ือมัน่

ท่ี 90% 95% และ 99% โดยสัดส่วนการลงทุนสําหรับกรณีศึกษาน้ีใช้สินทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงแตกต่างกันในการ

วเิคราะห์จาํนวน 4 สินทรัพย ์คือ ดชันี SET50, ดชันี S&P500, พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี และทองคาํท่ีมีความบริสุทธ์ิ 

96.5 ซ่ึงถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 กรณีศึกษา ดงัน้ี ลงทุน SET50 เป็นสัดส่วน 70% และสินทรัพยอ่ื์นอย่างละ 10% 

ลงทุนในดชันี S&P500 เป็นสัดส่วน 70% และสินทรัพยอ่ื์นอย่างละ 10% ลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 10 ปี 70% 

และสินทรัพย์อ่ืนอย่างละ 10% ลงทุนในทองคาํท่ีมีความบริสุทธ์ 96.5 70% และสินทรัพยอ่ื์นอย่างละ 10% และ

สัดส่วนการลงทุนท่ีไดจ้ากการศึกษาการจดัพอร์ตการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินตามแนวคิดของมาร์โควิช โดย

ขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นรายวนัตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2548 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ.2558 เป็นจาํนวน 2,608 วนั 

ผลการศึกษาพบวา่ ค่ามูลค่าความเส่ียง (VaR) ทั้ง 3 วธีิ ของสดัส่วนการจดัพอร์ตท่ีไดต้ามแนวคิดของมาร์โค

วชิมีค่านอ้ยท่ีสุด เม่ือเทียบกบักรณีศึกษาอ่ืน ๆ ในทุกระดบัความเช่ือมัน่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และพบวา่

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 90% ค่ามูลค่าความเส่ียง (VaR) ของวิธีการจาํลองโดยใชข้อ้มูลในอดีต มีค่ามากกวา่ วิธีความ

แปรปรวนร่วม และวิธีการจาํลองแบบมอนติคาร์โลอยา่งชดัเจนในทุกกรณีศึกษา ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ทั้ง 3 วิธี

ให้ผลลพัธ์ท่ีใกลเ้คียงกันในทุกกรณีศึกษา  และ ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 99% วิธีการจาํลองโดยใช้ขอ้มูลในอดีตให้

ผลลพัธ์ น้อยกว่า วิธีความแปรปรวนร่วม และวิธีการจาํลองแบบมอนติคาร์โลอย่างชดัเจนในทุกกรณีศึกษา ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวว้่าค่ามูลค่าความเส่ียง (VaR) ของทุกวิธีจะให้ผลลพัธ์ท่ีไปในทิศทางเดียวกนัในทุก

ระดบัความเช่ือมัน่ และความแตกต่างของค่ามูลค่าความเส่ียง (VaR) ในกรณีศึกษาทั้งหมดไม่มีความแตกต่างกนัอย่าง

ชดัเจน ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวว้า่สดัส่วนพอร์ตท่ีมีความเส่ียงตํ่าจะมีความแตกต่างของค่ามูลค่าความเส่ียง 

(VaR) นอ้ยตามไปดว้ย 
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ABSTRACT 

 This independent study observes the portfolio of financial assets by examining under Markowitz’s model 

which is an investor would choose to maximize his return for a given level of risk. In this study, the “Value at Risk” 

will be tested by three different methods, historical simulation, Variance-Covariance Method, and Monte Carlo 

simulation, at the confident interval of 90%, 95% and 99%. For this case study, the proportion of the investment will 

break down into four different risky assets which are the SET50 index, the S&P500 index, 10-year government bonds, 

and gold purity of 96.5%. 

 The analyst will be divided into 5 case studies: 70% in SET50 and 10% in each of the other assets, 70% 

in S&P500 and 10% in each of the other assets, 70% in 10-year government bonds and 10% in each of the other 

assets, 70% in pure gold of 96.5% and 10% in each of the other assets, and investment under Markowitz’s model. 

The data in these studies will be daily collected from January 2005 to December 2015 for 2,608 days. 

 The results have shown that, by using confident interval at 90%, 95%, 99% in the 3 VaR models with all 

5 different investment scenarios, the investment under Markowitz ’s model displays the lowest  VaR when compare 

to the rest of other investment models. Furthermore, VaR at significance level of 90% under historical simulation has 

shown better result than any other methods across all case studies. At 95% significance level, all three methods 

provide similar results in all case studies while at 99% significance level the historical simulation has shown the 

lower result than other methods. As a result, these case studies do not agree with the assumption that the VaR of all 

methods yields the same result at every significant level. In addition, the difference in VaR for all case studies is not 

significantly different to each other. Therefore, the result is inconsistent with the assumption that the low risk 

portfolios will have a low VaR value.                   

                                                                                                     

1. บทนํา 

 บุคคลทัว่ไปท่ีมีเงินออมยอ่มท่ีจะนาํเงินออมไปหาผลประโยชน์ในรูปแบบตา่ง ๆ เช่น การฝากธนาคาร หรือ

การปล่อยกู ้โดยคาดหวงัจะไดรั้บดอกเบ้ียเป็นผลตอบแทน หรือการนาํเงินออมไปลงทุนในสินทรัพยป์ระเภทต่าง ๆ 

เพ่ือหวงัผลกาํไรโดยหวงัว่าผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไดรั้บจะตอ้งคุม้ค่ากบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน อย่างไรก็ตาม

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนมีความแตกต่างกนั เน่ืองจากความเส่ียงของการลงทุนแต่ละรูปแบบไม่เหมือนกนั 

ดังนั้ นในการพิจารณาช่องทางการลงทุนของแต่ละบุคคลจึงต้องนําความเส่ียงของการลงทุนเข้ามาพิจารณา

ประกอบดว้ย นักลงทุนจึงตอ้งมีการคาดการณ์ถึงความเส่ียงของการลงทุน และอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บ

ก่อนท่ีจะตดัสินใจลงทุนทางดา้นการเงิน ผูล้งทุนจะจดัสรรเงินลงทุนท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหไ้ดรั้บอรรถประโยชน์สูงสุด

ภายใตก้ารบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

 การวดัความเส่ียงจากการลงทุนในอดีตค่อนขา้งเป็นนามธรรมคาํนวณออกมาเป็นตวัเลขหรือระดบัความ

เส่ียงค่อนขา้งยากทาํให้นกัลงทุนยงัไม่เห็นภาพความเส่ียงท่ีชดัเจน จนกระทัง่ปลายทศวรรษท่ี 1980 ต่อเน่ืองถึงตน้

ทศวรรษท่ี 1990 ไดเ้กิดแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัความเส่ียงสมยัใหม่ในช่ือ Value-at-Risk  (VaR) ซ่ึงเป็นการนาํ

ศาสตร์ดา้นต่าง ๆ อาทิ คณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ รวมทั้งวิศวกรรมการเงิน เขา้รวมกนัเพ่ือคาํนวณหามูลค่า
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ความเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติ และจาํนวนวนัล่วงหน้าท่ีคาดการณ์ จึงถือไดว้่า ค่า

มูลค่าความเส่ียง (VaR) เป็นเคร่ืองมือวดัความเส่ียงท่ีเป็นมาตรฐานระดบัสากล ในการตรวจสอบระดบัความเส่ียงของ

การลงทุน 

 นอกจากน้ี ค่ามูลค่าความเส่ียง (VaR) สามารถแสดงความเส่ียงของการลงทุนอยู่ในรูปเม็ดเงินของการ

ขาดทุน หรือมูลค่าความเสียหายสูงสุดท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการลงทุนซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีเขา้ใจไดง่้าย และมีความแม่นยาํใน

ระดบัท่ีตอ้งการ อีกทั้งยงัสามารถนาํเทคนิคน้ีมาใชใ้นการบริหารกลุ่มหลกัทรัพยใ์หมี้ความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับ

ได ้

 ค่า Value at Risk มีวิธีหลกัในการคาํนวณ 3 วิธี ได้แก่ วิธีการจาํลองโดยใช้ขอ้มูลในอดีต (Historical 

Simulation) วิธีความแปรปรวนร่วม (Variance-Covariance Method) และ วิธีการจาํลองแบบมอนติคาร์โล (Monte 

Carlo Simulation) 

 จากขอ้มูลในการวิจยัเดียวกัน แต่ละวิธีในการคาํนวณค่ามูลค่าความเส่ียง (VaR) มีขอ้ดี-ขอ้เสีย ความ

ซบัซอ้นในการคาํนวณ และวิธีในการคาํนวณท่ีต่างกนั จึงใหผ้ลลพัธ์ออกมาท่ีแตกต่างกนั จึงเป็นปัญหาวา่ นกัลงทุน

ควรใชว้ธีิใดท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่ และมีค่าความผิดพลาดนอ้ยกวา่ ในการนาํไปใชใ้นการคาํนวณ จึงส่งผลใหเ้กิด

การวจิยัน้ีข้ึนมา 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาการจดั Portfolio จากวธีิ Mean-Variance Method 

2. เพ่ือศึกษาผลการเปรียบเทียบค่ามูลค่าความเส่ียง Value at Risk ของ 3 วิธี ได้แก่ วิธีการจาํลองโดยใช้

ขอ้มูลในอดีต (Historical Simulation) วธีิความแปรปรวนร่วม (Variance-Covariance Method) และวธีิการจาํลองแบบ

มอนติคาร์โล (MonteCarlo Simulation) ภายใตส้ดัส่วนการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แตกต่างกนั 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

3.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ในการศึกษาอิสระฉบบัน้ีใช้ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างของผลตอบแทนของดัชนี SET50 ท่ีมีการซ้ือขายใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดัชนีหลกัทรัพย ์S&P500 ราคาทองคาํแท่งท่ีมีความบริสุทธ์ิ 96.5 มีหน่วยเป็น

ดอลลาร์ต่อนํ้ าหนกัท่ีเก็บรวบรวมจากโปรแกรม ASPEN อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลไทยอาย ุ10 ปี ท่ีมีการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากสมาคมตราสารหน้ีไทย (Thai BMA) โดยใช้ขอ้มูลราคาปิดรายวนั ในช่วงเวลาระหว่างเดือน

มกราคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558เป็นเวลา 10 ปี รวมไดข้อ้มูลทั้งหมด 2,608 วนั  

3.2 สมมติฐานในการดาํเนินงานวจิยั 

เพ่ือใหท้ฤษฎีท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาน้ีเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั จึงตั้งขอ้สมมติฐานไวด้งัน้ี 

1. ผูล้งทุนไม่มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์

2. ผูล้งทุนสามารถซ้ือและขายหลกัทรัพยไ์ดใ้นราคาปิด 

3. ไม่มีการคิดภาษีจากกาํไรจากการขายหลกัทรัพย ์

4. อตัราผลตอบแทนของสินทรัพยมี์การแจกแจงแบบปกติ 
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3.3 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลและการประมวลผลงานวจิยั 

สาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดแ้บ่งวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลงานวจิยัออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

3.3.1 แบบจาํลองการเลือกกลุ่มหลกัทรัพย ์(Portfolio selection model) 

ภายใตก้รอบแนวคิด Mean-Variance ผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยส์ามารถคาํนวณไดจ้าก 
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ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของกลุ่มหลกัทรัพย ์คาํนวณไดจ้ากสมการ 
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 โดยท่ี σ ij คือ ความแปรปรวนร่วม(Covariance) ระหวา่งหุน้iและหุน้j  

  คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มหลกัทรัพย ์

จากสมการทั้ งสอง Markowitz นํามาสร้างแบบจําลองกลุ่มหลักทรัพย์โดยมองว่าผู ้ลงทุนจะจัดกลุ่ม

หลกัทรัพยล์งทุนเพ่ือทาํใหต้นเองไดรั้บอตัราผลตอบแทนคาดการณ์สูงสุดภายใตค้วามเส่ียงท่ีกาํหนดไวค้่าหน่ึง  

ความแปรปรวนร่วม (Covariance) ของหลกัทรัพย ์X และ Y  

  Cov X Y E E E Y= − −( , ) (X (X))(Y ( ))   (3.3) 

 โดยท่ี E(X) คือค่าเฉล่ีย (expected value) ของ X 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Coefficient of Correlation) มาใชพิ้จารณาหาระดบัของความสัมพนัธ์ และทิศ

ทางการเคล่ือนไหวของอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลักทรัพยคู์่ใดคู่หน่ึงแทน โดยคาํนวณได้จากสมการ

ดงัต่อไปน้ี 

   
ij ij i jρ σ σ σ= / ( )    (3.4) 

 โดยท่ี 
ijρ =  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย ์i และ

หลกัทรัพย ์j  

  
ijσ  =  ค่าความแปรปรวนร่วมของอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย ์i และ

หลกัทรัพย ์j  

  
iσ และ

jσ = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย ์i และ

หลกัทรัพย ์j ตามลาํดบั 
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การหาสดัส่วนใน Optimal Portfolio 
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ดงันั้น kX  คือ สดัส่วนในการลงทุนท่ีคาํนวณไดจ้ากการ Optimal Portfolio 

3.3.2 แบบจาํลองการหามูลค่าความเส่ียง (VaR) 

 ในการคาํนวณหามูลค่าความเส่ียง (VaR) ของกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนจะคาํนวณจากวิธีการ 3 วิธี คือ วิธีการ

จําลองโดยใช้ข้อมูลในอดีต (Historical Simulation) วิธีความแปรปรวนร่วม (Variance-Covariance Method) และ

วธีิการจาํลองแบบมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation) เพ่ือนาํมาเปรียบเทียบกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 (1) วิธีการจาํลองโดยใชข้อ้มูลในอดีต (Historical Simulation) ใชก้ารจาํลองขอ้มูลในอดีตของหลกัทรัพย์

เพ่ือมาคาํนวณหาค่ามูลค่าความเส่ียง (VaR) ซ่ึงสามารถเขา้ใจไดง่้าย โดยมีขอ้สมมติฐานสาํคญัใหพ้ฤติกรรมของราคา

และอตัราผลตอบแทนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเป็นพฤติกรรมเดียวกนักบัราคา และอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนแลว้ใน

อดีต และให้ราคาและอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนในแต่ละจุดของเวลาจะตอ้งเป็นอิสระจากกนั ซ่ึงมีขั้นตอนในการ

คาํนวณดงัต่อไปน้ี 

 1. นาํขอ้มูลราคาในอดีตมาคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนในช่วงระยะเวลา ระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ. 2549

ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 มาคาํนวณอตัราผลตอบแทนดงัรูปแบบต่อไปน้ี 
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 โดยท่ี iR คือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

  tS คือ ราคาหลกัทรัพย ์ณ เวลาท่ี t  

  คือ ราคาหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ีกาํลงัพิจารณา 

 2. นาํอตัราผลตอบแทนมาจดัเรียงจากมากไปหานอ้ย 

 3. คาํนวณหา %VaR ของกลุ่มหลกัทรัพยจ์ากตาํแหน่งเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 0.90, 0.95 และ0.99 

 4. ซ่ึงตาํแหน่งดงักล่าวจะเป็น %VaRของหลกัทรัพย ์ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 90%, 95% และ 99% 

 

 (2) วิธีความแปรปรวนร่วม (Variance-Covariance Method) ตั้งอยูบ่นขอ้สมมติฐานท่ีวา่อตัราผลตอบแทนมี

การแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution) ซ่ึงถา้อตัราผลตอบแทนมีการแจกแจงแบบปกติแลว้ความเส่ียงของกลุ่ม

หลกัทรัพยก็์สามารถวดัไดจ้ากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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 1. คาํนวณหาค่าเฉล่ียผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพย ์(𝜇𝜇𝑝𝑝) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σp) ของอตัรา

ผลตอบแทน 

 2. คาํนวณหา %VaRของกลุ่มหลกัทรัพยก์ารลงทุนจากสูตร 

  p c p%VaR Z *µ σ= −    (3.8) 

โดยท่ี  cZ คือค่า Standard Score (1.28, 1.65, และ 2.33) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 90%, 95% และ 99% 

  คือ ค่าเฉล่ีย ของอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุน  

  คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพย ์ 

 

 (3) วิธีการจําลองแบบมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation) ค ํานวณหาค่า VaR โดยอาศัยเคร่ือง

คอมพิวเตอร์จาํลองอตัราผลตอบแทนข้ึนมาจากขอ้สมมติเก่ียวกบักระบวนการสร้างผลตอบแทน (Return generating 

process) วธีิมอนติคาร์โลสามารถจาํลองรูปแบบของความเส่ียงท่ีซบัซอ้นมาก ๆ ไดซ่ึ้งมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 1. ให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์สร้างอตัราผลตอบแทนแบบสุ่ม (Random) ข้ึนมา 10,000 ตวั โดย ใชค้่า Standard 

 deviation (σ) ของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

2. นําอัตราผลตอบแทนจากข้อ 1. มาจัดเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย (เหมือนกับวิธี Historical 

Simulation) และเลือกตาํแหน่งเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 0.90, 0.95 และ 0.99 ท่ีตอ้งการออกมาเป็นค่า %VaR ของหลกัทรัพย ์

ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 

 

4. ผลการวจิยั 

4.1 ประมวลผลการจดัพอร์ตการลงทุน (Optimal Portfolio) 

 ภายใตก้รอบแนวคิดการจดัพอร์ตการลงทุนจากสินทรัพยท์ั้ง 4 สินทรัพย ์จะไดค้่าพารามิเตอร์ ดงัน้ีค่าเฉล่ีย 

(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความแปรปรวน (Variance) และค่าความแปรปรวนร่วม 

(Covariance Matrix) ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation) ดงัตาราง 1 –3 

 

                                   ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ค่าความแปรปรวน 

  SET 50 S&P500 BOND GOLD 

Mean 0.03% 0.03% 0.02% 0.03% 

SD 1.46% 1.29% 1.20% 1.25% 

Variance 0.02% 0.02% 0.01% 0.02% 
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          ตารางท่ี 2 ค่าความแปรปรวนร่วมของหลกัทรัพยท์ั้ง 4 หลกัทรัพย ์

Covariance SET50 S&P500 BOND GOLD 

SET50 0.000213174 0.000044094 -0.000012351 0.000012668 

S&P500 0.000044094 0.000164863 -0.000002079 0.000010613 

BOND -0.000012351 -0.000002079 0.000143849 -0.000007426 

GOLD 0.000012668 0.000010613 -0.000007426 0.000156981 

         

                         ตารางท่ี 3 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของหลกัทรัพยท์ั้ง 4 หลกัทรัพย ์

  SET50 S&P500 BOND GOLD 

SET50 1 0.23490 -0.07019 0.06873 

S&P500 0.23490 1 -0.01311 0.06543 

BOND -0.07019 -0.01311 1 -0.04891 

GOLD 0.06873 0.06543 -0.04891 1 

             Unit: Day  

 เม่ือนําค่าเหล่านั้ นมาทาํการหาสัดส่วนท่ีเหมาะสมผ่านวิธี Markowitz ซ่ึงกําหนดค่าอตัราผลตอบแทน

ปราศจากความเส่ียง (Risk free rate) จากอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย 6 เดือนยอ้นหลงัของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ1 ปีรายวนั

มีค่าเท่ากบั 0.01% จะไดผ้ลลพัธ์ ดงัน้ี ลงทุนในดชันี SET50 18.70%, ดชันี S&P500 21.15%, พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 

ปี 17.45% และ ทองคาํท่ีมีความบริสุทธ์ิ 96.5 42.70% 

 

4.2 ประมวลค่ามูลค่าความเส่ียง (VaR) ดว้ยวิธีการจาํลองโดยใชข้อ้มูลในอดีต (Historical Simulation) วิธี

ความแปรปรวนร่วม (The Variance-Covariance Method) และ วิธีการจําลองแบบมอนติคาร์โล (Monte Carlo 

Simulation) 

ทาํการหาค่ามูลค่าความเส่ียง (VaR) ทั้ง 3 วิธีท่ีระดบัความเช่ือมัน่90%, 95% และ99% ของกรณีศึกษาทั้ง 5 

กรณีศึกษา ดงัน้ี  

กรณีศึกษาท่ี 1 สดัส่วนการลงทุนท่ีไดจ้ากการหาสัดส่วนท่ีเหมาะสมภายใตแ้นวคิดของมาร์โควชิ มีสดัส่วนการลงทุน

ดงัน้ี ลงทุนในดชันี SET50 18.70%, ดชันี S&P500 21.15%, พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี 17.45% และ ทองคาํท่ีมีความ

บริสุทธ์ิ 96.5 42.70% 

กรณีศึกษาท่ี 2 ลงทุนในดชันี SET50 เป็นหลกั มีสดัส่วนการลงทุนดงัน้ี ลงทุนในดชันี SET50 70.00%, ดชันี S&P500 

10.00%, พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี 10.00%, และ ทองคาํท่ีมีความบริสุทธ์ิ 96.5 10.00% 

กรณีศึกษาท่ี 3 ลงทุนในดัชนี S&P500 เป็นหลัก มีสัดส่วนการลงทุนดังน้ี ลงทุนในดัชนี SET50 10.00%, ดัชนี 

S&P500 70.00%, พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี 10.00%, และ ทองคาํท่ีมีความบริสุทธ์ิ 96.5 10.00% 

กรณีศึกษาท่ี 4 ในพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี เป็นหลกั มีสัดส่วนการลงทุนดงัน้ี ลงทุนในดชันี SET50 10.00%, ดชันี 

S&P500 10.00%, พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี 70.00%, และ ทองคาํท่ีมีความบริสุทธ์ิ 96.5 10.00% 
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กรณีศึกษาท่ี 5 ลงทุนในทองคาํท่ีมีความบริสุทธ์ิ 96.5 เป็นหลกั มีสัดส่วนการลงทุนดังน้ี ลงทุนในดัชนี SET50 

10.00%, ดชันี S&P500 10.00%, พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี 10.00%, และ ทองคาํท่ีมีความบริสุทธ์ิ 96.5 70.00% 

สามารถสรุปผลลพัธ์ของค่ามูลค่าความเส่ียง (VaR) ในทุกรณีศึกษาไดด้งัตาราง 4 – 8 และภาพท่ี 1 – 3 

 
 

                      ตารางท่ี 4 มูลค่าความเส่ียง (VaR) ของกรณีศึกษาท่ี 1 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่90%, 95% และ99% 

  90% 95% 99% 

Historical -0.78% -1.14% -2.12% 

Delta Normal -0.91% -1.18% -1.67% 

Monte Carlo -0.88% -1.13% -1.59% 

 

                      ตารางท่ี 5 มูลค่าความเส่ียง (VaR) ของกรณีศึกษาท่ี 2 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่90%, 95% และ99% 

 

 

 

  90% 95% 99% 

Historical -1.11% -1.60% -2.92% 

Delta Normal -1.35% -1.74% -2.47% 

Monte Carlo -1.33% -1.71% -2.41% 

 

ตารางท่ี 6 มูลค่าความเส่ียง (VaR) ของกรณีศึกษาท่ี 3 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่90%, 95% และ99% 

 

 

 

  90% 95% 99% 

Historical -0.97% -1.43% -3.02% 

Delta Normal -1.21% -1.56% -2.22% 

Monte Carlo -1.19% -1.52% -2.14% 

 

ตารางท่ี 7 มูลค่าความเส่ียง VaRของกรณีศึกษาท่ี 4 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่90%, 95% และ99% 

 

 

 

 

  90% 95% 99% 

Historical -0.79% -1.18% -2.47% 

Delta Normal -1.11% -1.42% -2.01% 

Monte Carlo -1.11% -1.43% -2.01% 
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ตารางท่ี 8 มูลค่าความเส่ียง (VaR) ของกรณีศึกษาท่ี 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่90%, 95% และ99% 

 

 

 

 

  90% 95% 99% 

Historical -0.99% -1.48% -2.47% 

Delta Normal -1.15% -1.49% -2.11% 

Monte Carlo -1.16% -1.48% -2.08% 

 

ภาพท่ี 1 ค่ามูลค่าความเส่ียง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 90% ในแต่ละกรณีศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ค่ามูลค่าความเส่ียง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ในแต่ละกรณีศึกษา 
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ภาพท่ี 3 ค่ามูลค่าความเส่ียง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% ในแต่ละกรณีศึกษา 

 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 

จากการหาสัดส่วนท่ีเหมาะสมภายใตแ้นวคิดของมาร์โควิชพบว่า สัดส่วนท่ีเหมาะสมในการลงทุนของ

สินทรัพย ์4 ประเภท คือ ลงทุนในดชันี SET50 18.70%, ดชันี S&P500 21.15%, พนัธบตัรรัฐบาลอายุ 10 ปี 17.45% 

และ ทองคาํท่ีมีความบริสุทธ์ิ 96.5 42.70% สอดคลอ้งกบัแนวคิดการกระจายความเส่ียงเพ่ือไดป้ระสิทธิภาพสูงสุด  

จากการศึกษาการเปรียบเทียบค่ามูลค่าความเส่ียง (VaR)ทั้ง 3 วิธี คือ วิธีการจาํลองโดยใชข้อ้มูลในอดีต วธีิ

ความแปรปรวนร่วมและวธีิการจาํลองแบบมอนติคาร์โล ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งของผลตอบแทนของดชันี SET50 ท่ีมี

การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีหลกัทรัพย ์S&P500 พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี และทองคาํท่ีมี

ความบริสุทธ์ 96.5และขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี ใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บขอ้มูลเป็นรายวนั ตั้งแต่ เดือน

มกราคม พ.ศ. 2549ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558ซ่ึงรวมทั้งหมด 2,608 วนั และสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ผลการศึกษาจากการประมวลผลค่ามูลค่าความเส่ียง (VaR) ของกรณีศึกษาจากการหาสัดส่วนท่ีเหมาะสม

ภายใตแ้นวคิดจากมาร์โควิช มีค่ามูลค่าความเส่ียง (VaR) ของทั้ง 3 วิธี ต ํ่าท่ีสุดทุกในระดบัความเช่ือมัน่ท่ีกาํหนด ทั้ง 

90%, 95% และ99% เม่ือเทียบกบักรณีศึกษาอ่ืน ๆ 

เม่ือพิจารณาค่ามูลค่าความเส่ียง (VaR) ทั้ง 3 วิธี ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ต่าง ๆ เม่ือลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีความ

เส่ียงท่ีแตกต่างกนั จะสามารถสรุปผลลพัธ์ไดด้งัน้ี 

ผลลพัธ์ของค่ามูลค่าความเส่ียง (VaR) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่90% พบวา่ วธีิการจาํลองโดยใชข้อ้มูลในอดีตให้

ผลลพัธ์ท่ีมากกวา่วิธีความแปรปรวนร่วม และวิธีการจาํลองแบบมอนติคาร์โลอยา่งชดัเจน ในทุกกรณีศึกษา ซ่ึงแสดง

วา่ ถา้นาํวธีิจาํลองโดยใชข้อ้มูลในอดีตมาคาํนวณค่ามูลค่าความเส่ียง ควรระมดัระวงัในการนาํไปใช ้ 

ผลลพัธ์ของค่ามูลค่าความเส่ียง (VaR) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่95% พบวา่ ทั้งวธีิการจาํลองโดยใชข้อ้มูลในอดีต 

วธีิความแปรปรวนร่วม และวธีิการจาํลองแบบมอนติคาร์โลใหผ้ลลพัธ์ท่ีใกลเ้คียงกนั  

ผลลพัธ์ของค่ามูลค่าความเส่ียง (VaR) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่99% พบวา่ วธีิการจาํลองโดยใชข้อ้มูลในอดีตให้

ผลลพัธ์ท่ีนอ้ยกวา่วิธีความแปรปรวนร่วม และวิธีการจาํลองแบบมอนติคาร์โลอยา่งชดัเจนในทุกกรณีศึกษา ซ่ึงแสดง

วา่ ถา้นาํความแปรปรวนร่วม และวธีิการจาํลองแบบมอนติคาร์โลมาคาํนวณค่ามูลค่าความเส่ียง ควรระมดัระวงัในการ

นาํไปใช ้
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สุดทา้ยเม่ือพิจารณาความแตกต่างของค่ามูลค่าความเส่ียง (VaR) จากค่าท่ีใหผ้ลลพัธ์สูงสุดกบัค่าท่ีใหผ้ลลพัธ์

ตํ่าสุดในแต่ละระดบัความเช่ือมัน่ พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจนในทุกกรณีศึกษา 

ดงันั้นจากผลลพัธ์ขา้งตน้ทั้งหมดสามารถสรุปไดว้่า พอร์ตการลงทุนท่ีมีการกระจายความเส่ียงท่ีดีจะมีค่า

มูลค่าความเส่ียง (VaR) ท่ีต ํ่าตามไปดว้ย และในแต่ละระดบัความเช่ือมัน่ วิธีการคิดค่ามูลค่าความเส่ียง (VaR) มีผลท่ี

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั จึงควรระมดัระวงัในการเลือกวธีิในการคาํนวณค่ามูลค่าความเส่ียง (VaR) 

ข้อเสนอแนะ          

 จากการศึกษาการเปรียบเทียบค่ามูลค่าความเส่ียง (VaR)ทั้ง 3 วิธี คือ วิธีการจาํลองโดยใชข้อ้มูลในอดีต วธีิ

ความแปรปรวนร่วมและวิธีการจาํลองแบบมอนติคาร์โล ภายใตก้ารลงทุนท่ีมีความเส่ียงแตกต่างกนัในคร้ังน้ี พบวา่

สามารถนาํไปต่อยอดและพฒันาในรายละเอียดบางประการเพ่ือให้งานวิจยัเกิดผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

โดยผูท้าํวจิยัแบ่งประเด็นได ้ดงัน้ี        

 - ผู ้วิจัยใช้สินทรัพย์ในการเปรียบเทียบจาํนวน 4 สินทรัพย์ คือ ดัชนี SET50 ท่ีมีการซ้ือขายในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีหลกัทรัพย ์S&P500 อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี และทองคาํท่ีมี

ความบริสุทธ์ิ 96.5 ซ่ึงอาจยงัไม่เกิดการกระจายความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ดงันั้นจึงสามารถเพ่ิมผลิตภณัฑอ่ื์น 

ๆ เขา้ไปได ้อาทิเช่น นํ้ ามนั อสงัหาริมทรัพย ์สินคา้เกษตร เป็นตน้     

 - ผูว้จิยัหาค่ามูลค่าความเส่ียง (VaR) โดยใชข้อ้มูลเป็นรายวนัเท่านั้น หากมีการทาํการศึกษาเพ่ิมการพิจารณา

การคาํนวนค่า VaRของช่วงเวลาอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมนอกจากรายวนั อาทิเช่น ราย 2 สปัดาห์ ตามกาํหนดของ BIS(Bank for 

International Settlements)หรืออาจทาํเป็นรายเดือนเพ่ือใช้ในการพิจารณาพอร์ตการลงทุนท่ีระยะยาวมากข้ึน เพ่ือ

ยนืยนัผลลพัธ์ถึงความสาํคญัของแต่ละวธีิในการคิดค่ามูลค่าความเส่ียง    

 - ผูว้ิจัยแบ่งกรณีศึกษาออกเป็น 5 กรณีศึกษา โดยอาจสามารถเพ่ิมเติมความถ่ีของกรณีศึกษา เพ่ือให้ได้

ผลลพัธ์ท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน          

 - ผูว้จิยัควรตรวจสอบค่ามูลค่าความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ วา่วธีิท่ีเราใชทุ้กวนัน้ีมีความแม่นยาํเพียงพอ นัน่คือ 

การทาํ Back Testing 

 

เอกสารอ้างองิ 

 Dimitris (1997)ไดแ้บ่งระดบัของความเช่ือมัน่ในการลงทุนออกเป็น 3 ระดบั ประกอบดว้ยระดบัแรกคือผู ้

ลงทุนกลุ่ม High Level ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีกลา้จะลงทุนและสามารถยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนไดใ้นระดบัสูง

โดยพิจารณามูลค่าความเส่ียงท่ีอาจเกิดการขาดทุนสูงสุดท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 90% ระดบัท่ีสอง คือ ผูล้งทุนในกลุ่ม 

Middle Level ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีจะยอมลงทุนหากมีความเส่ียงจากการลงทุนอยูใ่นระดบัปานกลางไม่สูงหรือตํ่าจนเกินไป

โดยพิจารณามูลค่าความเส่ียงท่ีอาจเกิดการขาดทุนสูงสุดท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัสุดทา้ย คือ ผูล้งทุนใน

กลุ่ม Low Level ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีจะยอมลงทุนหากมีความเส่ียงจากการลงทุนอยูใ่นระดบัตํ่ามากหรือไม่ขาดทุนเลยโดย

พิจารณามูลค่าความเส่ียงท่ีอาจเกิดการขาดทุนสูงสุดท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99% 
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Phillip Best (1999) ไดพิ้สูจน์ไวว้่ามูลค่า VaR ของกลุ่มหลกัทรัพยก็์คือความเส่ียงหรือความผนัผวนของ

กลุ่มหลกัทรัพย ์เป็นการรวมการกระจายการเปล่ียนแปลงในราคาของแต่ละหลกัทรัพย ์มาเป็นการกระจายการ

เปล่ียนแปลงของกลุ่มหลกัทรัพยห์น่ึงเดียว 

R. Campbell et. al. (2001) ได้ทําการศึกษา ในการเ ลือกกลุ่มหลักทรัพย์โดยพิจารณาถึงโอกาสท่ี

ผลตอบแทนจะตํ่ากว่าท่ีกาํหนด ผ่านการใช ้Value-at-Risk (VaR) และไดพ้ฒันาแบบจาํลองดุลยภาพตลาด (Market 

equilibrium) เพ่ือใชใ้นการเลือกกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุน ซ่ึงใชก้ารแจกแจงแบบพาราเมตริกซ์ (Parametric distribution) 

R. Campbell et. al. (2001) ใชต้วัวดัความเส่ียงซ่ึงถูกกาํหนดให้อยูใ่นรูปของ VaR สุทธิจากผลตอบแทนท่ีปราศจาก

ความเส่ียงของเงินลงทุนเร่ิมแรก โดยกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์เหมาะสมจะให้ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัสูงสุด ณ ระดบัความ

เส่ียงต่าง ๆ 
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โดยใช้ตัวแบบอนุกรมเวลาฟังก์ช่ันแบบไม่เชิงเส้น 
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บทคัดย่อ 

การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพ้ืนฐานเป็นวิธีการหน่ึงท่ีนิยมในปัจจุบนั แต่การวิเคราะห์ดงักล่าว

ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของผูว้ิเคราะห์ อาจมีความไม่แน่นอนและความลาํเอียง และเน่ืองจากในปัจจุบนัมีความนิยม

นําโครงข่ายประสาทเทียมมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขาวิชาชีพมากข้ึน   ฉะนั้ นจึงเป็นท่ีน่าสนใจในการ

ประยกุตใ์ชโ้ครงข่ายประสาทเทียม ในการทาํนายราคาหุน้โดยใชปั้จจยัพ้ืนฐาน   

จุดประสงค์ของการศึกษาอิสระคร้ังน้ีคือการใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการทาํนายราคาหุ้นโดยใช้

ปัจจยัพ้ืนฐาน ของบริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั(มหาชน) (SCC) เน่ืองจากเป็นบริษทัท่ีอยูใ่นตลาดหุน้มาอยา่งยาวนาน 

มีขอ้มูลเพียงพอสาํหรับการฝึกและทดสอบในโครงข่ายประสาทเทียม โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน และตวัเลขทาง

สถิติในงบการเงิน โดยแบ่งขอ้มูลเป็นสองชุดคือ ชุดขอ้มูลฝึก 80% และชุดขอ้มูลทดสอบ 20% และนาํมาฝึกโดยใชต้วั

แบบอนุกรมเวลาฟังก์ชั่นเป็นแบบไม่เชิงเส้นและใช้ Levenberg-Marquardt Algorithm สําหรับปรับค่าความ

คลาดเคล่ือนในโครงข่าย   

จากการศึกษาพบวา่ตวัแบบอนุกรมเวลาฟังก์ชัน่แบบไม่เชิงเส้นดงักล่าวมีความสามารถในการทาํนายราคา

หุ้นโดยโครงข่ายท่ีเหมาะสมมีสองชั้นซ่อน ชั้นซ่อนท่ี 1 มี 22 โหนด ชั้นซ่อนท่ี 2 มี 1 โหนด โดยมีความคลาดเคล่ือน

กาํลงัสองเฉล่ีย ในชุดขอ้มูลฝึกโครงข่ายประสาทเทียมอยูท่ี่ 0.0195 และชุดขอ้มูลทดสอบโครงข่ายประสาทเทียมอยูท่ี่ 

0.0087 สามารถใช้ประยุกต์โดยใชต้วัแบบอนุกรมเวลาฟังก์ชั่นเป็นแบบไม่เชิงเส้นในการทาํนายราคาหุ้นโดยใช้

ปัจจยัพ้ืนฐานไดใ้นสถานการณ์จริง 

คาํสําคญั: การแพร่ยอ้นกลบั, การวเิคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพ้ืนฐาน, โครงข่ายประสาทเทียม 
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ABSTRACT 

Nowadays, fundamental analysis is one of the most popular methods. This is depending on the analyst’s 

experience which can make the biased analysis. Artificial neural networks are the most widely used in various careers. 

Therefore, it is interesting to use Artificial neural networks for stock price prediction. 

The aim of this study is to use artificial neural networks for prediction of The Siam Cement PCL. (SCC) 

stock price by using fundamental analysis. This is because this company stays in the stock market for long periods. 

Moreover, the company has enough data to test in artificial neural networks using financial ratio and financial 

statement. In this study, data were separated into two groups; 80% training data and 20% testing data. These data 

were tested by using non-linear time series analysis and Levenberg-marquardt algorithm for error adjustment of the 

network. 

The results show that non-linear time series analysis can be employing for predicting the stock price by the 

best network which had two hidden layers. The first hidden layer has 22 nodes and the second one has 1 node. Mean 

squared error (MSE) of training data and testing data were 0.0195 and 0.0087, respectively. Therefore, non-linear 

time series analysis can be used to predict stock price in real situation by using fundamental analysis.  

Keywords: Backpropagation, Fundamental analysis, Artificial Neural Network 

 

1. บทนํา 

ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นสถานท่ีแห่งโอกาสท่ีไดรั้บประโยชน์ จากการลงทุนโดยผ่านบริษทัต่างๆ แต่ในการ

ลงทุนนั้นเป็นเร่ืองยากในการคาดการณ์วา่สินทรัพยท่ี์เลือกลงทุน มีราคาเหมาะสมท่ีลงทุนหรือไม่  เน่ืองจากไม่มีกฏ

หรือวิธีการท่ีแน่นอนในการทํานายราคาหุ้น จึงมีหลายๆวิธีท่ีถูกนํามาใช้ในการทํานายราคาหุ้น   การวิเคราะห์

หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis) เป็นหน่ึงในวิธีท่ีนิยมใชใ้นการวิเคราะห์หามูลค่าของบริษทั

ต่างๆในตลาดหลกัทรัพย ์ ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์หาราคาหุน้จากสภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสภาวะทางการเงิน

ของบริษทั เพ่ือหามูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์(Intrinsic Value) ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีนิยมใช้ในปัจจุบนั แต่การ

วิเคราะห์ดว้ยวิธีน้ี ตอ้งอาศยัประสบการณ์ของผูว้ิเคราะห์เอง ซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอน และอาจมีความลาํเอียงจากผู ้

วิเคราะห์เอง นอกจากน้ีผูว้ิเคราะห์แต่ละคนมีมุมมองต่อบริษทั ความเขา้ใจต่อธุรกิจแต่ละประเภท และขอ้มูลท่ี

แตกต่างกนั จึงเป็นผลใหก้ารวเิคราะห์ของนกัวเิคราะห์แต่ละคนแตกต่างกนั แมว้เิคราะห์บริษทัเดียวกนั และมีขอ้มูลท่ี

เท่ากนัก็ตาม   

เน่ืองจากปัจจุบัน การเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) กําลังเป็นท่ีนิยมอย่างมาก อันเน่ืองมาจาก

เทคโนโลยีในปัจจุบนัท่ีกา้วหนา้ข้ึนมาก คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลไดร้วดเร็วมากข้ึนการเรียนรู้ของเคร่ือง จึง

เร่ิมมีบทบาทต่อมนุษยม์ากข้ึน เน่ืองจากความสามารถในหาความสัมพนัธ์ในขอ้มูลท่ีซับซ้อน และมีความสามารถ

ตดัสินใจภายใตข้อ้มูลปริมาณมหาศาลได ้ปัจจุบันไดมี้การนําไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขาอาชีพไม่ว่าเป็น

การแพทย ์วศิวกรรม วทิยาศาสตร์ ประกนัภยั การตลาด การเงินการธนาคาร เป็นตน้ ฉะนั้นจึงมีความน่าสนใจในการ

ประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียม ในการทํานายราคาหุ้นจากตัวแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้

ปัจจยัพ้ืนฐาน โดยหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสภาวะทางการเงินของบริษทั  
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โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network : ANN) เป็นหน่ึงวิธีในศาสตร์การเรียนรู้ของเคร่ือง ซ่ึง

เป็นการจาํลองการทาํงานของเซลลป์ระสาท (Neural) ของส่ิงมีชีวติสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งหลากหลาย เช่น 

ใชห้าความสมัพนัธ์ท่ีซ่อนอยูใ่นขอ้มูลท่ีซบัซอ้นในการทาํหมืองขอ้มูล (Data mining) ตลอดจนการประยกุตใ์ชใ้นงาน

ด้านการจดจํารูปแบบ (Pattern recognition) ซ่ึงแนวคิดดังกล่าวเร่ิมจากการพฒันาเพอร์เซปตรอน (Perceptron)  

(ภาพท่ี 1) ซ่ึงเป็นโครงข่ายประสาทเทียมชนิดหน่ึงในปี ค.ศ. 1957 โดย แฟรงค ์โรเซนบลทัท์ แต่ไม่ค่อยไดรั้บความ

สนใจมากในขณะนั้ น เพราะสามารถเรียนรู้ได้แค่ปัญหาเชิงเส้นเท่านั้น   จากนั้ นจึงมีการพฒันาเร่ือยมาจนได้ 

Feedforward neural network หรือเรียกกันว่า Multilayer perceptron ซ่ึงมีประสิทธิภาพมากกว่าเพอร์เซปตรอนชั้น

เดียว และปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยกีา้วหนา้ข้ึนมากเม่ือเทียบกบัในอดีต จึงทาํใหโ้ครงข่ายประสาทเทียม เร่ิมไดก้ารยอมรับ

มากข้ึน 

 

 

ภาพท่ี 1 แผนภาพแสดงการทาํงานของเพอร์เซปตรอนอยา่งง่าย 

 
 

โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลบั (Backpropagation) คือ โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น 

(Multilayer Feedforward network) (ภาพท่ี 2) ท่ีนิยมใชก้บัอยา่งกวา้งขวางในปัจจุบนั ใชป้ระมาณความสัมพนัธ์แบบ

ไม่เชิงเส้น (non-linear relationship) ระหว่าง input และ output โดยการปรับนํ้ าหนักของชั้นนําเขา้ ประกอบด้วย

ขั้นตอนหลกั สองขั้นตอนคือ feedforward และ Backpropagation กระบวกนการ feedforward เร่ิมจากการ นาํขอ้มูล

นาํเขา้กระจายไปตามชั้นต่างๆ ทุกๆโหนดทัว่โครงข่าย จนไดข้อ้มูลนาํออก และนาํขอ้มูลดงักล่าวมาเปรีบเทียบกบัค่า

จริง ไดค้่าความคลาดเคล่ือนท่ีคาํนวณในแต่ละโหนดของขอ้มูลนาํออกจากนั้น ค่าความคลาดเคล่ือนจะยอ้นกลบัไป

ปรับนํ้ าหนกัของแต่ละโหนด ในแต่ละชั้นซ่อนจนไดค้่าความคลาดเคล่ือน ของชั้นนํ้ าออกเม่ือเทียบกบัค่าจริงตํ่าท่ีสุด

ดว้ยวธีิการท่ีเรียนกวา่  delta rule หรือ gradient descent (Papagelis & Kim,  2017) 
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ภาพท่ี 2 โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (Hagan and Menhaj, 1994) 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ีทาํการศึกษาโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลบั (Backpropagation) โดยใชต้วั

แบบอนุกรมเวลาฟังก์ชัน่เป็นแบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear Autoregressive Exogenous Model  : NARX) เน่ืองจากเป็น

โครงข่ายพ้ืนฐานท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ ไม่ซบัซอ้น เป็นการเรียนรู้แบบตอ้งมีผูส้อน (Supervised Learning) ซ่ึงในการ

ทาํนายตอ้งอาศยัขอ้มูลในการฝึก และสามารถใชส้าํหรับงานท่ีมีความซบัซอ้นไดผ้ลเป็นอยา่งดี โดยใชข้อ้มูลราคาของ

หุ้นบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั(มหาชน)  (SCC)  เน่ืองจากเป็นหุน้ท่ีอยูใ่นตลาดมาอยา่งยาวนาน มีขอ้มูลมากพอท่ีใช้

ศึกษา และเป็นหุ้นพ้ืนฐานดี และเน่ืองจากการใช้อัตราส่วนทางการเงินมีความจําเพาะในแต่ละอุตสาหกรรม 

นอกจากน้ีโครงสร้างภายในบริษทัท่ีมีความจาํเพาะ ฉะนั้นจะส่งผลให้นํ้ าหนักของโครงข่ายในหุ้นแต่ละตวั และ

จาํนวนโหนดในแต่ละชั้นซ่อนท่ีใหก้ารทาํนายท่ีเหมาะสมจะไม่เหมือนกนั   จากนั้นนาํไปเปรียบเทียบค่าท่ีทาํนายกบั

ค่าจริงเพ่ือหาความแม่นยาํของแบบจาํลองต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาการทาํงานของโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลบัในอนุกรมเวลา ตวัแบบอนุกรมเวลา

ฟังกช์ัน่เป็นแบบไม่เชิงเสน้  

2. เพ่ือเปรียบเทียบชั้นของโครงข่ายโครงข่ายประสาทเทียมท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการทาํนาย

ราคาหุน้ โดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลบั ตวัแบบอนุกรมเวลาฟังกช์ัน่เป็นแบบไม่เชิงเสน้ และนาํไป

เปรียบเทียบค่าท่ีทาํนายกบัค่าจริงเพ่ือหาความแม่นยาํของแบบจาํลอง 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองคร้ังน้ี ในการคดัเลือกขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษา ใชข้อ้มูลทุติยภูมิราย

ไตรมาสของราคาหุ้น ตวัเลขทางการเงิน อตัราส่วนทางการเงิน ในงบแสดงสถานะทางการเงิน โดยมีตวัแปรอิสระท่ี

ใชส้าํหรับการศึกษาดงัน้ี (ตาราง 1) 

ตาราง 1 ค่าทางสถิติและอตัราส่วนทางการเงิน 

Financial Ratio 

Liquidity Ratio Leverage Ratio Profitability Ratio 

Current Ratio D/E Ratio Gross Profit Margin 
Quick Ratio Interest Coverage ratio Net Profit Margin 

  Return on Asset 

  Return on Equity 
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ตาราง 1 ค่าทางสถิติและอตัราส่วนทางการเงิน (ต่อ) 

Financial Ratio   

Activity Ratio Financial Data Economic 

Accounts Receivable Turnover Cash Gross Domestic Product 

Average Collection Period Total Assets  

Fixed Asset Turnover Current Liabilities  

Inventory Turnover Total Liabilities  

Average Sale Period Equities  

Total Asset Turnover Sales  

 Revenue  

 Cost of Sales  

 EBIT  

 Interest Expenses  

 Net Profit  

 EPS  

 

1) นาํขอ้มูลของตวัเลขทางการเงิน อตัราส่วนทางการเงิน ในงบแสดงสถานะทางการเงิน และตวัแปรทาง

เศรษฐศาสตร์แต่ละตวัแปลใน (ตาราง1) ท่ีไดจ้ากฐานขอ้มูล  

2) หาอตัราการเปล่ียนแปลงและทาํใหอ้ยูใ่นรูปทศนิยม  

3) แบ่งขอ้มูลออกเป็น ขอ้มูลใชส้าํหรับการฝึก 80% และขอ้มูลใชใ้นการทดสอบ 20%  

4) ทาํขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปเมทริกซ์ จึงไดเ้มทริกซ์สาํหรับการฝึกและทดสอบในโครงข่ายประสาทเทียมดงัน้ี 

เมทริกซ์ขอ้มูลตวัแปลนาํเขา้สาํหรับการฝึกขนาด 31 n×   เม่ือ  n   คือจาํนวนของขอ้มูล  80%  ท่ี

ใชใ้นการฝึก 

เมทริกซ์ขอ้มูลตวัแปลนําเขา้สําหรับชุดตวัอย่างทดสอบ 31 m×   เม่ือ  m   คือจาํนวนของ

ขอ้มูล  20%  ท่ีใชใ้นการทดสอบ 

เมทริกซ์ขอ้มูลตวัแปลนาํออกสาํหรับการฝึกขนาด 1 n×   เม่ือ  n   คือจาํนวนของขอ้มูล  80%  ท่ี

ใชใ้นการฝึก 

เมทริกซ์ขอ้มูลตวัแปลนาํออกสาํหรับชุดตวัอยา่งทดสอบ 1 m×   เม่ือ  m   คือจาํนวนของขอ้มูล  

20%  ท่ีใชใ้นการทดสอบ 

โดยขอ้มูลนาํเขา้และนาํออก 80% ท่ีใชส้าํหรับการฝึกอยูใ่นช่วง ไตรมาสท่ี 1 ในปี 1998 จนถึง ไตร

มาสท่ี 4 ในปี 2012 และขอ้มูลนาํเขา้และนาํออก 20% ท่ีใชส้าํหรับการทดสอบ อยูใ่นช่วง ไตรมาสท่ี 1 ในปี 

2013 จนถึง ไตรมาสท่ี 4 ในปี 2016 
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การสร้างแบบจาํลองโครงข่ายประสาทเทียม ใชข้อ้มูลท่ีแบ่งสาํหรับการฝึก นาํไปฝึกในโครงข่ายประสาท

เทียมโดยใชต้วัแบบอนุกรมเวลาฟังก์ชัน่เป็นแบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear Autoregressive Exogenous Model : NARX)  

โดยกาํหนดพารามิเตอร์ (Parameter) สาํหรับอลักอริทึม (Algorithm) สาํหรับการสร้างแบบจาํลองโครงข่ายประสาท

เทียมดงัน้ี 

1.) ใชโ้ครงข่าย series-parallel architecture โดยใชค้่าจริงแทนการใช ้feedback loop  ในการประมาณค่า 

output 

2.) ฟังก็ชั่นกระตุน้ในโครงข่ายประสาทเทียมใช้ (activation function) เป็น Hyperbolic tangent sigmoid 

transfer function 

3.) ในการคาํนวณค่าความผิดพลาดใชว้ธีิ Levenberg-Marquardt backpropagation 

Levenberg-Marquardt algorithm สมการคลา้ยคลึงกบั วธีิ Newton methods ในขณะท่ี backpropagation เป็น

กระบวนการหาค่าความลาดชันตํ่าสุด Marquardt-Levenberg algorithm คือกระบวนการท่ีใช้ประมาณการวิธีของ 

Newton’s method สมมุติวา่มีฟังกช์ัน่ ( )V x  ตอ้งการหาค่าตํ่าท่ีสุดของพารามิเตอร์ของเวคเตอร์ x  ฉะนั้น ไดรู้ปแบบ

สมการ Newton's method ดงัน้ี 

2 1x [ ( )] ( )V x V x−= − ∇ ∇      

โดย 2 ( )V x∇  เป็น Hessian matrix และ ( )V x∇  คือ Gradient ถา้ให ้ ( )V x  คือ ค่าความผิดพลาดกาํลงัสอง (Mean 

squared error : MSE) 

2
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ฉะนั้น สามารถเขียนเป็นสมการ Hessian Gradient ไดด้งัน้ี 

V( ) ( ) e( )Tx J x x∇ =       

2 V( ) ( ) ( )Tx J x J x∇ =       

เม่ือ ( )TJ x  คือ Jacobian matrix 
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จากสมการ Gauss-Newton  เม่ือให ้ (x) 0S ≈  ไดส้มการดงัน้ี 
T 1[ ( ) ( )] ( ) ( )Tx J x J x J x e x−=      

Marquardt-Levenberg เม่ือดดัแปลงกบัวธีิ Gauss-Newton ไดส้มการดงัน้ี 

T 1[ ( ) ( ) ] ( ) ( )Tx J x J x l J x e xµ −= +      

เม่ือ µ  เท่ากับศูนยห์รือมีขนาดเล็กมากๆ สมการดังกล่าวเป็น Newton's method เม่ือ µ  มีขนาดใหญ่ 

สมการเป็น gradient descent ส่ิงสาํคญัของอลักอริทึมน้ี คือการคาํนวณ  Jacobian matrix   ในการคาํนวณของโครงข่าย

ประสาทเทียมโดยใช ้Jacobian matrix   สามารถคาํนวณไดจ้าก การดดัแปลง backpropagation algorithm ปกติ   จาก 

performance index  

1 1 1 1 1 2 T[w (1,1) w (1,2) w ( 1, ) ( 1) ( 1) w (1,1) ( )]Mx S R b S b S b SM=     

และ  N Q SM= ×  

สามารถคาํนวณ backpropagation ไดด้งัน้ี  

2

1
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e
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∂
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=
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∑
     

ในองคป์ระกอบของ Jacobian matrix ท่ีใช ้Marquardt algorithm คาํนวณดงัน้ี 
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e
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เทอมน้ีสามารถคาํนวณไดโ้ดยใช ้backpropagation algorithm ปกติท่ีมีการปรับแต่งในชั้นสุดทา้ย 
k(n )M kF=   

k(n )kF คือ performance index  เป็นความสมัพนัธ์เวยีนเกิด (recurrence relation) 

โดย 

k

k k

k

(n (1)) 0 0
(n ) 0 (n (2)) 0

0 0 (n ( ))

k

k k

k

f
F f

f sk

 
 
 
 =
 
 
 
 

 
 

  



 

 

หาไดจ้ากสมการ 

k k 1 1(n )
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โดยเม่ือ Mean squared error (MSE)ของโครงข่ายประสาทเทียมสามารถหาไดจ้ากสมการ ดงัน้ี 
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โดย
M
qa คือค่าจากชั้นนาํออกของโครงข่ายประสาทเทียม q  นาํเขา้จาก qp  q( t a )M

q qe = −  คือค่าความผิดพลาด

นําเข้าจาก q  สําหรับ backpropagation algorithm แบบปกติ  ในการประมาณโดยใช้ steepest descent ประมาณ 

performance index ไดด้งัน้ี 

1V̂
2

T
q qe e=  

k 1T

W + คือนํ้ าหนกั และ 1kδ +  คืออตัราการเปล่ียนแปลงของ Mean squared error (MSE) เทียบกบันํ้ าหนกั และ
1(i)kα −  คืออตัราการเรียนรู้ (Learning rate) 

1
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 นาํขอ้มูลของราคาหุน้หาความล่าชา้ (Dela) โดยการแบ่งช่วงหา autocorrelation แบบระบบท่ีไม่มีสมบติั

ภาวะเชิงเสน้ โดยใช ้algorithm ของ backpropagation  neural network ธรรมดา  

เม่ือทาํการฝึกโครงข่าย โดยใชค้วามล่าชา้จากการใช ้algorithm ของ backpropagation neural network ธรรมดาขั้นตั้น  

โดยใชอ้ตัราการเปล่ียนแปลงของ ตวัเลขทางการเงิน อตัราส่วนทางการเงิน ในงบแสดงสถานะทางการเงิน และใช้

ขอ้มูลตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์ของไตรมาสปัจจุบนัในการทาํนายราคาหุน้ในไตรมาสถดัไป เพ่ือใหไ้ดน้ํ้ าหนกัในแต่

ละ layer เม่ือไดน้ํ้ าหนกัในแต่ละ layer จากการฝึกแลว้ จึงนาํไปใชก้บัขอ้มูลทดสอบ ผลท่ีไดจ้ากขอ้มูลทดสอบมา

เปรียบเทียบกบั ค่าจริงเพ่ือหาความผิดพลาดกาํลงัสอง(Hagan and Menhaj, 1994) 

 

4. ผลการวจิยั 

การหาความล่าชา้สาํหรับโครงข่ายประสาทเทียมอนุกรมเวลาฟังกช์ัน่เป็นแบบไม่เชิงเสน้โดยการแบ่งช่วงหา

ความล่าช้า ท่ีจะนําไปใช้ในอัลกอริทึม อนุกรมเวลาฟังก์ชั่น เป็นแบบไม่เชิงเส้น โดยใช้อัลกอริทึมของ 

Backpropagation  neural network พบว่าการใช้ความล่าช้าถอยไป 4 ช่วงเวลาในตวัแบบท่ีได้จาก อลักอริทึมของ 

Backpropagation  neural network ซ่ึงเป็นอนุกรมเวลาฟังก์ชัน่เป็นแบบไม่เชิงเส้น พบวา่ไดค้่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย

กาํลงัสองตํ่าสุดจึงเลือกความล่าช้าดงักล่าวเพ่ือจะใช้ในอนุกรมเวลาอลักอริทึมฟังก์ชั่นเป็นแบบไม่เชิงเส้นต่อไป  

(ภาพท่ี 3)   
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ภาพท่ี 3 ค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียกาํลงัสองของความล่าชา้ (delay)  

 

ในขั้นตอนการฝึกโครงข่าย และเปรียบเทียบแต่ละโครงข่าย โดยเลือกจากโครงข่ายท่ีให้ค่าความ

คลาดเคล่ือนเฉล่ียกาํลงัสองตํ่าท่ีสุด     โดยเร่ิมฝึกโครงข่ายจากโครงข่าย 1 ชั้นซ่อน 1 โหนด ไล่จนถึง โครงข่าย ท่ีมี 2 

ชั้นซ่อน คือ ชั้นซ่อนท่ี 1 จาํนวน 31 และชั้นซ่อนท่ี 2 จาํนวน 31 โหนด รวมทั้งส้ินจาํนวน 992 โครงข่าย 

จากนั้นหาค่าเฉล่ียของ ค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียกาํลงัสองผลการประมวลผลโดยใชป้ระสาทเทียมแบบ

แพร่ยอ้นกลบัโดยใช ้Levenberg-Marquardt algorithm โดยจดัเรียงตามค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

10 อนัดบัแรก ซ่ึงไดผ้ลดงัน้ี (ตาราง 2) 

 

ตาราง 2  แสดงขอ้มูลบางส่วนของผลการฝึกโครงข่าย โดยจดัเรียงตามค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 10 อนัดบัแรก 

Layer ค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียกาํลงัสอง 

[22,1] 0.0195 

[19,1] 0.0210 

[8,1] 0.0232 

[16,1] 0.0238 

[11,1] 0.0244 

[12,1] 0.0266 

[18,2] 0.0269 

[24,2] 0.0269 

[30,2] 0.0278 

[20,1] 0.0280 
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จากตาราง 2 พบวา่ โครงข่ายท่ีมีชั้นซ่อนสองชั้น โดยในชั้นซ่อนแรกมี 22 โหนด และในชั้นซ่อนท่ีสองมี 1 

โหนด มีความสามารถในการทาํนายราคาหุน้ บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั(มหาชน)  (SCC)  ดว้ยตวัเลขทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงิน และตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์ ไดดี้ท่ีสุด 

เม่ือใชอ้ลักอริทึม ของโครงข่ายประสาทเทียมโดยใชต้วัแบบอนุกรมเวลาฟังก์ชัน่เป็นแบบไม่เชิงเสน้ในการ

ทาํนายอตัราการเปล่ียนแปลงของราคาหุน้ในชุดขอ้มูลท่ีทาํการทดสอบโดยโครงข่ายประสาท เม่ือแปลงเป็นราคาหุน้

แลว้นํามาเทียบกับราคาหุ้นท่ีเกิดข้ึนจริง (ภาพท่ี 4) โดยมีความคลาดเคล่ือนกาํลงัสองเฉล่ีย ในชุดขอ้มูลทดสอบ

โครงข่ายประสาทเทียมอยู่ท่ี 0.0087 ความสามารถในการทํานายราคาหุ้นในชุดข้อมูลทดสอบโดยมีค่าความ

คลาดเคล่ือนเฉล่ียอยูท่ี่ 8.49% หรือ ± 39.95 บาท  

 

 
 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การวิจยัน้ีทาํการศึกษาการทาํงานและประสิทธิภาพของโครงข่ายประสาทเทียม ในการทาํนายราคาหุน้โดย

ใช้ตัวเลขทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน และตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ ในการสร้างแบบจําลองโครงข่าย 

ประสาทเทียม และหาค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียกาํลงัสองตํ่าท่ีสุด  ตวัแบบอนุกรมเวลาฟังก์ชัน่เป็นแบบไม่เชิงเส้น

ดงักล่าวมีความสามารถในการทาํนายราคาหุน้โดยโครงข่ายท่ีเหมาะสมคือ ชั้นซ่อนท่ี 1 มี 22 โหนด ชั้นซ่อนท่ี 2 มี 1 

โหนด โดยมีค่าความค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียกาํลงัสองอยูท่ี่ 0.0087 ซ่ึงมีค่านอ้ยท่ีสุดโดยเทียบกบัโครงข่ายอ่ืนๆ 

 มีความคลาดเคล่ือนเฉล่ียอยูท่ี่ 8.49%   เม่ือเปรียบเทียบกบัการศึกษาของ วชิชุพนัธ์ อาวชันาการ (2005) ในการทาํนาย

ราคาหลกัทรัพยซ่ึ์งมีความคลาดเคล่ือนเฉล่ียอยูท่ี่ 9.92% จากทุกลุ่มอุตสาหกรรม ซ่ึงมีค่าท่ีใกลเ้คียงกนัแต่การศึกษา

ของ วชิชุพนัธ์ อาวชันาการ มีความคลาดเคล่ือนเฉล่ียมากกวา่อาจเป็นเพราะขอ้มูลท่ีใชมี้ความจาํเพาะนอ้ยกวา่จึงส่งผล

ทาํให้มีความแม่นยาํนอ้ยกวา่ หรืออาจเป็นท่ีความแตกต่างของโครงข่าย ฉะนั้นอาจสรุปไดว้า่สามารถประยกุตใ์ชต้วั

 
ภาพท่ี 4  แสดงราคาหุน้ บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั )มหาชน(  ระหวา่งค่าจริงและค่าทาํนาย  

ในชุดขอ้มูลท่ีทาํการทดสอบ 
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แบบอนุกรมเวลาฟังก์ชั่นเป็นแบบไม่เชิงเส้นดังกล่าว ในการทํานายราคาหุ้นในอนาคตได้ และสามารถใช้ใน

สถานการณ์จริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

มีตวัแปรท่ีน่าสนใจอีกมากมายท่ีสามารถนาํมาช่วยในการทาํนายได ้ยกตวัอย่างเช่น อตัราดอกเบ้ีย การ

บริโภค ดชันีอุตสาหกรรม ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET index) เป็นตน้   อาจลองใชว้ธีิในการประเมิน

มูลค่าหุ้น หรือการวิเคราะห์แบบอ่ืน เช่น Technical analysis สามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัโครงข่ายประสาทเทียมเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพของการทาํนาย   ในการเปรียบเทียบความแม่นยาํลกัษณะของการศึกษายงัคงมีความแตกต่างกนัมาก 

ดังนั้ นอาจต้องรอให้มีการศึกษาในเร่ืองเดียวกันหรือคล้ายกันอีกในอณาคตเพ่ือเปรียบเทียบความแม่นยาํและ

ประสิทธิภาพของโครงข่ายประสาทเทียมดงักล่าว   การเปล่ียนแปลง transfer function ตลอดจนการเปล่ียนอลักอริทึม

สาํหรับการ optimization ท่ีเหมาะสมอาจทาํใหโ้ครงข่ายมีประสิทธิภาพดีข้ึน 

 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบ Multilayer Perceptron  ซ่ึงในปัจจุบนัมี

สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมหลากหลายรูปแบบ เช่น Deep Neural Network (DNN), Recurrent Neural 

Network (RNN), Convolutional Neural Network (CNN) เป็นต้น ฉะนั้ นอาจลองประยุกต์สถาปัตยกรรมโครงข่าย

ประสาทเทียมหลายๆแบบในการทาํนาย อาจทาํใหมี้ความแม่นยาํมากกวา่ Multilayer Perceptron 

 การปรับเปล่ียนธุรกิจเป็นส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งพิจารณาเพราะจะทาํให้พ้ืนฐานบริษทัเปล่ียนไป ส่งผลต่อการใช ้

อตัราส่วนทางการเงิน อาจทาํใหอ้ตัราส่วนทางการเงินบบางตวัมีความสาํคญัมากข้ึนและบางตวัลดความสาํคญัลง 
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บทคัดย่อ 

  

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างแบบจาํลองท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ดชันีราคา (SET50 Index) 

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษา คือ ราคาปิดรายวนัของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (SET50 Index) ปริมาณการซ้ือขายและขอ้มูลปัจจยัทางเทคนิค ตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 ถึง 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 รวมทั้งส้ิน 1,189 วนั ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้าํการแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 945 วนัแรก ใช้

สาํหรับสร้างแบบจาํลองและ 244 วนัท่ีเหลือใชส้าํหรับใหแ้บบจาํลองสร้างค่าพยากรณ์ข้ึนมา  

 ในการศึกษาใชแ้บบจาํลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (Multi-Layer Perception, MLP) ประกอบ

ไปดว้ยชั้นนาํขอ้มูลเขา้ ชั้นซ่อนเร้นและชั้นผลลพัธ์ โดยใชก้ารเรียนรู้แบบแพร่ยอ้นกลบั (Back Propagation) มาใชใ้น

การพิจารณาและออกแบบโครงข่ายประสาทเทียม โดยใช้ผลลพัธ์จากการทดลองและการฝึกระบบน้ีในสร้างค่า

พยากรณ์ดชันีราคา SET50 Index จากการฝึกโครงข่ายสร้างแบบจาํลองจาํนวน 39,304 โครงข่าย พบว่าแบบจาํลอง

โครงข่าย [13,15], [14,12], [13,7], [16,11], [15,4] ซ่ึงให้ค่าถอดรากเฉล่ียของความผิดพลาดยกกาํลงัสอง (Root mean 

square error : RMSE) เท่ากับ 6.7666, 6.9298, 7.5773, 7.3192, 7.4431 เรียงจากน้อยไปมากตามลาํดบั จากนั้นนาํ

แบบจาํลองโครงข่ายทั้ง 5 มาทาํการพยากรณ์ขอ้มูลกลุ่มนอกเหนือจากกลุ่มตวัอยา่ง (Out of Sample) จาํนวน 244 วนั

โดยจะทาํการพยากรณ์วนัถดัไป ทาํซํ้ าจนครบ 244 วนั แลว้ทาํการเปรียบเทียบค่า MAPE (Mean Absolute Percentage) 

ของทั้ง 5 โครงข่ายเพ่ือหาโครงข่ายท่ีใหค้่า MAPE ตํ่าท่ีสุด 

 จากผลการทดสอบแบบจาํลองโครงข่ายประสาทเทียมพบวา่ แบบจาํลองโครงข่าย [13,7] , [15,4], [14,12], 

[16,11], [13,15] เป็นแบบจาํลองท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ดชันีราคา (SET50 Index) ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ซ่ึงใหค้่าเปอร์เซ็นตผ์ิดพลาดเฉล่ียสมับูรณ์ (MAPE)  เท่ากบั 1.7943, 2.3449, 3.1136, 3.4516 และ 3.6244 

ท่ีมีค่าใกล้เคียงค่าจริงมากท่ีสุดตามลําดับ พบว่าแบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียมสามารถพยากรณ์ได้มี

ประสิทธิภาพสูงเน่ืองจากเป็นแบบจาํลองแบบไม่ใช่พารามิเตอร์ (Non-Parametric) โดยใช้หลักการเรียนรู้ของ

แบบจําลองในการสร้างความสัมพันธ์ของค่านํ้ าหนักและโครงสร้างภายในโครงข่าย ซ่ึงมีความยืดยุ่นและมี

ประสิทธิภาพในการสร้างความสัมพนัธ์ของขอ้มูล โดยแบบจาํลองท่ีมีจาํนวนชั้นซ่อนเร้นมากกวา่ ไม่ไดบ่้งบอกถึง

ความสามารถในการพยากรณ์ท่ีมากกวา่แบบจาํลองท่ีมีชั้นซ่อนเร่นท่ีเหมาะสมเพียงพอ  ซ้ึงพบวา่โครงข่ายจาํนวน 2 
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ชั้นซ่อนเร้นก็เพียงพอท่ีจะสามารถใชแ้กปั้ญหาต่างๆได ้การเพ่ิมจาํนวนชั้นท่ีมากกวา่น้ี ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

พยากรณ์ท่ีดีข้ึน แต่จาํนวนนิวรอนท่ีมีในแต่ละชั้นซ่อนเร้นมีผลต่อประสิทธิภาพในการพยากรณ์ โดยท่ีลกัษณะ

โครงสร้างเครือข่ายแบบจาํลองท่ีดี ควรมีนิวรอนในชั้นล่าสุดนอ้ยกวา่ชั้นซ่อนเร้นก่อนหนา้ 

คาํสําคญั:  โครงข่ายประสาทเทียม, ดชันี SET50,  การพยากรณ์ 

 

ABSTRACT 

This study aim to forecast the time series of an Artificial Neural Network (ANN) of the SET50 Index. The 

time series data is comprised of the closing prices of the SET50 index and trading volume and technical factors from 

1 January 2012 to 31 December 2016. One thousand one hundred and eighty -nine daily samples are employed. The 

data for the last 244 days is used to calculate the forecasting performance of the ANNs.  

In the study, multi- layer perception ( MLP)  models are used.  Hidden layers and result layers Back 

propagation is used to determine and design an artificial neural network. Using the results of the experiments and the 

training of this system to generate the SET50 Index price forecast from the 39,304 network model trainings, the 

network model [13,15], [14,12], [ 13,7], [16,11], [15,4], giving the root mean square error (RMSE) of 6.7666, 6.9298, 

7. 5773, 7. 3192, 7. 4431.  The five network models for forecasting 244 days out of the sample.  The next day was 

repeated for 244 days, then the MAPE values of the five networks were compared to find the lowest MAPE network. 

The results of the established models consisted of 5  structures of the artificial neural networks:  [ 1 3 ,7 ]  , 

[15,4], [14,12], [16,11], and [16,11] is efficient model for forecasting SET50 Index with Mean Absolute Percentage 

Error (MAPE) values of 1.7943, 2.3449, 3.1136, 3.4516 and 3.6244. The [13,7] network was the most accurate 

network in the 244- days’  forecast.  It was found that the artificial neural network model can be highly predictive 

because it is a non- parametric model.  ( Non- Parametric)  using the learning principle of the model to establish 

relationships of weight and structure within the network.  This is very effective and effective in establishing data 

relationships. Models with more hidden layers. It does not imply that the predictive ability is greater than the model 

with a sufficiently adequate hidden layer. It is clear that the two-hidden layer network is enough to solve the problem. 

Adding more layers Does not affect better forecasting performance. However, the number of neurons in each stratum 

has an effect on the predictive efficiency.  By the way, the good network structure model.  There should be Neural 

Network in the last layer less than the previously hidden layer. 

Keywords:  Artificial Neural Network, SET50 Index, Prediction 
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1. บทนํา 

การออม คือการนาํเงินไปฝากกบัธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงไดรั้บผลตอบแทนในรูปของอตัราดอกเบ้ีย เป็นท่ีทราบ

กนัดีวา่ในปัจจุบนัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารพาณิชยอ์ยูใ่นระดบัตํ่า และยงัมีแนวโนม้ลดตํ่าลงเร่ือยๆ อีกทั้ง

ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากดอกเบ้ียนั้นยงัตอ้งนาํมาเสียภาษี ประกอบกบัอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก จึงทาํ

ให้การฝากเงินกบัธนาคารพาณิชยไ์ม่ใช่ตวัเลือกท่ีดีสาํหรับการออม การลงทุนใน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET) เป็นทางเลือกหน่ึงของการลงทุนท่ีไดรั้บความสนใจจากผูท่ี้มีเงินออม เพราะมีโอกาสไดรั้บ ผลตอบแทนท่ีสูง

กว่าการลงทุนประเภทอ่ืนๆนอกจากน้ีการท่ีตลาดหลกัทรัพยมี์บริษทัจดทะเบียนท่ีหลากหลาย  ตลาดหลกัทรัพยจึ์ง

เหมาะอยา่งยิ่งสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการความหลากหลายในการลงทุนทั้งประเภทสินคา้และผลตอบแทนเพราะหลกัทรัพย์

หรือตราสารเพ่ือการลงทุนหลายประเภท (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,2548) 

 SET50 คือหลกัทรัพย ์50 หลกัทรัพย ์ท่ีมีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) สูง การซ้ือขายมีสภาพคล่องสูง

อยา่งสมํ่าเสมอ  และมีสัดส่วนผูถื้อหุ้นรายยอ่ยผ่านเกณฑท่ี์กาํหนดการปรับรายการหลกัทรัพย ์ ตลาดหลกัทรัพยไ์ด้

กาํหนดให้มีการพิจารณาปรับรายการหลกัทรัพยท่ี์ใช้ในการคาํนวณ SET50 Index  ทุกๆ 6 เดือน ทั้ งน้ีเพ่ือความ

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัภาวะการณ์ในตลาดหลกัทรัพย ์ เช่น กรณีท่ีมีบริษทัจด

ทะเบียนเขา้ใหม่  หรือกรณีท่ีมีการเพ่ิมทุนของบริษทัจดทะเบียนซ่ึงอาจส่งผลใหหุ้น้สามญับางตวัท่ีไม่ไดถู้กคดัเลือก

มาก่อนมีคุณสมบติัครบถว้นข้ึน  และสามารถนาํมาใชใ้นการคาํนวณ SET50 Index  ได ้   

 เน่ืองจากการลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีนักลงทุนให้ความสนใจ ซ่ึงสามารถให้อัตรา

ผลตอบแทนเฉล่ียโดยรวมท่ีสูงแก่นักลงทุนมากกว่าการฝากออมทรัพย์หรือการซ้ือพนัธบัตรรัฐบาล แต่ใน

ขณะเดียวกนัก็มีความเส่ียงสูงตามมาเช่นกนั ความเส่ียงเป็นส่ิงท่ีนกัลงทุนไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ดงันั้นการลงทุน

ตอ้งศึกษาขอ้มูลการลงทุนในหลกัทรัพยใ์ห้รอบคอบ ก่อนการตดัสินใจลงทุน ในการลงทุนส่ิงท่ีนักลงทุนให้ความ

สนใจก็คือ การเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย ์เพราะราคาหลกัทรัพยเ์ป็นตน้ทุนของการลงทุน และเป็นผลตอบแทน

ให้กบันกัลงทุนเม่ือทาํการขายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป ดงันั้นก่อนการตดัสินใจท่ีทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยจึ์งจาํเป็นท่ี

ตอ้งมีการวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือนาํผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มาใชใ้นการตดัสินใจ การเตรียมตวั ป้องกนัหรือสร้างผล

กาํไรจากการคาดคะเนในอนาคต สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน  (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET), 2548)  

 ขอ้มูลราคาหลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะท่ีข้ึนลงอยูต่ลอดเวลา กล่าวคือโดยทัว่ไปแลว้ลกัษณะของขอ้มูลอนุกรม

เวลา (Time Series) มีการเปล่ียนแปลงเสมอเม่ือเวลาเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นและยาก

แก่การคาดการณ์ถึงแนวโน้มของตลาดหุ้นได้ (Lebaron and Weigend.,1998) ดังนั้นการพยากรณ์แนวโน้มราคา

หลกัทรัพยใ์นอนาคตถือเป็นส่ิงท่ีช่วยลดปัญหาใหก้บันกัลงทุนได ้ ท่ีผ่านมาพบว่าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการิเคราะห์

หลักทรัพย์ทางเทคนิคท่ีนิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันยงัไม่มีขอ้สรุปท่ีชัดเจนว่าเคร่ืองมือใดให้ความแม่นยาํในการ

พยากรณ์ดีท่ีสุด  เคร่ืองมือท่ีถูกนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น  การวิเคราะห์เชิงเส้น  การถดถอย  และการ

วิเคราะห์อนุมกรมเวลา  เคร่ืองมือเหล่าน้ีทาํนายไดเ้ฉพาะการหาความสัมพนัธ์เชิงเส้น  ซ่ึงขอ้มูลราคาหลกัทรัพยเ์ป็น

ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลเชิงเส้น (Non-Linear) รวมถึงมีขอ้บกพร่องของแบบจาํลองท่ีทาํการทดสอบความแม่นยาํนั้นเกิด

ขอ้ผิดพลาด เช่น ขอ้มูลไม่มีความน่ิง (Non-Stationary) ขอ้มูลมีคล่ืนรบกวน (Noise) รวมถึงขอ้จาํกดัในความสามารถ

ของแบบจําลอง (Model)  ท่ีใช้พยากรณ์ (Goutam et al., 2006) จึงมีความจําเป็นท่ีต้องหาเคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีมี

ประสิทธิภาพท่ีเหมาะสม    
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 ปัจจุบนัไดมี้การนาํแบบจาํลองโครงข่ายประสาทเทียม มาใชใ้นงานวจิยัดา้นต่างๆ เน่ืองจากความสามารถใน

การเรียนรู้ การจดจาํ และจาํลองพฤติกรรมทางกายภาพของระบบโครงข่ายประสาทเทียมจากขอ้มูลฝึกสอนท่ีป้อน

ให้กบัโครงข่าย ซ่ึงเป็นการทาํงานท่ีซบัซอ้น มีความยืดหยุน่สูง แต่ให้ผลลพัธ์เป็นอยา่งดี  จึงไดมี้ผูน้าํมาประยกุตใ์ช้

งานหลากหลาย เช่น งานในดา้นองการสกดัองคค์งามรู้จากฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ งานในดา้นของการจดจาํรูปแบบท่ีมี

ความไม่แน่นอน เช่น ลายมือ ลายเซ็น ตวัอกัษร ใบหน้า ดา้นการจดัหมวดหมู่และการแยกแยะส่ิงของหรือขอ้มูล 

รวมทึงมีการใชศึ้กษาเก่ียวกบัตลาดทุน ศึกษาการพยากรณ์ราคาตลาดหุน้ในประเทศอ่ืนๆ ศึกษาการการพยากรณ์ราคา

นํ้ ามนัดิบ นอกจากน้ี ยงัมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพของแบบจาํลองโครงข่ายประสาทเทียม  ในการพยากรณ์ท่ี

มากกวา่แบบจาํลอง  GARCH และ ARIMA (J. Tunsenee., 2006)  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการพยากรณ์ดชันีราคา SET50 Index โดยใชแ้บบจาํลองโครงข่ายประสาทเทียม  

จากการใชข้อ้มูลดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET50 Index ในอดีต และขอ้มูลปัจจยัทางเทคนิค ในการสร้างตวัแบบจาํลองท่ี

มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ เพ่ือนาํค่าพยากรณ์นั้นมาใชป้ระโยชน์ในเป็นการวางแผน  การตดัสินใจ  การเตรียม

ตวัป้องกนัหรือสร้างผลกาํไรจากการคาดการณ์ในอนาคต หรือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการทดสอบความมีประสิทธิภาพ

ของตลาดต่อไป 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงหมายถึงข้อมูลท่ีมีผูอ่ื้น

รวบรวมไวใ้หแ้ลว้ โดยใชร้าคาปิดรายวนัของดชันีราคา SET50 Index และมูลค่าการซ้ือขาย รวมทั้งตวัแปรขอ้มูลการ

วิเคราะห์ทางเทคนิค ยอ้นหลงั 4  ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 รวมทั้งส้ิน 1,189 ขอ้มูล โดย

ขอ้มูลท่ีใชม้าจากฐานขอ้มูลของโปรแกรม Aspen ท่ีทางมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยเป็นสมาชิก 

 

ตวัแปรข้อมูลการวเิคราะห์ทางเทคนิคทีใ่ช้งานค้นคว้าอสิระนีม้ด้ีวยกนัดงันี ้

      โดยพฒันาอา้งอิงจากตวัแปรท่ีใชใ้นการจดัทาํ CNNMONEY’S Fear & Greed Index 

1. Stock Price Momentum: 
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2. Stock Price New High: เปอร์เซ็นตจ์าํนวนหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET50 ท่ีทาํราคสูงสุด        

                                             ในรอบ 52 สปัดาห์  

3.Stock Price New Lows: เปอร์เซ็นตจ์าํนวนหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET50 ท่ีทาํราคาตํ่าสุด 

         ในรอบ 52 สปัดาห์  

4. Market Volatility: 
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5. Safe Heaven Demand: t tR Y−  

tR  คือ อตัราผลตอบแทนจากหลกัทรัพย ์

tY คือ ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ 10 ปี 

6. Strong Bullish Momentum: Stock Price New High - Stock Price New Lows 

 

การวดัความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ (ประสิทธิภาพของแบบจาํลอง) 

Root mean square error ( )RMSM  หรือค่าถอดรากกาํลงัสองของ MSE ถูกใชเ้ป็นค่าประเมินค่าเบ่ียงเบนของ

ความผิดพลาด (Standard deviation of forecast error) โดยปกติค่าเฉล่ียของความผิดพลาดยกกาํลงัสอง ค่า MSE น้ีใช้

วดัความแปรปรวนระหวา่งค่าพยากรณ์และค่าท่ีเกิดข้ึนจริง หากผิดพลาดมากค่า MSE สูงข้ึน เพราะเป็นค่ากาํลงัสอง 

หากค่าพยากรณ์ไม่มีความลาํเอียงจริง MSE ใชเ้ป็นค่าท่ีเมินค่าแปรปรวนของค่าผิลพลาดได ้(Variance of forecast 

error) 
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Mean absolute percentage error ( )MAPE หรือ เปอร์เซ็นต์ค่าผิดพลาดเฉล่ียสัมบูรณ์ค่า  MAPE โดยมากใช้ใน

การวดัความแม่นยาํท่ีตอ้งการเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต ์ 
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 โดยท่ี a
tY   คือ ค่าท่ีแทจ้ริง ณ เวลาท่ี t 

  s
tY   คือ ค่าประมาณจากแบบจาํลอง ณ เวลาท่ี t 

  T      คือ จาํนวนเวลาท่ีใชใ้นการประมาณแบบจาํลอง 

 

 

ตวัแปรทีใ่ช้ในแบบจาํลอลงโครงข่ายประสาทเทยีม 

 การศึกษาคร้ังน้ีทาํการสร้างแบบจาํลองโครงข่ายประสาทเทียม  โดยแบ่งขอ้มูลเป็นสองกลุ่ม ขอ้มูลชุดแรก 1 

ถึง 944 ใชใ้นการสร้างแบบจาํลอง และชุดท่ีสอง 945 ถึง 1,189 ใชใ้นการเปรียบเทียบผลพยากรณ์แบบ Out of  Sample  
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าของตวัแปรต่างๆท่ีเลือกใชใ้นการฝึกระบบโครงข่ายประสาทเทียม 

ตวัแปร ค่าท่ีใช ้

Transfer Function ของ Hidden Layer Hyperbolic Tangent Sigmoid Function 

Transfer Function ของ Output Layer Pure Linear 

Training Algorithm Back Propagation 

Training Function Levenberg-Marquardt backpropagation  

Max Validate Fail 30 

Epochs 1000 

Learning rate 0.01 

Initial weight Initnw 

Gold 0.00 

Performance Mean Square Error 

 

 นาํตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัตารางท่ี 1 มาใชใ้นการพิจารณาและออกแบบโครงข่ายประสาทเทียม โดยใช้

ผลลพัธ์จากการทดลอง และการฝึกระบบ การศึกษาคร้ังน้ีสร้างค่าพยากรณ์โดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมแบบหลาย

ชั้น (Multi-Layer Perception, MLP) ประกอบไปด้วยชั้นนําข้อมูลเขา้ ชั้นซ่อนเร้นและชั้นผลลัพธ์  ซ่ึงรูปแบบน้ี

เพียงพอต่อการฝึกใหแ้กปั้ญหาต่างๆได ้และใชก้ารเรียนรู้แบบแพร่ยอ้นกลบั (Back Propagation) ซ่ึงการพิจารณาเลือก

ฟังก์ชั่นถ่ายโอนในชั้นนําขอ้มูลและชั้นซ่อนเร้นพิจารณาจากภาพรวมการฝึกระบบ หากฟังก์ชันท่ีเลือกใช้ให้

ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของระบบ (เสน้ Train) ท่ีดีข้ึนเร่ือยๆ หลงัจากผา่นไปหลายรอบการเรียนรู้ (Epochs) โดยขั้นมี

ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. แบ่งขอ้มูลออกเป็น 3 กลุ่มดงัดารางท่ี 2 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 2 แสดงจาํนวนขอ้มูลและสดัส่วนของขอ้มูล 

ขอ้มูล จาํนวนขอ้มูล สดัส่วน (ร้อยละ) 

Training set 754 80 

Test set 95 10 

Validation 95 10 

 จากตารางท่ี 2 แสดงถึงจาํนวนขอ้มูลในการออกแบบจาํลองโครงข่ายประสาทเทียม โดยแบ่งขอ้มูลเป็น 3 

กลุ่ม คือ  

  1) Training Set จาํนวน 754 ขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 80 ของขอ้มูลทั้งหมด  

  2) Test Set จาํนวน 95 ขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 10 ของขอ้มูลทั้งหมดและ  

  3) Validation Set จาํนวน 95 ขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 10 ของขอ้มูลทั้งหมด 
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 2.  สร้างโครงข่าย จาํนวนทั้งส้ิน n x h โครงข่าย โดยกาํหนดให้ จาํนวน Input Node เท่ากบั 1,2,3,…,n และ

ในแต่ละชุดของ Input Node มี Hidden Node เท่ากบั 1,2,3,…,h ดงัน้ี 

 2.1  พิจารณาจาํนวนวนัท่ีกาํหนดใชเ้ป็นค่าเพดานของจาํนวนนิวรอนในขั้นนาํเขา้ขอ้มูล (Input Layer) 

 2.2  พิจารณากาํหนดจาํนวนนิวรอนในชั้นซ่อนเร้น (Hidden Layer) จาก Rule of Thumbs สามารถกาํหนด

ช่วงของจาํนวนนิวรอนได้ดังน้ี กาํหนดให้ Input Neural (n) = 8 ดังนั้น เพดานของ Hidden Layer = 2 x n +1 มีค่า

เท่ากบั 17 นิวรอน การเลือกแบบจาํลองโครงข่ายประสาทเทียม ทาํโดย เลือกจาํนวนนิวรอนในชั้นนาํขอ้มูลเขา้ (Input 

Node) มีค่าเท่ากับ 8 และ จาํนวนนิวรอนในชั้นซ่อนเร้น (Hidden Node) มีค่าเท่ากบั 17 รวมจาํนวนโครงข่ายท่ีใช้

ทดสอบทั้งส้ิน 8 x 17 x 17 x 17 เท่ากบั 39,304 โครงข่าย 

 2.3  กาํหนดจาํนวนนิวรอนในชั้นขอ้มูลผลลพัธ์ (Output Layer) กาํหนดตามรูปแบบผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ การ

วจิยัน้ีใชผ้ลลพัธ์คือค่าพยากรณ์ 1 วนัถดัไป เพราะฉะนั้นจาํนวนนิวรอนในชั้นน้ีมีค่าเท่ากบั 1 นิวรอน 

 3.  ฝึกโครงข่ายทั้ง n x h โครงข่ายดว้ยชุด Training Set ในขั้นตอนท่ี 1 และทาํการคาํนวณหา Root Mean 

Square Error (RMSE) จากการเรียนรู้ โดยใช้ Test Set โดยแต่ละโครงข่ายสร้างและฝึกซํ้ า จาํนวน 3 คร้ัง เพ่ือหา

ค่าเฉล่ีย RMSE ท่ีต ํ่าท่ีสุด 

 4.  เลือกโครงข่ายท่ีค่า RMSE ตํ่าท่ีสุด 5 อนัดบั จากการคาํนวณในชั้นตอนท่ี 3 

 5.  นาํโครงข่ายจากชั้นท่ี 4 มาทาํการฝึกใหม่โดยกาํหนดค่าตั้งตน้ใหก้บัโครงข่ายทั้ง 5 และฝึกระบบใหม่อีก

คร้ังพร้อมทั้งให้โครงข่ายทั้ง 5 พยากรณ์ขอ้มูลกลุ่มนอกเหนือจากกลุ่มตวัอยา่ง (Out of Sample) จาํนวน 244 วนัโดย 

นาํค่าพยากรณ์ไดแ้ลว้นาํกลบัมาใชพ้ยากรณ์วนัถดัไป ทาํซํ้ าจนครบ 244 วนั 

 6.  เปรียบเทียบค่า MAPE ของทั้ง 5 โครงข่ายเพ่ือหาโครงข่ายท่ีใหค้่า MAPE ตํ่าท่ีสุด 

 

4. ผลการวจิยั 

 จากการฝึกโครงข่ายท่ีใชท้ดสอบทั้งส้ิน 39,304 โครงข่าย ดว้ยชุด Training Set จาํนวน 944 ขอ้มูล และทาํ

การคาํนวณหา Root Mean Square Error (RMSE) จากการเรียนรู้ โดยแต่ละโครงข่ายสร้างและฝึกซํ้ า จาํนวน 3 คร้ัง 

เพ่ือหาโครงค่ายท่ีใหค้่า RMSE ท่ีต ํ่าท่ีสุด ท่ีใชใ้นการพยากรณ์ดชันีราคา SET50 Index โดยเลือกโครงข่ายท่ีค่า RMSE 

ตํ่าท่ีสุด 5 อนัดบั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการฝึกแบบจาํลองโครงข่ายประสาทเทียม 

No. HiddenLayerSize MSE RMSE MAE MAPE 

1 [13,15] 45.7873 6.7666 5.0894 0.5390 

2 [14,12] 48.0219 6.9298 4.8248 0.5102 

3 [13,7] 57.4158 7.5773 6.1640 0.6553 

4 [16,11] 53.5704 7.3192 4.8283 0.5115 

5 [15,4] 55.3998 7.4431 6.0357 0.6424 

 

 จากนั้ นนําแบบจําลองโครงข่ายท่ีได้จากการฝึก ท่ีให้ค่า Root Mean Square Error (RMSE) ตํ่าสุด ทั้ ง 5 

โครงข่าย มาทาํการฝึกใหม่โดยกาํหนดค่าตั้งตน้ และฝึกระบบใหม่อีกคร้ัง จากนั้นให้โครงข่ายทั้ง 5 พยากรณ์ขอ้มูล

กลุ่มนอกเหนือจากกลุ่มตวัอยา่ง (Out of Sample) จาํนวน 244 วนั โดยทาํการพยากรณ์ท่ีวนัถดัไป ทาํซํ้ าจนครบ 244 

วนั แลว้ทาํการเปรียบเทียบค่า MAPE ของทั้ง 5 โครงข่ายเพ่ือหาโครงข่ายท่ีใหค้่า MAPE ตํ่าท่ีสุด สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการทดสอบแบบจาํลองโครงข่ายประสาทเทียม 

No. HiddenLayerSize MSE RMSE MAE MAPE 

1 [13,7] 513.2090 22.6541 16.0093 1.7943 

2 [15,4] 2184.7978 46.7418 20.7108 2.3449 

3 [14,12] 2082.7863 45.6375 28.0567 3.1136 

4 [16,11] 2460.1298 49.5996 30.6671 3.4516 

5 [13,15] 2347.3474 48.4494 32.4288 3.6244 

 
   

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาประสิทธิภาพการพยากรณ์ดชันีราคา SET50 Index โดยใชแ้บบจาํลองโครงข่ายประสาทเทียม 

จากขอ้มูลราคาปิดรายวนัของดชันี SET50 Index และปริมาณการซ้ือขาย รวมทั้งตวัแปรขอ้มูลการวเิคราะห์ทางเทคนิค 

ตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 รวมทั้งส้ิน 1,189 วนั ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้าํการแบ่งขอ้มูล

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 945  วนัแรก ใชส้ําหรับสร้างแบบจาํลองและ 244 วนัท่ีเหลือใชส้ําหรับให้แบบจาํลองสร้างค่า

พยากรณ์ข้ึนมาเปรียบเทียบความแม่นยาํ  โดยการพยายกรณ์ขอ้มูลทั้ง 244 วนัน้ี เป็นการพยากรณ์แบบ Out of Sample 

โดยจะทาํการพยากรณ์ขอ้มูลของวนัท่ี 1tY +  ทาํซํ้ าไปเร่ือยๆ จนครบ 244 วนั จากนั้นหาค่าเปอร์เซ็นตผ์ิดพลาดเฉล่ีย

สัมบูรณ์ (MAPE) ของแต่ละแบบจาํลองเพ่ือใชว้ดัประสิทธิภาพของแบบจาํลองนั้นๆ โดยแต่ละส่วนของการวิจัย

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ในการทดลองเลือกโครงข่ายประสาทเทียมในลกัษณะจาํกดัขนาดของโครงข่าย เน่ืองดว้ยระยะเวลาในการ

ประมวลผล โดยเลือกโครงข่ายท่ีไดจ้ากการสร้างแบบจาํลอง ท่ีมีให้ค่าถอดรากของความผิดพลาดยกาํลงัสอง (Root 
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mean square error : RMSE) เฉล่ียตํ่าสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ [13,15], [14,12], [13,7], [16,11], [15,4] ซ่ึงให้ค่าเท่ากบั 

6.7666, 6.9298, 7.5773, 7.3192, 7.4431 ตามลาํดบั 

 จากนั้นนาํแบบจาํลองโครงข่ายประสาทเทียมมาใชใ้นการพยากรณ์ขอ้มูลแบบ Out of Sample จาํนวน 244 

วนั พบว่าแบบจาํลอง  [13,7] , [15,4], [14,12], [16,11], [13,15] ซ่ึงให้ค่าเปอร์เซ็นตผ์ิดพลาดเฉล่ียสัมบูรณ์ (MAPE)  

นอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 1.7943, 2.3449, 3.1136, 3.4516 และ 3.6244 ตามลาํดบั  

 จากผลการศึกษาพบวา่แบบจาํลองโครงข่ายประสาทเทียมสามารถพยากรณ์ไดมี้ประสิทธิภาพสูงเน่ืองจาก

เป็นแบบจําลองแบบไม่ใช่พารามิเตอร์ (Non-Parametric) โดยใช้หลักการเรียนรู้ของแบบจําลองในการสร้าง

ความสัมพนัธ์ของค่านํ้ าหนักและโครงสร้างภายในโครงข่าย ซ่ึงมีความยืดยุ่นและมีประสิทธิภาพในการสร้าง

ความสัมพนัธ์ของข้อมูล โดยแบบจาํลองท่ีมีจาํนวนชั้นซ่อนเร้นมากกว่า ไม่ได้บ่งบอกถึงความสามารถในการ

พยากรณ์ท่ีมากกว่าแบบจาํลองท่ีมีชั้นซ่อนเร่นท่ีเหมาะสมเพียงพอ  ซ้ึงพบว่าโครงข่ายจาํนวน 2 ชั้นซ่อนเร้นก็เพียง

พอท่ีจะสามารถใชแ้กปั้ญหาต่างๆได ้การเพ่ิมจาํนวนชั้นท่ีมากกวา่น้ี ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการพยากรณ์ท่ีดีข้ึน แต่

จาํนวนนิวรอนท่ีมีในแต่ละชั้นซ่อนเร้นมีผลต่อประสิทธิภาพในการพยากรณ์ โดยท่ีลกัษณะโครงสร้างเครือข่าย

แบบจาํลองท่ีดี ควรมีนิวรอนในชั้นล่าสุดนอ้ยกวา่ชั้นซ่อนเร้นก่อนหนา้  
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่การสร้างแบบจาํลองโครงข่ายประสาทเทียม มีเง่ือนไขหลายประการท่ีอาจส่งผลต่อ

ผลลพัธ์การทดลองเช่น จาํนวนชั้นในโครงข่ายจากการทดลอง โดยการทดลองควรเร่ิมเครือข่ายลกัษณะ 1 ชั้นซ่อนเร้น 

แลว้ควรทาํการเพ่ิมจาํนวนนิวรอนในชั้นซ่อนเร้นให้มากข้ึนทีหลงัพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้และลดปัญหา 

Overfitting ท่ีเกิดไดดี้กว่า เน่ืองจากจาํนวนนิวรอนท่ีนอ้ยเกินไปไม่สามารถหาความสัมพนัธ์ท่ีซ่อนอยู่ในขอ้มูลได ้

รวมทั้งลดเวลาในการประมวลผลลงไดม้าก เม่ือทราบจาํนวนนิวรอนท่ีเหมาะสมต่อชั้นซ่อนเร้นแลว้จึงทาํการเพ่ิม

จาํนวนชั้นซ่อนข้ึนทีละระดบั และควรเพ่ิมจาํนวนรอบการเรียนรู้ท่ีมากข้ึนเป็นลาํดบัสุดทา้ย เพ่ือประสิทธิภาพของ

แบบจาํลองท่ีดี  

เม่ือไดแ้บบจาํลองโครงข่ายประสาทเทียมท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัการพยากรณ์ดชันีราคา (SET50 

Index) ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ อาจทาํการทาํการทดสอบจาํลองการซ้ือขาย ตามผลของขอ้มูล

พยากรณ์ เพ่ือเปรียบเทียบดูความสามารถใชผ้ลการพยากรณ์น้ีในการวางแผน การตดัสินใจ  ปรับเปล่ียนกลยทุธ์การ

ลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาพตลาดในขณะนั้นไดดี้เพียงใด  ซ่ึงทาํใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่นกัลงทุน 
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บทคัดย่อ 

การวิเคราะห์ดัชนีหลักทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมวดช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON 

Index)โดยการหาความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษา กับ ตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ี

คาดการณ์วา่จะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของของดชันี โดยตวัแปรท่ีนาํมาใชไ้ดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภคของประเทศ 

ไทย จีน ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา ผลผลิตอุตสาหกรรมประเทศไทย ราคานํ้ ามนัดิบเบรนท์ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย

ประเทศไทย อตัราดอกเบ้ียนโยบายประเทศสหรัฐอเมริกา อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ โดยใชข้อ้มูล

ทุติยภูมิรายเดือน ระยะเวลา ตั้ งแต่ เดือนมกราคม 2549 ถึงเดือนธันวาคม 2559 จาํนวน 120 เดือน ประมาณ

ความสัมพันธ์เ ชิงดุลยภาพระยะยาวด้วยการใช้สมการเดียว  (Single Equation)  ตามแนวคิดของ  Engle-

Granger(1987) โดยจะมีการทดสอบหาความน่ิงของตวัแปรทั้งสมการ การประมาณแบบจาํลองดว้ยวิธี OLS เพ่ือ

นาํ residual จากการประมาณไปทดสอบความน่ิงเพ่ือหา Cointegration ระหว่างตวัแปรตาม และ ตวัแปรอิสระ 

แลว้จึงทาํการการประมาณ Cointegrating Vector ดว้ยวิธี Dynamic OLS เพ่ืออธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

และ ตวัแปรอิสระ 

 ผลการศึกษาดัชนีราคาผู ้บริโภคประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศจีน ประเทศญ่ีปุ่น ผลผลิต

ภาคอุตสาหกรรมประเทศไทยไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ และ ดชันีราคาผูบ้ริโภคประเทศไทย ราคานํ้ ามนัดิบเบรนท ์

อตัราดอกเบ้ียนโยบายประเทศไทย อตัราดอกเบ้ียนโยบายประเทศสหรัฐอเมริกา อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงิน

ดอลลาร์ มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยอตัราดอกเบ้ียนโยบายประเทศไทย และ ราคานํ้ ามันดิบเบรนท์ ตรงกับ

สมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ตัวแปรทั้ ง 2 มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวกับดัชนีหลักทรัพย์หมวดช้ินส่วน

อิเลก็ทรอนิกส์ประเทศไทย อตัราดอกเบ้ียนโยบายประเทศไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลใหด้ชันีหลกัทรัพยห์มวด

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย ลดลงร้อยละ 0.688596 และ ราคานํ้ ามนัดิบเบรนท์เพ่ือข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผล

ใหด้ชันีหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ประเทศไทย ลดลงร้อยละ 1.01173 

คาํสําคญั :  ETRON Index,  ตวัแปรทางเศรษฐกิจ,  ความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว 

 

 

 

 

 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1530 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ABSTRACT 

The purposes of this research  was to study and analysis  the ETRON Index of Thailand with  economic 

variables (CPI, Industrial Index, oil price, interest rate, exchange rate) by  use monthly data from January 2006 

to December 2016. This study estimate Cointegration with Single Equation method of Engle-Granger (1987). 

The results of estimation CPI USA, CPI CHINA, CPI JAPAN, industrial Index non-Significance and 

CPI Thai, Crude Oil Brent, Interest Rate Thai, Interest Rate USA, exchange rate THB/USD has Significance just 

Interest Rate Thai and Crude Oil Brent that’s match the hypothesis. If Interest Rate Thai increase 1 % ETRON 

Index decrease 0.688596 % and Crude Oil Brent increase 1% ETRON Index decrease 1.01173 %. 

Keywords:  ETRON Index, Economic variable, Cointegration. 

 

1. บทนํา 

เน่ืองด้วยตลาดหลกัทรัพยมี์บริษทัจดทะเบียนท่ีสามารถซ้ือขายไดอ้ยู่จาํนวนหลายร้อยบริษทั(2559 

ขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายไดจ้าํนวน 522 บริษทั) การท่ีนกัลงทุน

พิจารณาเลือกลงทุนจาก SECTOR INDEX จะช่วยลดขั้นตอนในการเลือกลงทุนในหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยในการศึกษา

คร้ังน้ีจะใช้ ดัชนีหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีหมวดช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์(ETRON) ในการศึกษาเพ่ือเป็นอีก

ทางเลือกหน่ึงให้แก่นักลงทุน การลงทุนซ้ือขายหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมวดช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงในปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งออกสินคา้ประเภทช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นอนัดบัตน้ๆ

(ขอ้มูลจาก Thailand Trading Report) พร้อมทั้งรัฐบาล(BOARD OF INVESTMENT:BOI) ยงัให้การสนับสนุน

การลงทุนในธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์(Announcement of the Board of Investment No.2 /2557) จึงทาํให้เป็น

ท่ีมาของการเลือกศึกษาในดชันีหลกัทรัพยห์มวดช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์   

 

ขอบเขตการศึกษา 

การวิจยัคร้ังน้ีจะใชข้อ้มูลอนุกรมเวลาเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนธนัวาคม 

พ.ศ. 2559 โดยตวัแปรท่ีจะใชศึ้กษาในคร้ังน้ีไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภคของประเทศ ไทย จีน ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา 

ผลผลิตอุตสาหกรรมประเทศไทย ราคานํ้ ามนัดิบเบรนท์ อตัราดอกเบ้ียนโยบายประเทศไทย อตัราดอกเบ้ีย

นโยบายประเทศสหรัฐอเมริกา อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

การศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุนท่ีจะนาํขอ้มูลจากตวัแปรทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีน่าจะมี

ความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาใชว้เิคราะห์เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการวางแผนปรับเปล่ียนกลยทุธ์การลงทุน

ให้เหมาะสมกับแนวโน้มการเคล่ือนไหวของดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมวดธุรกิจ

ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของนกัลงทุนแต่ละราย 
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แนวคดิทฤษฎทีีใ่ช้ในการศึกษาคร้ังนี ้

(ข้อมูลจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2558)  แนวคิดการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้

ปัจจยัพ้ืนฐาน เป็นแนวคิดท่ีมุ่งวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนด อตัราผลตอบแทนความเส่ียงจากการลงทุน และ

มูลค่าของหลกัทรัพย ์ซ่ึง ปัจจยัพ้ืนฐานดงักล่าว ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภาวะเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นภาวะ อุตสาหกรรมท่ี

เก่ียวขอ้ง และปัจจยัท่ีเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานรวมทั้งฐานะทางเงินของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์

 ดงันั้น “การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพ้ืนฐาน” หรือเรียกง่ายๆ วา่ “การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน” 

จึงเป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และภาวะบริษทั เพ่ือนาํมาใชใ้นการกาํหนดมูลค่าท่ีแทจ้ริงของ

หลกัทรัพย ์ซ่ึงมีกรอบแนวคิด ดงัน้ี 

การวเิคราะเศรษฐกิจ(Economic Analysis) จะเป็นการวเิคราะห์และพยากรณ์แนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจใน

อนาคต ทั้งแนวโนม้ระยะยาวและระยะสั้น ทั้งเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก นอกจากนั้น ยงัรวมไปถึง

การวเิคราะห์วฏัจกัรเศรษฐกิจ (Economic Cycle) ดชันีช้ีวดัภาวะเศรษฐกิจในดา้นต่างๆและนโยบายเศรษฐกิจของ

รัฐ เช่น นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั นโยบายการคา้ระหว่างประเทศ ว่าจะมีผลกระทบต่อธุรกิจท่ีออก

หลกัทรัพยม์ากนอ้ยเพียงใด 

การวิเคราะห์อุตสาหกรรม(Industry Analysis) จะเป็นการวิเคราะห์วงจรอุตสาหกรรม (Industry Life 

Cycle) สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรม ตลอดจนอนาคตของอุตสาหกรรมวา่จะมีแนวโนม้อตัราการเจริญเติบโต

อยา่งไร ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่งดว้ยกนั เช่น นโยบายของรัฐบาลท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนหรือเป็นอุปสรรคใน

การดาํเนินธุรกิจโครงสร้างการเปล่ียนแปลงของระบบภาษีของรัฐบาลโครงสร้างของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท 

เป็นตน้ 

การวเิคราะห์บริษทั (Company Analysis)  เป็นขั้นสุดทา้ยของการวเิคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ยปัจจยัพ้ืนฐาน 

ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์เพ่ือคดัเลือกบริษทัท่ีควรลงทุน โดยจะเนน้การวเิคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) 

เช่น ประสบการณ์และความน่าเช่ือถือของผูบ้ริหาร บุคลากร ขีดความสามารถดา้นการตลาด การผลิต / การบริการ 

การวิจัยและพัฒนา การบริหารและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ฯลฯ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

(Quantitative Analysis) ซ่ึงจะวิเคราะห์จากงบการเงินทั้งในอดีตและปัจจุบนัของบริษทั เพ่ือนาํมาประมาณการ

กาํไรต่อหุน้และราคาหุน้ในอนาคต 

 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

นริสา มงคล (2551) ศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันี SET50 ดว้ย

วธีิ two-step approach ของ Engle-Granger มีขั้นตอนการทดสอบคือ การทดสอบ Cointegration และการประมาณ

การ Error Correction Model—ECM ไดผ้ลการทดสอบดงัน้ี 

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวพบวา่อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

ราคาทองคาํตลาดโลก ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดนิวยอร์ก และมูลค่าการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของดชันี SET50 ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และการปรับตวัระยะสั้นเพ่ือเขา้สู่

ดุลยภาพระยะยาว พบว่า ดชันี SET50 หากมีส่วนเบ่ียงเบนออกจากค่าท่ีเป็นดุลยภาพ ในช่วงเวลาก่อนหน้าจะ

ไดรั้บการแกไ้ขใหค้ลาดเคล่ือนนอ้ยลงเดือนละ 25.36เปอร์เซ็นต ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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มาติยา มั่งมณี (2552) ศึกษาความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหวา่งดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกบัตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์มหาภาค ใชว้ิธี Augmented Dickey—Fuller Test ของ 

Dickey – Fuller (1981) และวิธี Philip-Perron Tests (PP-Test) ของ Philip-Perron (1988) มาทดสอบความน่ิงของ

ขอ้มูล และใชว้ิธีการของ Johansen (1988) เพ่ืออธิบายความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ใชว้ิธีการของ Granger 

Causality Test มาใชใ้นการหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุภาพระหวา่งดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกบัตวัแปร

ทางเศรษฐศาสตร์มหภาค ผลการศึกษา ตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว

กบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนัไดแ้ก่ ดชัะนีผลผลิตอุตสาหกรรม

รวม อตัราแลกเปล่ียนเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณเงินในระบบตามความหมายกวา้ง และอตัราดอกเบ้ียระยะ

ยาวอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวกบัดชันี

ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกนัขา้มไดแ้ก่ ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก ดชันี

ราคาผูบ้ริโภค และอตัราดอกเบ้ียระยะสั้น ผลการศึกษา Granger Causality Test ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาคทุกตวัแปรในทิศทาง

เดียวกนั ยกเวน้ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมและอตัราดอกเบ้ียระยะยาว  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวการของดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีหมวดช้ินส่วน

อิเลก็ทรอนิกส์และตวัแปรทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีคาดการณ์วา่จะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของของดชันีหลกัทรัพย์

กลุ่มเทคโนโลยหีมวดช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

3. ระเบียบวธีิการวจิยั 

การศึกษาในคร้ังน้ีใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. ASPEN THAI สาํหรับราคาดชันีอุตาหกรรมเทคโนโลยหีมวดช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(ETRON) 

2. https://www.bot.or.th สาํหรับอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ ผลผลิตอุตสาหกรรมประเทศไทย 

และ อตัราดอกเบ้ียนโยบายประเทศไทย 

3. https://fred.stlouisfed.org สาํหรับราคานํ้ ามนัดิบเบรนท ์ดชันีราคาผูบ้ริโภคของ จีน ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา 

และ อตัราดอกเบ้ียนโยบายประเทศสหรัฐอเมริกา 

4. www.price.moc.go.th สาํหรับดชันีราคาผูบ้ริโภคประเทศไทย 

 

แบบจาํลองทีใ่ช้ในการศึกษา 

 

+++++= CPITHCPICNYCPIUSDCPIJYPETRON lnlnlnlnln 43210 βββββ

        +++ INTERESTTHOILBRENTINDUCPDTH lnlnln 765 βββ

        µββ ++ THBUSDINTERESTUS lnln 98  
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ETRON  = ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยหีมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 

CPIJYP  = ดชันีราคาผูบ้ริโภคประเทศญ่ีปุ่น 

CPIUSD  = ดชันีราคาผูบ้ริโภคประเทศสหรัฐอเมริกา 

CPICNY  = ดชันีราคาผูบ้ริโภคประเทศจีน 

CPITH  = ดชันีราคาผูบ้ริโภคประเทศไทย 

INDUCPDTH  = ผลผลิตอุตสาหกรรมประเทศไทย 

OILBRENT  = ราคานํ้ ามนัดิบเบรนท ์

INTERESTTH  = อตัราดอกเบ้ียนโยบายประเทศไทย 

INTERESTUS  = อตัราดอกเบ้ียนโยบายประเทศสหรัฐอเมริกา 

THBUSD  = อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ 

 

สมมตฐิานตวัแปร 

1. 1β  2β  และ 3β  จะมากกว่า 0 เม่ือดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศหลกัท่ีนาํเขา้สินคา้อิเล็กทรอนิค

ของไทยเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงไดแ้ก่ประเทศจีน ญ่ีปุ่น สหรัฐ เพ่ิมสูงข้ึน แสดงถึงราคาสินคา้และบริการซ่ึงรวมถึงสินคา้

ประเภทอิเล็กทรอนิคในประเทศดงักล่าวเพ่ิมสูงข้ึน ดงันั้นสินคา้หมวดอิเลก็ทรอนิคจากไทยน่าจะส่งออกไดม้าก

ข้ึน ดชันีหลกัทรัพยใ์นหมวดอิเลก็ทรอนิคจึงมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน 

2. 4β  จะนอ้ยกวา่ 0 เม่ือดชันีราคาผูบ้ริโภคประเทศไทยเพ่ิมข้ึน บ่งบอกถึงราคาสินคา้และบริการของ

ประเทศไทยโดยรวมเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงรวมถึงสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ของไทยด้วย นั่นคือสินคา้ส่งออกในหมวดน้ีมี

แนวโนม้ลดลง  ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จึงมีการปรับตวัลดลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Hosseini 

et al. (2009) ในประเทศมาเลเซีย งานวจิยัของ Gan et al. (2006) ในประเทศนิวซีแลน์ และงานวจิยัของ Chen et al. 

(1986) ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

3. 5β  จะมากกวา่ 0 เม่ือผลผลิตอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนแสดงวา่เศรษฐกิจในปีนั้นจะมีแนวโนม้ขยายตวัทาํ

ส่งผลใหสิ้นคา้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มีกาํไรทาํใหด้ชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มีการปรับตวัข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ Hosseini et al. (2009) ซ่ึงไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ในระยะยาวของประเทศมาเลเซีย ประเทศจีน 

และสหรัฐอเมริกา จากการศึกษาพบวา่การเปล่ียนแปลงดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม มีทิศทางเดียวกนักบัการ

เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยท์ั้งสามประเทศ เช่นเดียวกบังานวิจยัของ Koh and Maysami (1995) ในประเทศสิงค์

โปร์ 

 4. 6β  จะน้อยกว่า 0 เม่ือราคานํ้ ามนัดิบท่ีข้ึนทาํให้มีตน้ทุนของสินคา้เพ่ิมเขา้มาส่งผลให้ราคาสินคา้

เพ่ิมข้ึนทาํให้กาํไรของสินคา้ในหมวดอิเล็กทรอนิกส์ลดลง ส่งผลให้กาํไรของดชันี ETRON ปรับตวัลดลง ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chen et al. (1986) ซ่ึงได้อธิบายว่าผลกระทบของราคานํ้ ามนัดิบท่ีมีต่อดัชนีราคา

หลกัทรัพย ์เป็นผลกระทบจากปัจจยัภายนอกท่ีมีต่อระดบัตน้ทุนการผลิต และระดบัราคา นอกจากน้ียงัมีงานวจิยั

อ่ืนๆ สนบัสนุนการวจิยั ไดแ้ก่ Brahmasrene and Jiranyakul (2007) 
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 5. 7β  และ 8β  จะนอ้ยกวา่ 0 เม่ืออตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนจะทาํใหใ้นส่วนของภาระหน้ีสินของบริษทัใน

กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมข้ึนส่งผลให้กาํไรลดลงซ่ึงจะทาํให้ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตวัลดลง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Abdullah and Haywarth (1993) ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า อตัราดอกเบ้ียระยะ

ยาวส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพย ์

6. 9β  จะมากกว่า 0 เม่ืออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์เพ่ิมข้ึนจะทาํให้ตน้ทุนในการนาํเขา้

สินคา้ของประเทศผูน้าํเขา้ลดลงส่งผลให้ผูผ้ลิตสินคา้อิเล็กทรอนิคส่งออกไดม้ากข้ึน ทาํให้ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อิเล็กทรอนิกส์ปรับเพ่ิมข้ึน ซ่ึงงานวิจัยน้ีสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Maysami (2004) และ Maysami and Koh 

(2000) ในประเทศสิงค์โปร์ ซ่ึงอธิบายไวว้่าอตัราแลกเปล่ียนมีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวในทิศทาง

เดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยสิ์งคโ์ปร์ 

การวเิคราะห์ข้อมูล   

การศึกษาคร้ังน้ีจะใชว้ธีิการวเิคราะห์ของ Engle-Granger(1987) โดยมีขั้นตอนการทดสอบ 

Cointegration และการประมาณ Cointegrating Vector ดงัน้ี 

1. การทดสอบ unit root ของตวัแปรทุกตวัในสมการ ตามวธีิการ Augmented Dickey-Fuller test-ADF 

ในรูปของ level ในระดบัต่างๆเพ่ือดูวา่ตวัแปรเหล่าน้ีมีคุณสมบติัเป็น stationary หรือไม่ และดูวา่ตวัแปรต่างๆ มี

คุณสมบติัเป็น stationary ในระดบั integration เดียวกนัหรือไม่ ถา้หากอยูใ่นระดบั integration ท่ีเท่ากนั จึงนาํมา

ประมาณการตามแบบจาํลองท่ีศึกษา ดว้ยวธีิ Ordinary Least Square—OLS ได ้แต่ถา้หากอยูใ่นระดบั integration 

ท่ีไม่เท่ากนั ก็มีความจาํเป็นตอ้งตดัตวัแปรนั้นออกกจากแบบจาํลอง 

2. ใชว้ธีิ Ordinary Least Square ในการประมาณแบบจาํลอง แลว้สร้าง residual series จาก Ordinary 

Least Square ท่ีเราทาํการประมาณจากแบบจาํลองแลว้จึงนาํ residual series ท่ีไดไ้ปทดสอบความน่ิงดว้ยวธีิการ

ของ Augmented Dickey-Fuller test-ADF เพ่ือดูวา่ตวัแปรตามและตวัแปรอิสระในแบบจาํลองน้ีมีความสมัพนัธ์

เชิงดุลยภาพระยะยาวหรือไม่ 

3. หาก residual series มีความน่ิงแลว้จึงทาํการประมาณ Cointegrating Vector ดว้ยวธีิการ Dynamic 

Ordinary Least Square เพ่ือการอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ 
 

4. ผลการวจิยั 

จากตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบความน่ิงของตวัแปรทั้ ง 10 เม่ือใส่ log ด้วยวิธีการทดสอบแบบ 

Augmented Dickey-Fuller (ADF) ขั้นแรกตรวจสอบความน่ิงของขอ้มูลท่ีระดบั Level พบวา่ขอ้มูลทั้ง 10  ยอมรับ

สมมุติฐานหลกัแสดงขอ้มูลมีลกัษณะท่ีไม่น่ิง (Non-Stationary) แต่ปฎิเสธสมมุติฐานหลกั ท่ีผลต่างระดบัท่ี I(1) ค่า 

Prob นอ้ยกวา่ 0.01 แสดงวา่ขอ้มูลทั้ง10 มีลกัษณะน่ิง (Stationary) ท่ี I(1) 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Unit Root) ดว้ยวธีิการ ADF 

ดชันี 
Level 1st Differences 

ADF test Prob ADF test Prob 

LNETRON -2.099698 0.5403 -8.407561 0.0000*** 

LNCPIJPY  -1.510576 0.8207 -8.325627 0.0000*** 

LNCPIUSD  -2.850339 0.1827 -6.074056 0.0000*** 
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ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Unit Root) ดว้ยวธีิการ ADF (ต่อ) 

ดชันี 
Level 1st Differences 

ADF test Prob ADF test Prob 

LNCPICNY  -2.601017 0.2808 -8.920570 0.0000*** 

LNCPITH -2.472739 0.3410 -7.326610 0.0000*** 

LNINDUCPDTH -3.443797 0.0506 -10.61429 0.0000*** 

LNOILBRENT -2.577531 0.2914 -6.776108 0.0000*** 

LNINTERESTTH -2.397482 0.3789 -6.235573 0.0000*** 

LNINTERESTUS -2.118137 0.5301 -10.34688 0.0000*** 

LNTHBUSD  -1.432487 0.8464 -6.972285 0.0000*** 
         

หมายเหตุ:***มีนยัสาํคญัท่ี 0.01 

 

 

                       ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบ OLS ของแบบจาํลองท่ีใชใ้นการศึกษา 

ดชันี 
 

Coefficient Prob 

LNCPIJPY  3.274076 0.0183** 

LNCPIUSD  1.447097 0.633000 

LNCPICNY  2.066026 0.145900 

LNCPITH 3.482075 0.0357** 

LNINDUCPDTH -0.000822 0.446900 

LNOILBRENT -0.284742 0.0008*** 

LNINTERESTTH -0.685637 0.0000*** 

LNINTERESTUS 0.611591 0.0000*** 

LNTHBUSD  -3.344806 0.0000*** 

   

                       หมายเหตุ:***มีนยัสาํคญัท่ี 0.01  **มีนยัสาํคญัท่ี 0.05 
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รูปท่ี 1 residual series จากการทดสอบแบบจาํลองดว้ย OLS 

 

จากตารางท่ี 2 ทาํการประมาณแบบจาํลองดว้ยวธีิ OLS เพ่ือสร้าง residual series ข้ึนมาดงัภาพท่ี 1 แลว้นาํ 

residual series ไปทดสอบความน่ิงตามวธีิการของ  Augmented Dickey-Fuller (ADF) ซ่ึงผลการทดสอบความน่ิงจาก

ตารางท่ี 3 พบวา่มีนยัสาํคญัซ่ึงบ่งบอกวา่ residual series มีความน่ิงท่ีระดบั level ซ่ึงตรงกบัเง่ือนไขการทดสอบ 

Cointegration ของ Engle-Granger จึงทาํใหแ้บบจาํลองท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว

ระหวา่งตวัแปรตาม และ ตวัแปรอิสระ 

 

ตารางท่ี 3 ผลการ Unit root residual ท่ีไดจ้ากวธีิ OLS ของแบบจาํลองท่ีใชใ้นการศึกษา 

  t-Statistic Prob 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  3.274076 0.000*** 

Test critical values:  1% level 1.447097  

  5% level 2.066026  

 10% level 3.482075  
    

ท่ีมา:จากการคาํนวณ 

หมายเหตุ:***มีนยัสาํคญัท่ี 0.01 
 

จากตารางท่ี 4 ผลการประมาณ Cointegrating Vector โดยวธีิ Dynamic OLS พบวา่ตวัแปรดชันีราคาผูบ้ริโภค

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศจีน ประเทศญ่ีปุ่น และ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมประเทศไทยไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคประเทศไทย ราคานํ้ ามนัดิบเบรนท์ อตัราดอกเบ้ียนโยบายประเทศไทย อตัราดอกเบ้ียนโยบาย

ประเทศสหรัฐอเมริกา อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ มีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
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                       ตารางท่ี 4 ผลการประมาณ Cointegrating Vector โดยวธีิ Dynamic OLS  

ดชันี 
 

Coefficient Prob 

LNCPIJPY  2.585550 0.458000 

LNCPIUSD  -13.70554 0.201300 

LNCPICNY  1.345119 0.840300 

LNCPITH 15.33678 0.0023*** 

LNINDUCPDTH -0.004458 0.145300 

LNOILBRENT -1.011735 0.0048*** 

LNINTERESTTH -0.688596 0.0070*** 

LNINTERESTUS 0.568275 0.0000*** 

LNTHBUSD  -5.733098 0.0002*** 
   

                       หมายเหตุ:***มีนยัสาํคญัท่ี 0.01 
 

5. การอภิปรายผล 

จากตารางท่ี 4 สามารถอธิบายผลการประมาณความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระไดด้งัน้ี 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคประเทศไทยมีค่าเท่ากบั15.33678 ความสัมพนัธ์กบัดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีหมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีกาํหนดไว้

ตวัแปรน้ีมีระดบันัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ดชันีราคาผูบ้ริโภคประเทศไทย เปล่ียนแปลง

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลให ้ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยหีมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 15.33678 

ราคานํ้ ามนัดิบเบรนท ์มีค่าเท่ากบั -1.011735 ความสมัพนัธ์กบัดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีกาํหนดไวต้วัแปรน้ีมี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 หมายความวา่เม่ือราคานํ้ ามนัดิบเบรนท ์เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 1 จะส่งผลให้ ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ลดลงร้อยละ 

1.011735 

อัตราดอกเบ้ียนโยบายประเทศไทย มีค่าเท่ากับ -0.688596 ความสัมพันธ์กับดัชนีหลักทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยหีมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

ท่ีกาํหนดไวต้วัแปรน้ีมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 อตัราดอกเบ้ียนโยบายประเทศไทย 

เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลให้ ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมวดธุรกิจช้ินส่วน

อิเลก็ทรอนิกส์ ลดลงร้อยละ 0.688596 

อตัราดอกเบ้ียนโยบายประเทศสหรัฐอเมริกา มีค่าเท่ากบั 0.568275 ความสัมพนัธ์กบัดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยหีมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นไปในทิศทางเดียวกนัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี

กําหนดไวต้ัวแปรน้ีมีระดับนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 อัตราดอกเบ้ียนโยบายประเทศ
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สหรัฐอเมริกาเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลให้ ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมวดธุรกิจ

ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.568275 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ มีค่าเท่ากับ -5.733098 ความสัมพนัธ์กับดัชนีหลกัทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปในทิศทางตรงกันขา้ม ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับ

สมมติฐานท่ีกาํหนดไวต้วัแปรน้ีมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท

ต่อเงินดอลลาร์ เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลให้ ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมวดธุรกิจ

ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ ลดลงร้อยละ 5.733098 

 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมวดช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยการหา

ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษากบัตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์วา่จะมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงของดชันี โดยตวัแปรท่ีนาํมาใช้ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภคของประเทศ ไทย จีน ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา 

ผลผลิตอุตสาหกรรมประเทศไทย ราคานํ้ ามนัดิบเบรนท์ อตัราดอกเบ้ียนโยบายประเทศไทย อตัราดอกเบ้ียนโยบาย

ประเทศสหรัฐอเมริกา อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือน ระยะเวลา ตั้งแต่ เดือน

มกราคม 2549 ถึงเดือนธนัวาคม 2559 จาํนวน 120 เดือน สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

1.ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาทั้ง 10 ตวั มีคุณสมบติั stationary ท่ีระดบั I(1) 

2.residual จากการทดสอบ OLS ของแบบจาํลอง มีคุณสมบติั stationary ท่ีระดบั level ซ่ึงทาํใหแ้บบจาํลอง

มี Cointegration 

3.ผลการทดสอบ Cointegration ดว้ยวิธี DOLS พบว่าตวัแประอิสระ อตัราดอกเบ้ียนโยบายประเทศไทย 

และ ราคานํ้ ามนัดิเบรนท์ ท่ีตรงกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ตวัแปรทั้ง 2 มีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวกบัดชันี

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยหีมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาราคาดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมวดช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คร้ังหนา้ควรทดลองโดยใชต้วัแปรปัจจยัจากประเทศมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัตวัแปร

อิสระดงัเช่น เปล่ียนจากประเทศท่ีนาํเขา้สินคา้โดยรวมมากสุดเป็นประเทศท่ีนาํเขา้สินคา้ประเภทอิเลก็ทรอนิกส์มาก

สุดแทน แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีใชเ้พียงตวัแปรเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ โดยรวมเท่านั้น ไม่ไดพิ้จารณาถึงตวัแปรปัจจยัอ่ืน

ร่วมดว้ย หากผูล้งทุนสนใจจะลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยควรพิจารณาปัจจยัอ่ืนร่วมดว้ย 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างค่า SWAP กบัส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ภายใต้ทฤษฎดีอกเบีย้เสมอภาค 

THE RELATIONSHIP BETWEEN CURRENCY SWAP POINTS AND SPREADS OF INTERBANK 

RATESACCORDING TO THEORY OF INTEREST RATE PARITY 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของค่า Swap กบัส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียไทยกบั 3 

ประเทศ ไดแ้ก่ ยโูรโซน ญ่ีปุ่น สหรัฐฯ วา่มีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวหรือไม่ และเป็นไปตามทฤษฎีอตัรา

ดอกเบ้ียเสมอภาคหรือไม่ ช่วงเวลาของขอ้มูลท่ีนาํมาศึกษาตั้งแต่ เดือนมกราคม 2550 – เมษายน 2560  

 ผลการศึกษาพบวา่ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียทั้ง 3 ประเทศสามารถอธิบาย ค่า Swap ไดต้ามทฤษฎีอตัราดอกเบ้ีย

เสมอภาค อยา่งไรก็ตามจากการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegrating) ระหวา่งตวัแปรทั้งสอง 

(ค่า Swap, ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย) ของทั้ง 3 ประเทศนั้นพบวา่มีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegrating) 

กนั ซ่ึงการทดสอบของทั้ง 3 ประเทศนั้นมีทิศทางเดียวกนั ส่วนความสมัพนัธ์ขา้งตน้ของยโูรโซนไม่เป็นไปตามทฤษฎี

อตัราดอกเบ้ียเสมอภาค ส่วนญ่ีปุ่นกบัอเมริกา เป็นไปตามทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียเสมอภาค 

คาํสําคญั: ค่า Swap ,ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย , ทฤษฎีดอกเบ้ียเสมอภาค 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study are to study a relationship between currency swap points and spreads of 

interbank rates of Thailand against the rates of 3 countries (Euro Zone, Japan, US) in terms of  

- Are there any cointegration relationships between the swap points and the spreads of interbank ratesfor each 

country against Thailand? 

- Do the relationships comply with the theory of interest rate parityaccordingly?  

The periods of data cover from January 2007 to April 2017. 

From the studying results canbe summarized that  

- There are cointegration relationships between the swap points and the spreadsof interbank rates of Thailand 

against the rates of 3 countries and those 3 relationships are in the same directions. 
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- However, the relationships comply with the theory of interest rate parity accordingly except the pair of Thailand 

and Euro. 

Keywords: swap points, spreads of interbank rates, interest rate parity 

 

1. บทนํา 

เน่ืองจากปัจจุบนัมีการเปิดการคา้เสรี ซ่ึงอตัราแลกเปล่ียนเป็นส่ิงสาํคญัในการทาํธุรกรรมทางการเงิน และ

การเคล่ือนยา้ยเงินทุนนั้นเราสามารถดาํเนินการป้องกนัความเส่ียงของค่าเงินไดด้ว้ยการใชต้ราสารอนุพนัธ์ SWAP  

การท่ีนกัเก็งกาํไรค่าเงินซ้ือดอลลาร์ล่วงหน้าเพ่ือหวงัทาํกาํไรจากการขายในอนาคต ในอีกดา้นหน่ึงแสดงให้เห็นว่า

อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ในขณะนั้นเป็นอตัราแลกเปล่ียนท่ีสามารถเก็งกาํไรได ้เพราะถา้เป็นตามทฤษฎีอตัราดอกเบ้ีย

เสมอภาคแลว้ ค่า SWAP ควรจะมีค่าเท่ากบัส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียระหวา่งสกลุเงินทั้ง 2 สกลุ  

 การเคล่ือนไหวของค่า SWAP จึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงกลไกการทํางานในตลาดเงินและตลาด

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เพราะหากการเคล่ือนไหวของค่า SWAP ไดเ้บ่ียงเบนไปจากส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย

อยา่งมีนยัสาํคญั อาจจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงโอกาสท่ีสามารถเก็งกาํไรจากค่าเงินได ้ดงันั้นงานศึกษาน้ีจึงมุ่งศึกษาถึงการ

เคล่ือนไหวของค่า SWAP เปรียบเทียบกบัส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียระหวา่งไทย – สหรัฐฯ, ไทย – ยโูรโซน, ไทย - ญ่ีปุ่น 

ภายใตก้รอบทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียเสมอภาคเพ่ืออธิบายถึงการเคล่ือนไหวของค่า SWAP ซ่ึงสะทอ้นถึงกลไกการทาํงาน

ของอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงิน และอตัราแลกเปล่ียนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

พฒันาตลาดทั้งส่ีใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

• เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของค่า SWAP มีความสัมพนัธ์กบัส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียของไทย – ยโูรโซน, ส่วน

ต่างอตัราดอกเบ้ียของไทย - ญ่ีปุ่น และส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียของไทย – สหรัฐฯ  

• เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของค่า SWAP และส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียของไทย – ยูโรโซน, ส่วนต่างอตัรา

ดอกเบ้ียของไทย - ญ่ีปุ่น และส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียของไทย – สหรัฐฯวา่เป็นไปตามทฤษฎีดอกเบ้ียเสมอ

ภาคหรือไม่ 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

วธีิการศึกษา 

ในการศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ค่า Swap กบัส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียไทย-ยโูรโซน, ไทย-ญ่ีปุ่น, ไทย-สหรัฐฯ

โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือน ระยะเวลา ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2549 ถึงเดือนเมษายน 2560 โดยศึกษา 

ความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหวา่งค่า Swap และส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียฯ และทดสอบวา่ตวัแปรทั้ง 

2 ตวัน้ีมีความสมัพนัธ์กนัตามทฤษฎีดอกเบ้ียเสมอภาคและสามารถอธิบายซ่ึงกนัและกนัไดห้รือไม่ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา ค่า Swap และอตัราดอกเบ้ีย interbank rate ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียไทย, อตัราดอกเบ้ียยโูร

โซน, อตัราดอกเบ้ียญ่ีปุ่น และอตัราดอกเบ้ียสหรัฐฯ โดยสืบคน้จากฐานขอ้มูล BOT สําหรับอตัราดอกเบ้ียของไทย 

และฐานขอ้มูล GLOBAL RATE สาํหรับอตัราดอกเบ้ียของประเทศอ่ืนๆ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง SWAP กบัส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียไทย – สหรัฐฯ อธิบายไดจ้ากทฤษฎีอตัราดอกเบ้ีย

เสมอภาค (Covered Interest Rate Parity) ซ่ึงกล่าวไวว้า่ หากส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียทั้งสองกบั Swap มีความไม่สมดุล

กนั จะเกิดการแสวงหากาํไรแบบอบิทราจ (Arbitrage) ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงิน มองว่าในตลาดทุนท่ีมีการ

แข่งขนัสมบูรณ์ (Perfect Market) ไม่มีขอ้จาํกัดในการห้ามขายหลกัทรัพยท่ี์ไม่ได้ถืออยู่ (No short sell Restriction) 

และนกัลงทุนเป็นผูล้ะโมบแลว้ ราคาของหลกัทรัพยห์รือกลุ่มหลกัทรัพยน์ั้นจะตอ้งเท่ากนัดว้ย มิฉะนั้นจะเกิดโอกาส

ในการอบิทราจโดยการขายหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงกวา่และนาํเงินมาซ้ือหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่ทนัที ซ่ึงจะมีผลทาํ

ให้อุปทานของหลกัทรัพยท่ี์ถูกขายสูงข้ึน ราคาปรับตวัตํ่าลง และอุปสงคข์องหลกัทรัพยท่ี์จะขอซ้ือสูงข้ึนทาํให้ราคา

ปรับตวัสูงข้ึน ราคาของหลกัทรัพยท์ั้งสองจะปรับตวัเท่ากนั และมีความสมดุลอีกคร้ังหน่ึง ในตลาดอตัราแลกเปล่ียนก็

เช่นเดียวกนั หากอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า (Forward Rate) และอตัราแลกเปล่ียนทนัที (Spot Rate) กบัส่วนต่างของ

อตัราดอกเบ้ียใน 2 ประเทศไม่สมดุลกนั จะทาํใหน้กัคา้เงินต่างเขา้มาแสวงหากาํไรจากการอบิทราจ 

   

สมการท่ีใชท้ดสอบทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียเสมอภาค คือ 

 

    SWAP = β1 + β2 ID + εt    (3.1) 

 

โดย Swap คือ ค่า premium (discount) ของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า (Forward Rate) ซ่ึงเท่ากับผลต่างของอัตรา

แลกเปล่ียนล่วงหนา้และอตัราแลกเปล่ียนทนัที มีหน่วยเป็นร้อยละต่อปี 

 ID คือ ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียไทย – สหรัฐฯ เป็นร้อยละต่อปี 

 

สมมติฐานท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ β1 = 0 

β1 = 1 

εt = white noise 

  

วิธีการทางเศรษฐมิติท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาความสัมพนัธ์ดงักล่าว คือ วธีิ Dynamics Ordinary Least Sqare 

(DOLS) แต่เน่ืองจากวา่ตวัแปรท่ีใชใ้นสมการเป็นตวัแปรประเภทอนุกรมเวลา (Time Series) ซ่ึงมกัจะมีคุณสมบติั non 

– stationary ทาํใหผ้ลการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีไดไ้ม่มีประสิทธิภาพและไม่มีความน่าเช่ือถือเพียงพอ ดงันั้นการศึกษาน้ี

จึงนาํเทคนิคทางเศรษฐมิติแนวใหม่ทางดา้น Cointegration ซ่ึงสามารถนาํมาให้กบัแบบจาํลองทางเศรษฐศาสตร์ท่ี
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ประกอบไปด้วยตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีเป็น  non – stationary ได้โดยให้ผลการวิเคราะห์ทางสถิติท่ีมี

ประสิทธิภาพและมีความน่าเช่ือถือมากกวา่เทคนิคการวเิคราะห์เศรษฐมิติแบบดั้งเดิม 

 เน่ืองจากแนวความคิดเก่ียวกบัการใชเ้ทคนิค Cointegrationมีความเก่ียวเน่ืองอย่างมากกบัลกัษณะขอ้มูลท่ี

เป็น stationary หรือ  non – stationary (หรือมี Unit roots) ดังนั้ นจึงต้องมีการทดสอบลักษณะข้อมูลก่อนว่าเป็น  

“stationary” หรือไม่ 

 

การทดสอบ Stationary ของขอ้มูล 

 โดยทัว่ไป ขอ้มูล Xtใดๆ จะมีลกัษณะ stationary ไดจ้ะตอ้งมีคุณลกัษณะสาํคญัคือ  

  - E(Xt) = μxมีค่าเฉล่ียคงท่ี 

  - Var (Xt) = σx
2มีความแปรปรวนคงท่ี 

  - Cov (Xt, Xt+1) = γxความแปรปรวนร่วมมีค่าคงท่ี  

 วธีิการทางเศรษฐมิติท่ีจะนาํมาทดสอบวา่ขอ้มูลมี unit root หรือไม่ ท่ีนิยมใชคื้อ วธีิการทดสอบของ Dickey-

Fuller (DF) 

 ซ่ึงสมมติใหข้อ้มูลอนุกรมเวลาของตวัแปร Xtมีลกัษณะดงัน้ี  
 

   Xt = φ0 + φ1T +φ2Xt-1 + et  ; t = 1, …, n   (3.2) 
 

 โดยท่ี xt แทนตวัแปรท่ีจะศึกษาซ่ึงในท่ีน้ีคือ ค่า Swap , อตัราดอกเบ้ียไทย – ยโูรโซน, อตัราดอกเบ้ียไทย – 

ญ่ีปุ่น, อตัราดอกเบ้ียไทย - สหรัฐฯ ส่วน φ0 เป็นค่าคงท่ี T แทน time trend ท่ีใส่เขา้มาเพ่ือเปิดโอกาสใหท้ดสอบวา่ตวั

แปรนั้นอาจมีคุณสมบติัเป็น “Trend Stationary” และ etเป็นตวัแปรสุ่ม ท่ีมีลกัษณะ White noise  

การทดสอบแบบ DF มีสมมติฐานในการทดสอบคือ 

  1. ถา้ /φ2/ = 1 แสดงวา่ขอ้มูลเป็น non-stationary 

  2. ถา้ /φ2/< 1 แสดงวา่ขอ้มูลเป็น stationary 

 สมการท่ี (3.2) ใชท้ดสอบคุณสมบติัขอ้มูลในระดบั level เม่ือปรากฎวา่ยงัมี Unit Root อยู ่จะทาํใหอ้ยูใ่นรูป

ของสมการของผลต่างลาํดบัท่ีหน่ึง (First Difference) ดงัน้ี  

 

    Xt – Xt-1 = φ0+  φ1T +(φ2 - 1)Xt-1 + et  (3.3) 

    ∆Xt= φ0 + φ1T + βXt-1 + et   (3.4) 

 

 การทดสอบ Unit Root Test น้ี หากพบวา่ตวัแปร Xt ใดๆ มีรูปแบบ Non-Stationary ท่ีระดบัผลต่างระดบั level 

แลว้เราจาํเป็นตอ้งทดสอบในระดบัผลต่างลาํดบัท่ี 1 (First Difference) และหากปรากฎวา่ยงัมี Unit Root อยูก็่

จาํเป็นตอ้งทดสอบในระดบัผลต่างลาํดบัท่ีสูงข้ึนไป ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้วธีิการของ Augmented Dickey-Fuller (ADF-

Test) จะเป็นท่ียอมรับกนัวา่มีความเหมาะสมในการทดสอบ Unit Root มากกวา่วธีิอ่ืนๆ เน่ืองจากไดร้วมเอาค่า lagged 

value ในลาํดบัถดัๆ ไปของตวัแปรนั้นเขา้ไวใ้นการทดสอบดว้ย เพ่ือขจดัปัญหา Autocorrelation ในอนัดบัท่ีสูงๆ โดย

ทดสอบกบัสมการตามรูปแบบดงัน้ี  
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   ∆d+1Xt       = φ0 + φ1T +γ∆d Xt-1 + Σθi∆d+1 Xt-i+ et  (3.5) 

 

โดยท่ี  ∆d = ระดบัของผลต่างลาํดบัท่ี d ของ series  

 M = ความล่าช้าของเวลาท่ีเหมาะสม (Optimum lag) ซ่ึงควรจะยาวพอท่ีจะทําให้ค่า Residual (et) มี

 คุณสมบติัเป็น white noise แต่ตอ้งไม่มากจนกระทัง่สูญเสีย degree of freedom 

 ถา้เราปฏิเสธ Null Hypothesis วา่ขอ้มูลอนุกรมเวลาของตวัแปรมีลกัษณะ Non-stationary หรืออีกนยัหน่ึงค่า

สมัประสิทธ์ิ γมีค่าแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั (level) แลว้ เราจะทาํการทดสอบท่ีระดบัผลต่างในอนัดบั

ท่ีสูงข้ึนจนกระทัง่ปรากฎวา่ตวัแปร Xtใดๆ มีลกัษณะ stationary หรือค่าสถิติท่ีคาํนวณของค่าสมัประสิทธ์ิของค่า  ∆d 

Xt-1นอ้ยกวา่ค่าวกิฤตของ Mckinnonแลว้ อาจกล่าวไดว้า่ Xt integrate ท่ีลาํดบัท่ี d หรือเขียนในรูปของสญัลกัษณ์ไดว้า่ 

Xt ~ I(d) 

 นยัสาํคญัของการทดสอบ Unit Roots (Non-stationary process) ต่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติก็คือ ถา้หาก

พบวา่ขอ้มูลมีลกัษณะเป็น Non-stationary โดยทัว่ไปจาํเป็นตอ้งทาํการ first differencing ขอ้มูลนั้นๆ ก่อนท่ีจะทาํการ

ประมาณการทางเศรษฐมิติต่อไป อย่างไรก็ดี การทาํ first differencing ก่อนจะทาํให้เกิดผลกระทบเชิงลบในแง่ท่ีวา่ 

แบบจาํลองท่ีประมาณการไดจ้ะขาดขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัของตวัแปรต่างๆ ในแบบจาํลอง เพ่ือให้เกิด

ดุลยภาพทางเศรษฐศาสตร์ระยะยาว (Long-run relationship) ดังนั้นจึงมีการนําเทคนิค Cointegrationท่ีสามารถใช้

ทดสอบเพ่ือดูว่าตวัแปรต่างๆ มีความสัมพนัธ์กันในเชิงดุลยภาพระยะยาวหรือไม่ ซ่ึงการใชเ้ทคนิคดงักล่าวจะไม่

ก่อใหเ้กิดปัญหา Spurious regression แมว้า่ตวัแปรท่ีใชจ้ะมีคุณลกัษณะเป็น Non-stationary  

 

การทดสอบ Cointegration 

 ตามหลกัการของ Cointegration นั้น แมว้า่ตวัแปรท่ีใชใ้นสมการ (3.1) จะมีลกัษณะเป็น non-stationary  หรือ 

I(1) แต่ตวัแปรเหล่านั้นอาจมีความสมัพนัธ์กนัในเชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegrating Relationship) ภายใตเ้ง่ือนไขท่ี 

Swap และ ID มีความสมัพนัธ์ต่อกนัในลกัษณะหน่ึงท่ีทาํใหค้่าความคลาดเคล่ือนท่ีประมาณไดจ้ากสมการ (3.1) นัน่ก็

คือ εtมีลกัษณะ stationary หรือ I(0) ซ่ึงสามารถกล่าวไดว้า่ Swap และ ID มีความสมัพนัธ์ในเชิงดุลยภาพระยะยาว ซ่ึง

ทําให้สมการ (3.1) ท่ีประมาณได้ไม่ก่อให้เกิดปัญหา Spurious regression ทําให้ผลการวิเคราะห์มีประสิทธิภาพ

น่าเช่ือถือ  

 วธีิท่ีจะใชใ้นการทดสอบ Cointegration ระหวา่งค่า Swap และ ID คือ Two-step approach ท่ีเสนอโดย Engle 

and Granger1 ซ่ึงประกอบไปดว้ย 2 ขั้นตอน คือ  

 ขั้นตอนแรก เร่ิมตน้ท่ีการประมาณค่าสมการถดถอย นัน่คือสมการท่ี (3.1) ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ดว้ยวธีิ OLS  

 

    SWAP = β1 + β2 ID + εt 

    εt= SWAP - [β0 + β1 ID]    (3.6)  
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 ขั้นตอนท่ีสอง ทดสอบเพ่ือดูวา่คา่ความคลาดเคล่ือน εt ท่ีประมาณไดต้ามสมการท่ี (3.6) มีลกัษณะของ I(0) 

หรือไม่ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ “Stationary Process” หรือไม่ ในขั้นน้ี Engle-Grangle แนะนาํใหใ้ชว้ธีิ ADF ทดสอบ 

โดยไม่ตอ้งใส่ค่าคงท่ีและ time trend ดงัน้ี 

 

    ∆εt =фεt-1 + ∑δi∆εt+ υt    (3.7) 

 

สมมติฐานหลกัในการทดสอบ 

 

H0  :ɛt ~ I(1) Swap และ ID ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Swap และ ID ไม่ cointegration กนั) หรือกล่าว

อีกนยัหน่ึงคือ ค่า Swap กบัส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียไทย-สหรัฐฯ ไม่มีความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว 

H1  :ɛt ~ I(1) Swap และ ID มีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Swap และ ID cointegration กนั) หรือกล่าวอีกนัย

หน่ึงคือ ค่า Swap กบัส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียไทย-สหรัฐฯ มีความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกนั 

 

 ถา้ผลการศึกษาในขั้นแรกปฏิเสธความสัมพนัธ์ระหวา่ง Swap กบัส่วนต่างดอกเบ้ียตามทฤษฎีเสมอภาค นัน่

หมายถึงมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อ Swap ท่ีนอกจากส่วนต่างดอกเบ้ียในการศึกษาน้ีจึงใชแ้นวคิดจากทฤษฎี Uncovered 

Interest Parity และ Efficiency Market Hypothesis มาประยกุตเ์พ่ือหาปัจจยัดงักล่าวนั้น 

 

4. ผลการวจิยั 

ผลการทดสอบ Stationary ของตวัแปร  

การทดสอบข้อมูลท่ีใช้ว่ามีคุณสมบัติ Stationary คือ การทดสอบ Unit root ด้วยวิธีการทดสอบของ Augmented 

Dickey Fuller (ADF) และนาํค่า ADF ท่ีไดม้าพิจารณาโดยมีสมมติฐานหลกัว่า ตวัแปรนั้นๆ มีคุณสมบติั Stationary 

และปฏิเสธสมมติฐานหลกั เม่ือค่า ADF มีค่ามากกวา่ค่าวิกฤตของ Mackinnon (Mackinnon Critical Value) ในท่ีน้ีจะ

ทาํการทดสอบคุณสมบติัของขอ้มูล 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ค่า Swap และ ส่วนต่างดอกเบ้ีย (ID) ซ่ึงจะทดสอบทั้งหมด 3 

กรณี คือ ยโูรโซน ญ่ีปุ่น และอเมริกา ผลการทดสอบไดด้งัน้ี 

 

              ตาราง 4.1 ผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Unit Root) ดว้ยวธีิการ ADF 

ตวัแปร 
Level 1st Differences 

ADF test Prob ADF test Prob 

IDEURO -1.588900 0.4854 -4.829891 0.0001* 

IDJPY -2.381177 0.1490 -5.853911 0.0000* 

IDUSD -1.486941 0.5373 -6.709036 0.0000* 

SWAPEURO -0.876706 0.7930 -5.194720 0.0000* 

SWAPJPY -2.517221 0.1139 -4.651297 0.0002* 

SWAPUSD -2.258877 0.1870 -4.800028 0.0001* 
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ผลการทดสอบ Cointegration 

 การทดสอบ Cointegrationของขอ้มูลมี 2 ขั้นตอน โดยขั้นแรกจะตอ้งประมาณสมการถดถอยเชิงเสน้ (Run 

Regression) ของแบบจาํลองท่ีตอ้งการทดสอบก่อน เพ่ือท่ีจะนาํค่า error ท่ีไดจ้ากแบบจาํลองมาทดสอบคุณสมบติั 

stationary โดยพิจารณาจากค่า ADF ในขั้นสอง โดยมีสมมติฐานหลกัวา่ ตวัแปรทั้งสองไม่มีความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพ

ในระยะยาว หรือไม่ Cointegrateกนั และปฏิเสธสมมติฐานหลกัเม่ือค่า ADF มีค่ามากกวา่ค่าวกิฤตของ Mackinnon ใน

การศึกษาน้ี เราตอ้งการทดสอบความสมัพนัธ์ในระยะยาวระหวา่งSwap กบัส่วนต่างดอกเบ้ีย ดงันั้น สมการ 

regression ท่ีใชท้ดสอบ ไดแ้ก่ 

SWAP = β1 + β2 ID + εt    (4.1) 

 

                                  ตารางท่ี 4.2 ผลการทดสอบ Stationary ของคา่ error ท่ีไดจ้ากสมการท่ี 4.1ไดด้งัน้ี  

ตวัแปร 
Level 

ADF test Prob 

EURO -5.315358 0.0000* 

JPY -5.075660 0.0000* 

USD -4.703417 0.0002* 

 

ผลการทดสอบ Unit root ของ εtของทั้ง 3 กรณี คือ ยูโรโซน ญ่ีปุ่น และสหรัฐฯ ดว้ยวิธี ADF ปรากฏว่ามี

คุณสมบัติ Stationary ท่ีระดับความเช่ือมั่น 99% ทั้ ง 3 กรณี แสดงว่า Swap และส่วนต่างอัตราดอกเบ้ียมีการ 

Cointegrateกนัในระยะยาว อธิบายไดว้า่ถึงแม ้Swap และส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียจะมีการเคล่ือนไหวในบางช่วงท่ีไม่

สอดคลอ้งในระยะสั้น หรืออีกนัยหน่ึงคือ การเคล่ือนไหวของ Swap ในบางช่วงไม่สามารถอธิบายไดด้ว้ยส่วนต่าง

ดอกเบ้ียเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงอาจเกิดปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการคาดการณ์อตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงจะกระทบต่ออุปสงคแ์ละ

อุปทานของเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ การแทรงแซงของธปท. เพ่ือรักษาระดบัของค่าเงินบาทหรือป้องกนัการเก็ง

กาํไรค่าเงินบาท เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลให้ค่า Swap บิดเบือนไปจากส่วนต่างดอกเบ้ียอยา่งเห็นไดช้ดั แต่เม่ือนาํ Swap และ

ส่วนต่างดอกเบ้ียมาทดสอบความสมัพนัธ์ระยะยาวร่วมกนั ผลการศึกษาไดส้นบัสนุนวา่ค่า Swap กบัส่วนต่างดอกเบ้ีย

มีการ Cointegrateกนั ทาํให้สรุปไดว้า่การเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติดงักล่าวจะเกิดในระยะสั้นเท่านั้น Swap และส่วนต่าง

ดอกเบ้ียจะค่อยๆ ปรับตวัเคล่ือนท่ีเขา้หากนัสู่ดุลยภาพในระยะยาว 

 

ผลการประมาณค่าสมการDOLS 

 เม่ือทดสอบคุณสมบติั Stationary  การCointegrationของขอ้มูลปรากฎวา่มีการCointegrationกนัเราสามารถ

นาํขอ้มูลเหล่าน้ีมาประมาณค่าสัมปรสิทธ์ิของแบบจาํลองความสัมพนัธ์ในระยะยาว(DOLS) ไดโ้ดยไม่เกิดปัญหา

Spurious ไดใ้นเบ้ืองตน้เราจะทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าSwap กบัส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียดงัสมการ4.11 ไดด้งัน้ี  

SWAPEURO = 0.209 + 3.394 ID 
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ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งSwap กบัส่วนต่างดอกเบ้ียอตัราดอกเบ้ียไทย – ยโูรโซน ปรากฏวา่ส่วนต่างอตัรา

ดอกเบ้ียมีผลต่อSwap ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยถา้ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 

จะทาํใหค้่าSwap เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ3.394อยา่งไรก็ตามเม่ือทดสอบวา่ส่วนต่างดอกเบ้ียกบัค่าSwap 

มีความสมัพนัธ์กนัตามทฤษฎีดอกเบ้ียเสมอภาคหรือไม่โดยมีสมมติฐานหลกัในการทดสอบคือβ1 = 0 และ β1≠ 0ดว้ย

ค่า p-Value ปรากฎวา่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ไม่เป็นไปตามทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียเสมอภาค ส่วนต่างดอกเบ้ียไม่

สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของ Swap ไดท้ั้งหมด  

 

    SWAPJPY     = 0.012 + 0.016 ID 

 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างSwap กบัส่วนต่างดอกเบ้ียอตัราดอกเบ้ียไทย – ญ่ีปุ่น ปรากฏว่าส่วน

ต่างอตัราดอกเบ้ียมีผลต่อSwap ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยถา้ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไปร้อยละ1 จะทาํ

ใหค้่าSwap เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ0.016อยา่งไรก็ตามเม่ือทดสอบวา่ส่วนต่างดอกเบ้ียกบัค่าSwap มีความสมัพนัธ์

กนัตามทฤษฎีดอกเบ้ียเสมอภาคหรือไม่โดยมีสมมติฐานหลกัในการทดสอบคือ β1 = 0 และ β1≠ 1 ดว้ยค่า p-Value 

ปรากฎวา่ยอมรับสมมติฐานหลกั นัน่คือ เป็นไปตามทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียเสมอภาค ส่วนต่างดอกเบ้ียสามารถอธิบาย

การเปล่ียนแปลงของ Swap ไดท้ั้งหมด  

 

    SWAPUSD   = 0.123 + 0.917 ID 

 

ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งSwap กบัส่วนต่างดอกเบ้ียอตัราดอกเบ้ียไทย – ยโูรโซน ปรากฏวา่ส่วน

ต่างอตัราดอกเบ้ียมีผลต่อ Swap ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยถา้ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไปร้อยละ1 จะ

ทําให้ค่าSwap เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.917 อย่างไรก็ตามเม่ือทดสอบว่าส่วนต่างดอกเบ้ียกับค่าSwap มี

ความสมัพนัธ์กนัตามทฤษฎีดอกเบ้ียเสมอภาคหรือไม่โดยมีสมมติฐานหลกัในการทดสอบคือ β1 = 0 และ β1≠ 1 ดว้ย

ค่า p-Value ปรากฎว่าปฏิเสธสมมติฐานหลกั นั่นคือ เป็นไปตามทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียเสมอภาค ส่วนต่างดอกเบ้ีย

สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของ Swap ไดท้ั้งหมด  
 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาในคร้ังน้ีได้ทาํการศึกษา 3 กรณี ได้แก่ ยูโรโซน, ญ่ีปุ่น และสหรัฐฯ สําหรับผลการศึกษาเชิง

ปริมาณ คือ ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งค่า Swap กบัส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียตามกรอบทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียเสมอภาค 

การทดสอบ Stationary ของขอ้มูลผลปรากฎว่าขอ้มูลในแต่กรณีมีคุณสมบติั Non-Stationary ท่ีระดบัความเช่ีอมัน่ท่ี 

99%เม่ือทาํการ differentiate 1 คร้ัง ขอ้มูลจึงมีคุณสมบติั Stationary และเม่ือทดสอบถึงความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพใน

ระยะยาว (Cointegrating) กันระหว่างค่า Swapและส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียปรากฎว่าค่า Swap และส่วนต่างอตัรา

ดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegrating) กนั ทั้ ง 3 กรณี กล่าวคือ ค่า Swap ท่ีเบ่ียงเบนจาก

ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียจะเกิดข้ึนในระยะสั้นเท่านั้น เม่ือเวลาผา่นไปไปสกัระยะหน่ึงค่า Swap และส่วนต่างดอกเบ้ียจะ

ปรับตัวเขา้สู่ดุลยภาพในระยะยาว เม่ือทดสอบคุณสมบัติของข้อมูลแล้วจึงนํามาประมาณสมการถดถอยตาม
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แบบจาํลองทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียเสมอภาค ผลการทดสอบปรากฎวา่ทั้ง 3 กรณี เป็นไปตามทฤษฏีอตัราดอกเบ้ียเสมอ

ภาค 

การประยกุตผ์ลการวจิยั เหมาะสาํหรับธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศท่ีมีการทาํธุรกรรมการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

อตัราแลกเปล่ียน เพ่ือนํามาประกอบการตดัสินใจในการลงทุน หรือนํามาพยากรณ์แนวโน้มว่าทิศทางของอตัรา

แลกเปล่ียนจะเป็นไปในทิศทางไหนซ่ึงดูไดจ้ากค่า Swap  

 ขอ้เสนอแนะแนวทางการวจิยัท่ีควรทาํต่อไปในการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูล Swap อาย ุ3 เดือนในการศึกษา ซ่ึง

ในตลาดมีหล่วงช่วงเวลา ผูท่ี้สนใจอาจศึกษาเพ่ิมเติมโดยการใชข้อ้มูล Swap อาย ุ1 วนั 1 อาทิตย ์1 เดือน เป็นตน้ เพ่ือ

ลองเปรียบเทียบผลการศึกษาดู  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสามารถของโครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์ดชันีราคา

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  แบบจาํลองประเภท NARX จาํนวน 100 แบบจาํลอง ท่ีมีการกาํหนดกลุ่มของ

แบบจาํลองออกเป็น 2 กลุ่ม โดยจาํแนกตามการใชข้อ้มูลยอ้นหลงัคือ แบบ 5 วนัยอ้นหลงั และ 10 วนัยอ้นหลงั ไดถู้ก

นาํมาใชใ้นการทดลองและพิจารณา ในส่วนของกรรมวิธีในการวิจยัจะใชว้ิธีแบ่งการทดสอบออกเป็น 4 รอบการ

ทดสอบแบบมีผลต่อเน่ือง โดยแต่รอบของการทดสอบจะมีวตัถุประสงคใ์นการทดสอบท่ีแตกต่างกนั นัน่คือ จะเร่ิม

ทดสอบจากลักษณะโครงสร้างของโครงข่าย อัลกอริทึมท่ีใช้ในการสอนแบบจาํลอง รูปแบบของฟังก์ชั่นท่ีใช้

สาํหรับเลเยอร์ชั้นใน และ รอบสุดทา้ยจะเป็นการทดสอบรูปแบบฟังก์ชัน่ท่ีใชส้าํหรับเลเยอร์ชั้นนอกสุด. ในส่วนของ

ขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจะใชข้อ้มูลรายวนัตั้งแต่วนัท่ี 27 มกราคม 2548 จนถึง 22 พฤษภาคม 2560 ดว้ย

จาํนวนขอ้มูลทั้งส้ิน 2920 ขอ้มูล โดยขอ้มูล 2828 แรกจะถูกนาํมาใชเ้ป็นฐานขอ้มูลสาํหรับการสอนแบบจาํลองและ

ขอ้มูลในส่วนท่ีเหลือจะถูกนาํมาใชส้าํหรับการทดสอบความสามารถของแบบจาํลองในการพยากรณ์ดชันีราคาตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้่าแบบจาํลองประเภท NARX สามารถนาํมาใชพ้ยากรณ์ดชันีราคาตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เม่ือใชก้บัขอ้มูลเขา้ 5 แบบดงัน้ี ยอดซ้ือขายสุทธิส้ิน

วนัของนักลงทุนสถาบนัไทย ยอดซ้ือขายสุทธิส้ินวนัของนักลงทุนต่างประเทศ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่าง

ประเทศรายวนัของไทยและสหรัฐอเมริกา ดชันีราคานํ้ ามนัดิบรายวนัของ WTI และ ดชันีราคาปิดรายวนัของดชันี

ตลาดหลกัทรัพยด์าวน์โจนของสหรัฐอเมริกา โดยค่าความแม่นยาํในการพยากรณ์ของแบบจาํลองท่ีดีท่ีสุดจะมี

ค่าสูงสุดอยูท่ี่ 90.493%. 

คาํสําคญั:  โครงข่ายประสาทเทียม, NARX 

 

ABSTRACT 

In this study the ability of artificial neural network (ANN) in forecasting the daily SET stock exchange rate 

is investigated. 100 Non-linear Autoregressive Network with Exogenous Inputs (NARX) models along with two 
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groups of five-prior days and ten-prior days have been assessed. The series of testing for 4 rounds of 4 different 

testing objectives, network architecture, training algorithm, hidden transfer function and output transfer function, are 

the methodology used in this study. The period of dataset is from January 27 , 2005 till May 22 , 2017 with totally 

2920 time-step observations and the first 2828 observations are treated as training dataset and the next observations 

are treated as prediction dataset for testing the model prediction ability. 

The results of study show that NARX can be used to forecast SET index accordingly and effectively along 

with 5 input parameters: daily net buy/sell of Thai institute investors, daily net buy/sell of foreign investors, daily 

Thai-US currency exchange rate (THB/USD), daily closing price of WTI price index (WTI) and daily closing price 

of US Dow Jones industrial stock index, and the model performance for prediction is 90.493% of the value of the 

coefficient of determination for regression plot. 

Keywords: Neural Network, NARX    

 

1. Introduction 

In studying some phenomenon, developing a mathematical model to simulate the non-linear relations 

between inputs and outputs is a hard task due to complicated nature of that phenomenon. Artificial intelligent systems 

such as artificial neural networks (ANN), fuzzy inference system (FIS) and adaptive neuro-fuzzy inference system 

(ANFIS) have been applied to model a wide range of challenging problems in science and engineering. ANN displays 

better performance in bankruptcy prediction than conventional statistical methods such as discriminant analysis and 

logistic regression. Investigations in credit rating process showed that ANN has better prediction ability than 

statistical methods due to complex relation between financial and other input variables. Bankruptcy prediction, credit 

risk assessment and security market applications are the other economical area that ANN has been widely applied. 

1.1 Implementations 

There are 4 areas of implementation that ANN can be applied 

- Function Approximation / Input-Output and Curve Fitting / Non-linear Regression 

- Pattern Recognition / Classification 

- Data Clustering / Feature Extraction / Data Dimension Reduction 

- Time Series Prediction / Dynamic Modeling / Non-linear Autoregression 

 1.2 Time Series NARX Feedback Neural Networks 

 The nonlinear autoregressive network with exogenous inputs (NARX) is a recurrent dynamic network, with 

feedback connections enclosing several layers of the network. The NARX model is based on the linear ARX model, 

which is commonly used in time-series modeling. The defining equation for the NARX model is 
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where the next value of the dependent output signal y(t) is regressed on previous values of the output signal and 

previous values of an independent (exogenous) input signal. (Amin Hedayati Moghaddam, Moein Hedayati 

Moghaddam and Morteza Esfandyari, 2016: 89-93) 

 1.3 Training Algorithms 

 Below are the training algorithms which are used in this study 

- Levenberg       (trainlm) 

- Bayesian Regularization    (trainbr) 

- BFGS Quasi-Newton     (trainbfg) 

- Resilient Backpropagation    (trainrp) 

- Scaled Conjugate Gradient    (trainscg) 

- Conjugate Gradient with Powell/Beale Restarts  (traincgb) 

- Fletcher-Powell Conjugate Gradient   (traincgf) 

- Polak-Ribiere Conjugate Gradient   (traincgp) 

- One Step Secant     (trainoss) 

- Variable Learning Rate Gradient Descent   (traingdx) 

- Gradient Descent with Momentum   (traingdm) 

- Gradient Descent     (traingd) 

- Gradient Descent with adaptive learning rate  (traingda) 

 1.4 Transfer Functions 

 Below are the transfer functions which are used in this study 
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Table 1 List of Transfer Functions 

 
  

2. Objectives of Study 

 1. To study how to use artificial neural network for predicting stock market index 

 2. To apply neural network approach for forecasting SET index 
 

3. Empirical Methodologies 

 3.1 Scope of Empirical Study 

 This study will concern and focus only about quantitative analysis through artificial neural networks and 

the criteria for choosing models is considered by the quantitative R-measure which is the linear correlation between 

actual data and network outputs. Specifically, all total 100 models of time series NARX feedback neural networks 

will be assessed and each model will be trained and tested iteratively at least 3 times in order to make sure that all 

models are trained properly and give the reliable and stable testing results. 
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 3.2 Input Data 

 - Daily Net Buy/Sell of Thai Institute Investors 

 This information can represent as the investment view of marginal investors. 

 - Daily Net Buy/Sell of Foreign Investors 

 This information represents as the foreign investor’s investment view toward Thailand’s economic 

perspectives. 

 - Daily Thai-US Currency Exchange Rate 

 This information represents as the foreign investor’s investment view toward Thailand’s economic 

perspectives. 

 - Daily closing price of WTI Price Index 

 The mainly reason to use this information as of input data because the majority of market cap of SET are 

crude oil companies. 

 - Daily closing price of US Dow Jones Industrial Stock Index 

 This information can represent as the investment momentum perspectives. 

All input and output data have been collected from January 27, 2005 till May 22, 2017 with totally 2920 time-step 

observations. 

 3.3 Dataset 

 - Training / Validation / Test Dataset 

 The purpose of this dataset is to do model quantitative analysis with training, validating and testing dataset 

and the ratio of dividing is 0.7, 0.15 and 0.15 for training, validation and testing dataset respectively. This group of 

dataset covers data period from January 27, 2005 to December 30, 2016, with totally 2828 time-step observations 

 - Prediction Dataset 

 The purpose of this dataset is to do model forward testing. For this stage, the regression plot of this testing, 

R-measure, will be consider as the model key performance indicator. This dataset covers data period from January 4, 

2017 to May 22, 2017, with totally 92 time-step observations. 

 

 3.4 Key Model’s Performance Indicator (R-measure) 

 In this studying will use a regression plot for prediction dataset as a key model performance indicator, R-

measure. R-measure is the linear correlation between actual data and network outputs as shown in below figure 
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Figure 1 The value of R-Measure = 90.493% 

 

From this regression plot, it shows the linear relationship between targets (T: actual data) and outputs of the testing 

model (Y) and in this case R-measure is 90.493%. The blue dark line represents the degree of model fitting. 

 3.5 Empirical Topologies 

 This study designs to do testing iteratively with 4 rounds of different objective testing. 

- Round 1 – Neural Network Architecture 

This round will cover 2 groups of models, 5-lag of time (t-5) and 10-lag of time (t-10) for both input and 

output time-series data, and each group will be conducted with many simulations of the neural network 

architecture. Totally 48 models will be assessed in this round. 

- Round 2 – Neural Network Algorithm 

This round still maintains 2 groups of models (t-5 and t-10) but only the best performance model of each 

group from the previous round will be further evaluated with many algorithms. Totally 24 models will be 

assessed in this round. 

- Round 3 – Hidden Layer Transfer Function 

This round will maintain only one the best performance model form the previous round and the model will 

be further investigated with many hidden layer transfer functions. Totally 14 models will be assessed in this 

round. 

- Round 4 – Output Layer Transfer Function 

This round will maintain only one the best performance model form the previous round and the model will 

be further investigated with many output layer transfer functions. Totally 14 models will be assessed in this 

round. 
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4. Empirical Results 

Below are the testing results for round-1, round-2, round-3 and round-4. 

Table 2 Empirical Result for Round-1 

 
 

From this testing result, the selected models for this round is Model No. 22 - 5 layers and each layer contains 

5 neurons (5-5-5-5-5-1) for both groups of t-5 and t-10 with %R=89.073% and 89.893% respectively. 

Table 3 Empirical Result for Round-2 
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From this testing result, the selected models for this round is Model No. 1 - 5 layers and each layer contains 

5 neurons (5-5-5-5-5-1) for group of t-10 with %R=89.893%. 

Table 4 Empirical Result for Round-3 

 
From this testing result, the selected models for this round is Model No. 7 - 5 layers and each layer contains 

5 neurons (5-5-5-5-5-1) for group of t-10 along with hidden transfer function ‘purelin’ with %R=90.493%. 

Table 5 Empirical Result for Round-4 

 
From this testing result, the selected models for this round is Model No. 7 - 5 layers and each layer contains 

5 neurons (5-5-5-5-5-1) for group of t-10 along with hidden transfer function ‘purelin’ and output transfer function 

‘purelin’ with %R=90.493%. 
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Finally, the best model of this studying is the model of 5-5-5-5-5-1 neurons along with the same transfer 

function (purelin) for both of hidden and output layers. 
   

5. Summary and Suggestions 

From the empirical study and results, it can be summarized that the top three performances, R-measure, are 

90.493%, 90.343% and 89.893% as it is shown in Table 5. 

Table 6 The best top three models. 

 
 5.1 Prediction Test – Regression Plot 

 
Figure 2 Regression Plot for prediction dataset 

From this figure of regression plot for prediction dataset, R-measure value is 90.493%. 

 

Layer Neurons Hidden Output
90.493% purelin purelin
90.343% purelin satlins
89.893% tansig purelin

Architecture Transfer Function
Model

Algorithm
Performance:R

5 5-5-5-5-5-1 trainlm
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 5.2 Prediction Test – Time Series Response 

 
Figure 3 Time Series Response for prediction dataset 

 

This figure shows time-series response of the network’s output and network’s error for whole period of 

prediction dataset from January 4, 2017 to May 22, 2017, with totally 92 observations. 

 5.3 Prediction Test – Error Histogram 

 
Figure 4 Error Histogram for prediction dataset 
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From this error histogram shows that the range of error is [-14.54, 10.63] points, the mode of error is 

5.331 points and the mean of error is about -0.517 point. 

 5.4 Suggestion 

As you can see all input data are time-series data so it can be positive to do time-series analysis to find out 

proper the number of lag and bring more inputs that can capture SET index movement significantly. 
 

6. Conclusion and Benefits 

From the theoretical studying of artificial neural network for predicting stock market index and from the 

empirical results, NARX can be used to forecast SET index accordingly and effectively along with 5 input parameters: 

Net Inst, Net Foreign, THB/USD, WIT and DJI. 

All local and foreign investors can apply this study to forecast Stock Exchange of Thailand Index for making 

their decision plans or their investment views in the way of quantitative analysis perspectives. 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทดสอบการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์มีจ่ายปันผลอยา่งต่อเน่ืองโดยแบ่งการซ้ือขาย

เป็น 2 แบบ คือการซ้ือขายแบบซ้ือและถือ(Buy and Hold) และการซ้ือขายตามสญัญาณทางเทคนิค EMA และ MACD ซ่ึงไม่

คาํนึงถึงค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยคาดวา่การซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชส้ญัญาณทางเทคนิคจะใหผ้ลตอบแทน

เฉล่ียต่อปีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์มากวา่การซ้ือขายแบบซ้ือและถือ(Buy and Hold) โดยผูว้จิยัไดศึ้กษาโดยใชข้อ้มูลราคา

ปิดหลกัทรัพย ์3 หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน), ธนาคารไทย

พานิชย ์จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) ตั้งแต่วนัท่ี 3  มกราคม 2550 ถึงวนัท่ี 30  ธนัวาคม 2559 

ยอ้นหลงั 10 ปี รวมทั้งหมด 2,685ขอ้มูล ท่ีขอ้มูลมีการแจกแจงปกติมีลกัษณะเป็นแบบระฆงัคว ํ่ามีความเบเ้ลก็นอ้ย โดยการ

ซ้ือขายแบบซ้ือและถือ(Buy and Hold) มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีท่ี 10.07%, 15.37% และ 10.35% ของบริษทั ปตท. 

จาํกดั (มหาชน), ธนาคารไทยพานิชย ์จาํกดั (มหาชน)  และ บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั เม่ือทดสอบ

การซ้ือขายโดยใชส้ัญญาณทางเทคนิค EMA มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีสูงสุดอยูท่ี่ EMA(5,12) 15.79% และตํ่าสุดอยูท่ี่ 

EMA(5,12) 6.68% และเม่ือทดสอบการซ้ือขายโดยใชส้ญัญาณทางเทคนิค MACD มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีสูงสุดอยูท่ี่ 

MACD(200,75,9) 14.28% และตํ่าสูงอยูท่ี่ MACD(75,26,12) 4.88 โดยนาํขอ้มูลมาทดสอบสมมติฐานทางสถิติโดยใช ้T-test 

พบวา่การซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าวโดยใชส้ัญญาณทางเทคนิค ใหอ้ตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีไม่ต่างจากาการซ้ือขายแบบ

ซ้ือและถือ(Buy and Hold) ท่ีความเช่ือมั่น 95% ดังนั้ นจากการทดสอบจึงสรุปได้ว่าการซ้ือขายทางเทคนิคให้อัตรา

ผลตอบแทนเฉล่ียรายปีไม่แตกต่างจากการซ้ือและถือ(Buy and Hold)  

คาํสําคญั:  Buy and Hold, EMA, MACD, SET 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to test the stock trading which has a record of  continuous payments. By dividing the 

trading into two types on buy-and-hold and the technical signals of EMA and MACD trading without the transaction cost. 

Trading on technical signals is expected to yield more than an average annual return on the buy-and-hold stock. Using the 

closing price of 3 stocks from The Stock Exchange of Thailand (SET), are PTT Public Company Limited, The Siam 
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Commercial Bank Public Company Limited, and Siam Cement Group, since the 3rd January 2007 until 30th  December 

2016 for 10 years,  totaly 2,685 data, we finf that data distribution are the normal distribution with a slightly skewness. The 

average annual yield of buy-and-hold trading is PTT Public Company Limited 10.07%, Commercial Bank Public Company 

Limited 15.37% and Siam Cement Group 10.35%. When trading by technical signals.We find that EMA trading EMA had 

the highest average annual yield 15.79% on EMA(5,12) and the lowest yield 6.68%  on EMA(5,12) while MACD trading 

had the highest average annual yield 14.28% on MACD(200,75,9) and lowest the yield 4.88% on MACD(75,26,12)  

The statistical hypothesis testing using t-test shows that the average annual yield the stock trading using technical 

signals is not different from buy-and-hold at 95% confidence level. 

 

1. บทนํา 

การลงทุน ผูล้งทุนยอ่มตอ้งการผลตอบแทนสูงในการลงทุนแต่ละคร้ัง การตดัสินใจเก่ียวกบัการลงทุนจึงเป็นส่ิงท่ี

มีความสาํคญั ส่ิงท่ีช่วยให้การตดัสินใจแต่ละคร้ังมีประสิทธิภาพ นั้นก็คือ ขอ้มูลท่ีมีความรวดเร็ว ถูกตอ้งและแม่นยาํ เพ่ือ

นาํมาช่วยวเิคราะห์แนวโนม้ของตลาด ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของหุน้แต่ละตวัมีลกัษณะเฉพาะตวั จากผลงานวจิยัท่ีผา่นมา

มีการพยายามคิดหลกัการท่ีใชพ้ยากรณ์การซ้ือขายหุ้น ซ่ึงสามารถแบ่งหลกัการดงักล่างออกเป็น 2 หลกัการสาํคญั คือ การ

วิเคราะห์หุ้น และการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ตวัช้ีวดัการซ้ือขายและราคาหุ้น(Wiley and Sons,2005) โดยการอภิปราย

เก่ียวกับประโยชน์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคไดดึ้งดูดความสนใจงานวิจยัเป็นอย่างมากในปีท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่ของ

การศึกษาจะสนับสนุนสมมติฐานทางเดินสุ่ม (the random walk hypothesis) ซ่ึงหมายความว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่

สามารถใชไ้ด ้โดยการทดสอบทางสถิติไดถู้กนาํมาใชเ้พ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความลม้เหลวของการวิเคราะห์ทางเทคนิค [1,2] 

แต่ภายหลงัปี1992 ไดมี้การสนใจการวิเคราะห์ทางเทคนิคมากข้ึนและพบว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถคาดการณ์

แนวโน้มตลาดและไดรั้บผลตอบแทนส่วนเกิน Brock, Lalonishok, and Lebaron ทาํการวิจยัโดยใช้ t-test เพ่ือตรวจสอบ

ผลตอบแทนโดยใช้สัญญาณการซ้ือขายจากตวัช้ีวดั MA และ TRB พบว่าการซ้ือขายทางเทคนิคมีความสามารถในการ

ทาํนายอยา่งมีนยัสาํคญัในตลาดสหรัฐอเมริกา (U.S. market) ช่วงปี ค.ศ. 1897 – 1986 [3] จากการวจิยัโดยการทดสอบเช่นน้ี

น้ีจึงมีนกัวิชาการหลายคนศึกษาและสนบัสนุนการทาํกาํไรจากการใชส้ัญญาณทางเทคนิค, Bessembinder และ Chan พบวา่

การซ้ือขายทางเทคนิคจะประสบความสาํเร็จในการทาํนายการเคล่ือนไหวของราคาหุน้ในตลาดเกิดใหม่ เช่น มาเลเซีย, ไทย 

และไตห้วนั และความสามารถในการการคาดการณ์นั้นจะลดลงอยา่งมากในประเทศท่ีพฒันา เช่น ฮ่องกง และญ่ีปุ่น[4], Ito 

ประเมินการทาํกาํไรจากการซ้ือขายทางเทคนิคปี ค.ศ. 1980-1996 พบวา่สามารถคาดการณ์แนวโนม้ของตลาดไดใ้นประเทศ

ญ่ีปุ่น, แคนาดา, อินโดนีเซีย, เม็กซิโก, ไตห้วนั และตลาดท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นสหรัฐอเมริกา [5] Lai และ Balachandher ใช ้VMA 

และ FMA ในการคาดการณ์ Kuara Lumpur Stock Exchange Composite Index ในปี ค.ศ. 1977 -1999 ในตลาดหุ้นมาเลเซีย 

และพบวา่การใช ้VMA และ FMA มีประสิทธิภาพสูงกวา่กลยทุธ์ซ้ือและถือแมจ้ะมีค่าใชจ่้ายในการทาํธุรกรรม [6] Vasiliou, 

Eriotis และ Papathanasiou ใช ้MA และกลยุทธ์ MACD กบั The Athens General Index ตั้งแต่ตน้ปี 1990 จนถึงส้ินปี 2004 

และพบว่ากลยุทธ์ MA (ผลตอบแทนเฉล่ียต่อปี 36.10%) และกลยุทธ์ MACD (ผลตอบแทนเฉล่ียต่อปี 55.65%) ซ่ึงมี

ประสิทธิภาพสูงกวา่ กลยทุธ์การซ้ือและถือ (ผลตอบแทนเฉล่ียต่อปี 12%) ในตลาดหุน้เอเธนส์ [7] กฎการซ้ือขายมีสามารถ

ทาํนายไดดี้ในตลาดหุ้นเกิดใหม่ไดแ้ก่ มาเลเซีย, ไทย, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์มากกว่าในตลาดหุ้นท่ีพฒันาแลว้ของ

สิงคโปร์ [8] 
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 โดยการศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งเนน้การซ้ือขายโดยใชเ้ทคนิค MA และ MACD กบัหุน้ในตลาดหุน้ไทย โดยมุ่งเนน้หุน้ท่ี

มีลกัษณะท่ีมีการจ่ายเงินปันผลอยา่งต่อเน่ือง บมจ.ปตท (PTT), ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB) และ บมจ.ปูนซีเมนตไ์ทย(SCC)  

เปรียบเทียบกบัการซ้ือและถือของหุน้ บมจ.ปตท (PTT), ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB) และ บมจ.ปูนซีเมนตไ์ทย(SCC) โดย

ใชก้ารทดสอบทางสถิติ T-Test ในการทดสอบสมมุติฐาน 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือเปรียบเทียบการซ้ือขายหุน้ บมจ.ปตท (PTT), ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB) และ บมจ.ปูนซีเมนตไ์ทย(SCC)โดย

ใชเ้ทคนิค MA และ MACD กบัการซ้ือและถือของหุน้ บมจ.ปตท (PTT), ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB) และ บมจ.ปูนซีเมนต์

ไทย(SCC) โดยใชก้ารทดสอบทางสถิติ T-Test ในการทดสอบสมมุติฐาน เพ่ือหาอตัราผลตอบแทนส่วนเกินท่ีดีกวา่การซ้ือ

และถือในระยะยาว 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

3.1. วธีิการศึกษา 

จากแนวคิดการลงทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนสูงภายใตค้วามเส่ียงท่ีรับไดจ้ากการลงทุนในหุ้นปันผล โดยทาํการ

ทดสอบการเขา้ซ้ือขายหุ้นปันผลโดยใชต้วัช้ีวดัทางเทคนิค เปรียบเทียบกบัผลตอบแทนท่ีไดท้าํการซ้ือและถือยาวภายใต้

ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าเปรียบเทียบโดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติในการช่วยวิเคราะห์ขอ้มูล โดยผูว้ิจยัได้

กาํหนดแนวทางในการวจิยั ดงัมีรายละเอียดในเร่ืองของ ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

วจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล และการนาํเสนอขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

3.1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 การศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใชส้ําหรับ

การศึกษาคร้ังน้ี คือ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั 

(มหาชน) ซ่ึงมีประวติัการจ่ายเงินปันผลอยา่งต่อเน่ืองทุกปี เป็นเวลานาน 10ปี 

3.1.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เทคนิควิธีการทางสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งหน่ึงกบัประชากร 

หรือเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีมีความสัมพนัธ์กนั โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีสุ่มมาจากประชากรท่ีมีการแจกแจง

ปกติและทราบค่าความแปรปรวนของประชากร โดยการเปรียบเทียบ 2 ค่าเฉล่ียจากข้อมูลเดียวกัน สามารถใช้การ

เปรียบเทียบโดยใชก้ารเปรียบเทียบแบบจบัคู่ส่ิงท่ีทดลอง Paired samples test)  

3.1.3 ตวัแปรในการศึกษา  

 µ   คือ ผลตอบแทนเฉล่ียของหลกัทรัพยจ์ากสถานะซ้ือและถือ(buy and hold)  

  1µ  คือ ผลตอบแทนค่าเฉล่ียจากสถานะ การซ้ือ (long position)  

  σ  คือ ความผนัผวนของผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ากสถานะซ้ือและถือ(buy and hold)     

3.1.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

สาํหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลอนุกรมแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) โดยรวบรวมขอ้มูลหุน้รายวนั

ยอ้นหลงั 10 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 3  มกราคม 2550 ถึงวนัท่ี 30  ธนัวาคม 2559 ของหุน้ปันผลจากการคดักรองหุน้ปันผลจากกองทุน 
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SETHD ไดแ้ก่ บมจ.ปตท (PTT), ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB) และ บมจ.ปูนซีเมนตไ์ทย(SCC)  เพ่ือใชเ้ป็นกรณีศึกษาในการ

ซ้ือขายโดยใชเ้ทคนิค MA และ MACD และเปรียบเทียบการซ้ือและถือของหุน้ บมจ.ปตท (PTT), ธนาคารไทยพาณิชย ์

(SCB) และ บมจ.ปูนซีเมนตไ์ทย(SCC) 

3.1.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์นั้นจะวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติไดด้งัน้ี 

ใชก้ารทดสอบ t-test เพ่ือทดสอบความสามารถในการทาํกาํไรของกฎการซ้ือขายทางเทคนิคเทียบการซ้ือขายแบบ

ซ้ือและถือกบัการซ้ือขายโดยใชส้ญัญาณทางเทคนิค ดงัต่อไปน้ี 

1. สาํหรับการซ้ือขายรายวนั จะไดผ้ลตอบแทนรายวนัโดยนาํมาเฉล่ียหาผลตอบแทนเฉล่ียรายปีเพ่ือเป็นค่าเฉล่ียของ

ผลตอบแทนรายปี จากสถานะซ้ือและถือถือ(buy and hold) µ  โดยอตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายปีท่ีไดจ้ากการใชเ้ท

คนนิคการซ้ือขายในการเปิดปิดสถานะการซ้ือและขาย โดยผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการการเก็บขอ้มูลนาํไปหาค่า

ผลตอบแทนเฉล่ียรายปีจากสถานะซ้ือขายโดยใช ้EMA และ MACD  

2. T-test ใชเ้พ่ือตรวจสอบวา่ผลตอบแทนรายวนัเฉล่ียท่ีมีเง่ือนไขตามกฎการซ้ือขาย ( 1µ ) แตกต่างจากคา่เฉล่ีย

รายวนัของค่าเฉล่ียทุกตวัอยา่งµ  โดยสมมติฐานของการทดสอบคือคา่เฉล่ียรายวนัของหุน้ปันผลมีค่าเท่ากบั

ผลตอบแทนรายวนัเฉล่ียของตลาด สถิติของ t-test มีดงัต่อไปน้ี 
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ณ ระดบัความเช่ือมนัท่ี 95% 

0H  คือ อตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีของการซ้ือโดยใชส้ญัญาณทางเทคนิคไม่ต่างจากอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย

ต่อปีของการซ้ือและถือยาว (Buy and Hold) 

1H  คือ อตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีของการซ้ือโดยใชส้ญัญาณทางเทคนิคมากกวา่อตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อปี

ของการซ้ือและถือยาว (Buy and Hold) 

3. วเิคราะห์ผลการทดลอบและสรุปผล 

 

4. ผลการวจิยั 

4.1 บริษัท ปตท.จาํกดั (มหาชน) 

 ทดสอบการกระจายข้อมูล 

      ตารางท่ี 4.1 ขอ้มูลทางสถิติของบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 

ข้อมูลทางสถิต ิ  

Count (observations) 2,685 

Annual return 10.07% 

Annual standard deviation 33.55% 

Skewness 0.04 

Kurtosis 2.63 
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Return 

Frequency 

 
รูปท่ี 4.1 กราฟความถ่ีของการกระจายขอ้มูลราคาปิดของบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 

 

จากการทดสอบการกระจายขอ้มูลของบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) จะเห็นว่าขอ้มูลมีการกระจายแบบปกติ ซ่ึง

สามารถใชก้ารทดสอบสถิติทีในการวิเคราะห์ผลการทดลองได ้อตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อปี 10.07%  ค่าความแปรปรวน 

33.55% ความเบ ้(Skewness) 0.04 หมายถึง ขอ้มูลมีลกัษณะเบไ้ปทางขวาเล็กนอ้ย และ ความโด่ง (Kurtosis) 2.63 หมายถึง 

ขอ้มูลมีลกัษณะโด่งมาก 

4.1.1 การซ้ือขายตามสัญญาทางเทคนคิ EMA (Exponential Moving Average) 

 

รูปท่ี 4.2 อตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีเปรียบเทียบEMA และ การซ้ือและถือยาว (Buy and Hold) ของบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 

 จากการทดสอบโดยใชข้อ้มูลราคาปิดของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) จะเห็นวา่ทาํการซ้ือขายตามสญัญาณ EMA 

แต่ละค่านั้นใหผ้ลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัมากโดย EMA(12,26) จะใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุดอยูท่ี่ 9.10% เม่ือเทียบกบัEMA 

ค่าอ่ืน และ EMA(12,75) จะใหผ้ลตอบแทนท่ีตํ่าท่ีสุดเท่ากบั -4.33% โดยเม่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีไดจ้ากเทคนิค

กบัอตัราผลตอบแทนท่ีซ้ือและถือยาว (Buy and Hold) เท่ากบั 10.07% แลว้นั้นจะเห็นวา่การซ้ือและถือยาว (Buy and Hold) 

ใหผ้ลตอบแทนท่ีมากกวา่เลก็นอ้ย  

สามารถคาํนวณหาค่า T-test ไดด้งัน้ี 

  t = 0.0914−0.1007
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จากการคาํนวณพบว่า t = -0.17577 มีค่าน้อยกว่า 1.6456 จึงไม่สามารถปฎิเสธสมมติฐาน 0H  ท่ีนัยสําคญั 0.05 

หมายความวา่ การซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน)โดยใชก้ารวิเคราะห์ทางเทคนิคตวัช้ีวดั EMA ของบริษทั 

ปตท.จาํกดั (มหาชน)ไดผ้ลตอบแทนเฉล่ียไม่ต่างกบัการซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) แบบซ้ือและถือยาว 

ท่ีนยัสาํคญั 0.05 

4.1.2 การซ้ือขายตามสัญญาทางเทคนคิ MACD (Moving Average Convergence Divergence) 

 
รูปท่ี 4.3 แสดงอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีเปรียบเทียบMACD และการซ้ือและถือยาว (Buy and Hold) ของบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 

 

จากการทดสอบโดยใชข้อ้มูลราคาปิดของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  จะเห็นว่าทาํการซ้ือขายตามสัญญาณ

MACD แต่ละค่านั้นให้ผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนั โดย MACD(200,75,26) จะให้ผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 11.31% เม่ือ

เทียบกับ MACD ค่าอ่ืน และ MACD(75,26,9)  จะให้ผลตอบแทนท่ีตํ่าท่ีสุดเท่ากับ 1.90% และเม่ือเปรียบเทียบอัตรา

ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากเทคนิคกบัอตัราผลตอบแทนท่ีซ้ือและถือยาว(Buy and Hold) เท่ากบั 10.07% แลว้นั้นจะเห็นวา่การซ้ือ

และถือยาว(Buy and Hold) ใหผ้ลตอบแทนท่ีนอ้ยกวา่เลก็นอ้ย  

สามารถคาํนวณหาค่า T-test ไดด้งัน้ี  t   = 0.1131−0.1007

�0.33552
2685� +0.33552

21�
    =  0.1687 

 จากการคาํนวณพบว่า t = 0.1687 มีค่ามากกว่า 1.6454 จึงปฏิเสธสมมติฐาน 0H ท่ีนัยสําคญั 0.05 หมายความวา่ 

การซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน)โดยใชก้ารวิเคราะห์ทางเทคนิคตวัช้ีวดั MACD ของบริษทั ปตท.จาํกดั 

(มหาชน)ไดผ้ลตอบแทนเฉล่ียต่อปีมากกวา่การซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน)แบบซ้ือและถือยาว(Buy and 

Hold) ท่ีนยัสาํคญั 0.05 

4.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน) 

4.2.1 ทดสอบการกระจายข้อมูล 

   ตารางท่ี 4.4 ขอ้มูลทางสถิติของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ข้อมูลทางสถิต ิ  

Count (observations) 2,685 

Annual return 15.37% 

Annual standard deviation 33.78% 

Skewness -0.02 

Kurtosis 4.08 
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1566 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

Return 

Frequency 
 

 

รูปท่ี 4.4 กราฟความถ่ีของการกระจายขอ้มูลราคาปิดของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

จากการทดสอบการกระจายขอ้มูลของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) จะเห็นว่าขอ้มูลมีการกระจายแบบ

ปกติ ซ่ึงสามารถใชก้ารทดสอบสถิติทีในการวิเคราะห์ผลการทดสอบได ้อตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อปี 15.37%  ค่าความ

แปรปรวน 33.78% ความเบ ้(Skewness) -0.02 หมายถึง ขอ้มูลมีลกัษณะเบไ้ปทางซ้ายเล็กนอ้ย และ ความโด่ง (Kurtosis) 

4.08 หมายถึง ขอ้มูลมีลกัษณะโด่งมาก  

4.2.2 การซ้ือขายตามสัญญาทางเทคนคิ EMA (Exponential Moving Average) 

 
รูปท่ี 4.5 อตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีเปรียบเทียบEMA และ การซ้ือและถือยาว(Buy and Hold) ของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

จากการทดสอบโดยใช้ขอ้มูลราคาปิดของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) จะเห็นว่าทาํการซ้ือขายตาม

สญัญาณEMA แต่ละค่านั้นใหผ้ลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัมากโดย EMA(5,12) จะใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุดอยูท่ี่ 15.79% เม่ือ

เทียบกบัEMAค่าอ่ืน และEMA(26,200) จะให้ผลตอบแทนท่ีตํ่าท่ีสุดเท่ากบั 1.40% และเม่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ี

ไดจ้ากเทคนิคกบัอตัราผลตอบแทนท่ีซ้ือและถือยาว(Buy and Hold) 15.37% แลว้นั้นจะเห็นวา่การเขา้ซ้ือขายตามสัญญาณ 

EMA(5,12)ใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีมากกวา่เพียงเลก็นอ้ย  

สามารถคาํนวณหาค่า t-test ไดด้งัน้ี   t= 0.1579−0.1537

�0.33782
2685� +0.33782

113�
=  0.12814 
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1567 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 จากการคาํนวณพบวา่ t = 0.12814 มีค่านอ้ยกวา่ 1.6456 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน 0H  ท่ีนยัสาํคญั 0.05 

หมายความวา่ การซ้ือหลกัทรัพยข์องธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)โดยใชก้ารวเิคราะห์ทางเทคนิคตวัช้ีวดั EMA ของ

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)ไดผ้ลตอบแทนเฉล่ียไม่ต่างกบัการซ้ือหลกัทรัพยข์องธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน)แบบซ้ือและถือยาว ท่ีนยัสาํคญั 0.05 

4.2.3 การซ้ือขายตามสัญญาทางเทคนคิ MACD (Moving Average Convergence Divergence) 

 

รูปท่ี 4.6 อตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีเปรียบเทียบMACD และ การซ้ือและถือยาว(Buy and Hold) ของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

จากการทดลองโดยใชข้อ้มูลราคาปิดของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)จะเห็นวา่ทาํการซ้ือขายตามสญัญาณ

MACD แต่ละค่านั้นให้ผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัมากโดย MACD(75,26,12) จะให้ผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุดอยูท่ี่ 4.88% เม่ือ

เทียบกบั MACD ค่าอ่ืน และ EMA(12,75) จะใหผ้ลตอบแทนท่ีตํ่าท่ีสุดเท่ากยั -4.33% และเม่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน

ท่ีไดจ้ากเทคนิคกบัอตัราผลตอบแทนท่ีซ้ือและถือยาว(Buy and Hold) เท่ากบั 15.79% แลว้นั้นจะเห็นวา่การซ้ือและถือยาว

(Buy and Hold) ใหผ้ลตอบแทนท่ีมากกวา่  

สามารถคาํนวณหาค่า T-test ไดด้งัน้ี t =  0.0488−0.1579

�0.33782
2685� +0.33782

38�
=  −1.9017 

 จากการคาํนวณพบว่า t = -1.9017 มีค่าน้อยกว่า 1.6456 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0 ท่ีนัยสําคญั 0.05

หมายความวา่ การซ้ือหลกัทรัพยข์องธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  โดยใชก้ารวิเคราะห์ทางเทคนิคตวัช้ีวดั MACD 

ของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ไดผ้ลตอบแทนเฉล่ียไม่ต่างกบัการซ้ือหลกัทรัพยข์องธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน)  แบบซ้ือและถือยาว ท่ีนยัสาํคญั 0.05 

4.3 บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) 

4.3.1 ทดสอบการกระจายข้อมูล 

ตารางท่ี 4.7ขอ้มูลทางสถิติของบริษทัปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

ขอ้มูลทางสถิติ  

Count (observations) 2,685 

Annual return 10.35% 

Annual standard deviation 27.76% 

Skewness 0.27 

Kurtosis 1.72 
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1568 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

Return 

Frequency 

 

 

รูปท่ี 4.7 กราฟความถ่ีของการกระจายขอ้มูลราคาปิดของบริษทัปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

จากการทดสอบการกระจายขอ้มูลของบริษทัปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) จะเห็นวา่ขอ้มูลมีการกระจายแบบ

ปกติ ซ่ึงสามารถใช้การทดสอบสถิติทีในการวิเคราะห์ผลการทดสอบได ้อตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อปี (ค่าเฉล่ียขอ้มูล) 

10.35%  ค่าความแปรปรวน 27.76% ความเบ ้(Skewness) 0.27 หมายถึง ขอ้มูลมีลกัษณะเบไ้ปทางขวาเล็กน้อย และ ความ

โด่ง (Kurtosis) 1.72 หมายถึง ขอ้มูลมีลกัษณะโด่งมาก 

4.3.2 การซ้ือขายตามสัญญาทางเทคนคิ EMA (Exponential Moving Average) 

 

รูปท่ี 4.8 แสดงอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีเปรียบเทียบEMA และการซ้ือและถือยาว (Buy and Hold) ของบริษทัปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

 จากการทดลองโดยใชข้อ้มูลราคาปิดของบริษทัปูนซีเมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน)  จะเห็นว่าทาํการซ้ือขายตาม

สัญญาณEMA แต่ละค่านั้นให้ผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัมากโดย EMA(5,12) จะให้ผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุดอยูท่ี่ 6.68% เม่ือ

เทียบกบัEMA ค่าอ่ืน และEMA(5,75) จะให้ผลตอบแทนท่ีตํ่าท่ีสุดเท่ากบั -0.93% และเม่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ี

ไดจ้ากเทคนิค กบัอตัราผลตอบแทนท่ีซ้ือและถือยาว(Buy and Hold) เท่ากบั 10.35% แลว้นั้นจะเห็นว่าการซ้ือและถือยาว

(Buy and Hold) ใหผ้ลตอบแทนท่ีมากกวา่ 

สามารถคาํนวณหาค่า T-test ไดด้งัน้ี  t = 0.0668−0.1035

�0.27762
2685� +0.27762

102�
=  −0.13102 
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1569 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

จากการคาํนวณพบวา่ t = -0.13102 มีค่านอ้ยกวา่ 1.6456 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0 ท่ีนยัสาํคญั 0.05 หมายความวา่ 

การซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัปูนซีเมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน)โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคตวัช้ีวดั EMAของบริษทั

ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)ไดผ้ลตอบแทนเฉล่ียไม่ต่างกบัการซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

แบบซ้ือและถือยาว ท่ีนยัสาํคญั 0.05 

4.3.3 การซ้ือขายตามสัญญาทางเทคนคิ MACD (Moving Average Convergence Divergence)  

 

รูปท่ี 4.9 อตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีเปรียบเทียบMACD และการซ้ือและถือยาว(Buy and Hold) ของบริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

จากการทดลองโดยใช้ขอ้มูลราคาปิดของบริษทัปูนซีเมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน) จะเห็นว่าทาํการซ้ือขายตาม

สัญญาณEMA แต่ละค่านั้นให้ผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัมากโดย MACD(75,26,12) จะให้ผลตอบแทนสูงท่ีสุดอยู ่16.64% 

เม่ือเทียบกับMACD ค่าอ่ืน และ MACD(26,12,9) จะให้ผลตอบแทนท่ีตํ่าท่ีสุดเท่ากับ 2.68% และเม่ือเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทนไดจ้ากเทคนิค กบัอตัราผลตอบแทนท่ีซ้ือและถือยาว(Buy and Hold) เท่ากบั 10.35% แลว้นั้นจะเห็นวา่การซ้ือ

และถือยาว(Buy and Hold) ใหผ้ลตอบแทนท่ีนอ้ยกวา่  

สามารถคาํนวณหาค่า T-test ไดด้งัน้ี  t= 0.1664−0.1035

�0.27762
2685� +0.27762

44�
=  1.4909 

 จากการคาํนวณพบว่า t = 1.4909 มีค่าน้อยกว่า 1.6456 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0 ท่ีนัยสําคัญ 0.05 

หมายความวา่ การซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) โดยใชก้ารวิเคราะห์ทางเทคนิคตวัช้ีวดั MACD 

ของบริษทัปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) ไดผ้ลตอบแทนเฉล่ียไม่ต่างกบัการซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั 

(มหาชน)แบบซ้ือและถือยาว ท่ีนยัสาํคญั 0.05   

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

ตารางท่ี 5.1 เปรียบเทียบการกระจายขอ้มูลของบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ธนาคารไทยพานิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

และ บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

 จาํนวนขอ้มูล Skewness Kurtosis Return 

บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 2,685 0.04 2.63 10.07% 

ธนาคารไทยพานิชย ์จาํกดั (มหาชน) 2,685 -0.02 4.08 15.37% 

บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 2,685 0.27 1.72 10.35% 
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1570 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 การแจกแจงเป็นแบบระฆงัคว ํ่า และมีความเบเ้ล็กน้อย โดยธนาคารไทยพานิชยมี์อตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อปี

สูงสุดอยูท่ี่ 15.37% รองลงมาเป็นบริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั เม่ือ

เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีท่ีไดจ้ากการซ้ือขายแบบซ้ือและถือยาว (Buy and Hold) และการซ้ือขายโดยใช้

สญัญาณทางเทคนิค EMA และ MACD ของทั้ง 3 หลกัทรัพยด์งัตารางท่ี 5.2  

ตารางท่ี 5.2 เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการซ้ือขายแบบซ้ือและถือ(Buy and Hold) EMA และ MACD 

ของบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ธนาคารไทยพานิชย ์จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

 Buy and Hold EMA MACD 

บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 10.07% EMA(5,26) 

9.14% 

MACD(200,75,26) 

11.31% 

ธนาคารไทยพานิชย ์จาํกดั (มหาชน) 15.37% EMA(5,12) 

15.79% 

MACD(75,26,12) 

4.8% 

บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 10.35% EMA(5,12) 

6.68% 

MACD(200,75,9) 

14.25% 

   

 จากการทดสอบโดยการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ธนาคารไทยพานิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

และ บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) แบบซ้ือและถือยาว(Buy and Hold) และการซ้ือตามสญัญาณเทคนิค EMA และ 

MACD พบว่าธนาคารไทยพานิชย ์จาํกดั (มหาชน) มีผลตอบแทนเฉล่ียสูงสุดจากการซ้ือขายโดยใชส้ัญญาณทางเทคนิค 

EMA(5,12) อยู่ท่ี 15.79% ขณะท่ีบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ผลตอบแทนเฉล่ียตํ่าสุดจากการซ้ือขายโดย 

EMA(5,12) อยู่ท่ี 6.68% และจากการทดสอบสมมติฐาน T-test ท่ีนัยสําคญั 0.05 หรือ ช่วงเช่ือมัน่ท่ี 95% ซ่ึงจะเห็นว่าเม่ือ

เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีจากการซ้ือขายแบบซ้ือและถือยาว(Buy and Hold) กบัสัญญาณทางเทคนิคแลว้

พบวา่อตัราผลตอบแทนท่ีไดสู้งสุงมีความต่างจากอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีท่ีไดจ้ากการซ้ือขายแบบซ้ือและถือ(Buy and 

Hold) เพียงเลก็นอ้ย แสดงวา่การซ้ือขายโดยใชส้ญัญาณทางเทคนิคจะใหผ้ลตอบแทนเฉล่ียต่อปีนอ้ยกวา่การซ้ือขายแบบซ้ือ

แลว้ถือยาว(Buy and Hold) แต่อตัราผลตอบแทนสูงสุดเม่ือซ้ือขายโดยใช้ MACD(200,75,9) ซ่ึงมีจาํนวนวนัท่ีสูงในการ

คาํนวณยอ้นหลงั  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาหาราคาออปชันท่ีเหมาะสมทั้ง 3 วิธี คือ วิธีแบล็คโชลส์ วิธีมอนติคาร์โล วิธีบูตแสทรพ และ

เปรียบเทียบกบัราคาตลาด โดยใชข้อ้มูลของกลุ่มตวัอย่างออปชนัท่ีมีการซ้ือขายอย่างเป็นทางการทุกวนัทาํการใน

ตลาดอนุพนัธ์ (ประเทศไทย) รุ่นวนัหมดอายเุดือนกนัยายน และธนัวาคม พ.ศ. 2559 จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 4 กลุ่ม 

คือ ออปชนัท่ีใหสิ้ทธิซ้ือและสิทธิขายของรุ่นท่ีมีวนัหมดอายเุดือนกนัยายน และธนัวาคม พ.ศ.2559  ออปชนัท่ีใหสิ้ทธิ

ขาย (Put Option) ท่ีมีวนัหมดอายเุดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะมีรุ่นท่ีมีราคาใชสิ้ทธิแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าราคาท่ีเหมาะสมท่ีไดจ้ากทั้ง 3 วิธีมีความเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกนั

สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้โดยราคาออปชนัท่ีไดจ้ากวิธีบูทแสทรพมีค่าท่ีสูงกวา่วิธีมอนติคาร์และแบลค็โชลส์

อยา่งชดัเจน และเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตลาดแลว้พบวา่ ราคาตลาดของออปชนัท่ีให้สิทธิซ้ือจะมีความใกลเ้คียงกบั

ราคาออปชันท่ีได้จากวิธีแบล็คโชลส์และวิธีมอนติคาร์โล ส่วนราคาตลาดของออปชันท่ีให้สิทธิขายจะมีความ

ใกลเ้คียงกบัราคาออปชนัท่ีไดจ้ากวธีิบูตแสทรพ 

 

ABSTRACT 

This study is to examine the Options Pricing of the 3 method, Black-Scholes Model, Monte Carlo Method, 

Bootstrapping Method and compare with the market price. By using the samples data that is officially traded every 

business day in the Thailand Futures Exchange, the expiration dates of September and December 2016 will be 

available to 4 groups of samples, which include the Call Options and Put Options. Series with expiration dates of 

September and December 2014. Put Options with expiration dates in December 2016, each group will have a different 

series with a different price. 

The results show that the optimum prices from all 3 methods move in the same direction, in line with the 

set assumptions. The price of Options from Bootstrapping method is significantly higher than Monte Carlo method 

and Black-Scholes model. The market value of Options that give the right Call Options would be close to the price 

of Options on the way. The Black-Scholes Model and the Monte Carlo Method. The market price of the Put Options 

is close to the Options price derived from the Bootstrapping Method. 
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1. บทนํา 

ตลาดอนุพนัธ์ (ประเทศไทย) ได้เปิดทาํการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยมี

ผลิตภณัฑต์ราสารอนุพนัธ์ให้เลือกลงทุนทั้งหมด 2 ประเภท คือ ฟิวเจอร์สและออปชนั สาํหรับสัญญาฟิวเจอร์สทาง

ตลาดอนุพนัธ์ (ประเทศไทย) ไดน้าํสินคา้อา้งอิงมาให้เลือกลงทุนหลากหลายประเภท ไดแ้ก่ ดชันี SET50 Index , 

ทองคาํ ค่าเงิน เป็นตน้ ส่วนสัญญาออปชนัมีสินคา้อา้งอิงเพียงชนิดเดียว คือ ดชันี SET50 Index  และเป็นแบบยูโร

เป้ียนท่ีนกัลงทุนสามารถใชสิ้ทธิไดเ้พียงคร้ังเดียว ณ วนัหมดอาย ุโดยในปัจจุบนัตราสารอนุพนัธ์ไดรั้บความนิยมใน

การลงทุนอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างจากการลงทุนในสินทรัพยป์กติ อาทิเช่น ลงทุนไดท้ั้งตลาด

ขาข้ึนและขาลง , การมีอตัราทดขยายอาํนาจเงินให้สามารถลงทุนในสินทรัพยไ์ดม้ากกว่าเงินลงทุนท่ีมี , รวมถึงมี

ผลิตภณัฑ์ให้เลือกลงทุนหลากหลายประเภท จึงทาํให้นกัลงทุนสามารถใชต้ราสารอนุพนัธ์เพ่ือเพ่ิมโอกาสและเพ่ิม

ทางเลือกในการลงทุนได้  สัญญาฟิวเจอร์สและออปชันถูกจัดเป็นผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพนัธ์เหมือนกัน แต่มี

คุณลกัษณะของสัญญาท่ีมีความแตกต่างกนั  สําหรับฟิวเจอร์สจะมีคุณลกัษณะ คือ เป็นสัญญาขอ้บงัคบัผูกพนัให้

คู่สัญญาทั้งฝ่ังซ้ือและฝ่ังขายตอ้งทาํตามขอ้ตกลงในสัญญาอยา่งเคร่งครัด โดยไม่วา่ราคาตลาดของสินคา้อา้งอิงในวนั

ส้ินสุดสญัญาจะเป็นเท่าไรก็ตาม นกัลงทุนทั้ง 2 ฝ่ังตอ้งมีการซ้ือและขายสินทรัพยต์ามราคาและปริมาณท่ีกาํหนดไวใ้น

สัญญาโดยห้ามบิดพร้ิว ดงันั้นเม่ือราคาตลาดมีการเคล่ือนไหวในทิศทางท่ีนกัลงทุนคาดการณ์ไวจึ้งทาํให้สามารถ

ไดรั้บกาํไรท่ีไม่จาํกดั แต่ในขณะเดียวกนัหากราคาตลาดมีการเคล่ือนไหวท่ีผิดไปจากท่ีคาดก็จะส่งผลให้เกิดการ

ขาดทุนท่ีไม่จาํกดัเช่นเดียวกนั แต่สาํหรับผลิตภณัฑอ์อปชนัมีความแตกต่างกนัเล็กนอ้ย เน่ืองจากผลิตภณัฑอ์อปชนั

นั้นอยูใ่นรูปของสิทธิ ท่ีไม่ใช่ขอ้บงัคบัเหมือนอยา่งในกรณีฟิวเจอร์ส กล่าวคือนกัลงทุนท่ีตดัสินใจซ้ือสัญญาออปชนั

ไวจ้ะมีสิทธิในการตดัสินใจว่าจะใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิก็ได ้ดงันั้นแลว้ในกรณีท่ีนักลงทุนคาดการณ์ผิดทางจึงสามารถ

เลือกท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิและปล่อยให้สิทธิหมดอายุไปได ้จึงทาํให้ไม่เกิดการขาดทุนอย่างไม่จาํกดัเหมือนเช่นกรณีฟิว

เจอร์ส และด้วยความแตกต่างบางประการเหล่าน้ีเอง ผลิตภณัฑ์ออปชันจึงสามารถนาํมาประยุกต์ใช้ไดค้่อนขา้ง

หลากหลาย และหากนาํไปใชอ้ย่างเหมาะสมจะช่วยให้นักลงทุนสามารถลงทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 จากคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ออปชนัท่ีกล่าวไปขา้งตน้ จึงทาํให้นักลงทุนสามารถนาํไปประยุกต์ใชส้ร้าง

ประโยชน์เพ่ิมเติมจากพอร์ตการลงทุนในสินทรัพยป์กติ ทั้งการยกระดบัผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน โดยแทนท่ี

นกัลงทุนจะนาํเงินลงทุนทั้งหมดไปซ้ือสินทรัพยท่ี์ตอ้งการลงทุน ก็สามารถแบ่งเงินมาทาํการซ้ือสิทธิในสัญญาออป

ชนัเพ่ือใชคุ้ณสมบติัของอตัราทดทวผีลตอบแทนจากการลงทุนเม่ือคาดการณ์ถูกทาง แต่หากผิดไปจากท่ีคาดการณ์ไว้

ก็สามารถปล่อยให้หมดอายแุละเสียเพียงแค่ค่าสิทธิท่ีซ้ือมาเท่านั้น คลา้ยกบักรณีท่ีนกัลงทุนเก็งกาํไรโดยการซ้ือใบ

จองคอนโดแทนท่ีการนาํเงินทั้งหมดไปซ้ือคอนโดเตม็จาํนวน สาํหรับประโยชน์อีกอยา่งท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย

คือการใชเ้พ่ือป้องกนัความเส่ียง นกัลงทุนสามารถซ้ือสิทธิในการเก็งกาํไรในทิศทางขาลงเพ่ือให้ไดรั้บผลตอบแทน

ในทิศทางท่ีตรงกนัขา้มกบัสถานะของพอร์ตการลงทุนท่ีถือครอง ดงันั้นเม่ือราคาสินทรัพยมี์การปรับตวัลดลงนัก

ลงทุนจะไดก้าํไรจากสญัญาสิทธิท่ีถือครองมาเพ่ือชดเชยกบัพอร์ตสินทรัพยท่ี์ขาดทุนจากส่วนต่างราคาท่ีปรับตวัลดลง 

โดยไม่จาํเป็นตอ้งลดสถานะของพอร์ตสินทรัพยท่ี์ถือครองเอาไวเ้น่ืองจากอาจมีตน้ทุนของการทาํธุรกรรมทั้งทางตรง

และทางออ้มท่ีสูงกวา่การซ้ือสิทธิ อีกทั้งหากราคาสินทรัพยมี์การปรับตวัเพ่ิมและเป็นประโยชน์กบัพอร์ตสินทรัพยท่ี์

ถือครองไว ้ก็สามารถปล่อยให้สิทธินั้นหมดอายุลงไปโดยไม่เสียตน้ทุนเพ่ิมนอกจากค่าสิทธิท่ีจ่ายไปในตอนตน้ 

นอกจากน้ียงัมีประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ิมเติม ซ่ึงหากทําการศึกษาออปชันอย่างเช่ียวชาญแล้ว นักลงทุนยงัสามารถ
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ประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างกลยุทธ์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลายและสามารถทาํกาํไรไดใ้นทุกสภาวะตลาด ไม่ว่าจะราคา

สินทรัพยจ์ะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรุนแรงทั้งขาข้ึนหรือขาลง แมก้ระทัง่ราคาสินทรัพยไ์ม่มีการเคล่ือนไหวท่ีชดัเจนก็

สามารถใชอ้อปชนัสร้างผลตอบแทนใหก้บัพอร์ตการลงทุนไดโ้ดยการเป็นผูข้ายสิทธิ ดงันั้นจะเห็นวา่ผลิตภณัฑอ์อป

ชนันั้นมีประโยชน์ค่อนขา้งมากและเป็นผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจในการศึกษาและนาํไปใชใ้นการลงทุน แต่อยา่งไรแมว้า่

ออปชนัจะสามารถนาํไปใชส้ร้างประโยชน์ไดอ้ยา่งหลากหลายตามทีแจงแจกไวก่้อนหนา้ ในทางปฏิบติันั้นผลิตภณัฑ์

ออปชนักลบัยงัไม่เป็นท่ีนิยมเท่าท่ีควร เน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือนกัลงทุนยงัคงมีความรู้และความเขา้เก่ียวกบัตวั

ผลิตภณัฑไ์ม่มากนกั โดยเฉพาะเร่ืองของการกาํหนดราคาท่ีเหมาะสม จึงทาํใหห้ลายคนยงัไม่กลา้ท่ีจะลงทุนและพลาด

โอกาสสาํคญั หรือบางคนท่ีทาํการลงทุนอยูใ่นปัจจุบนัก็อาจจะไดร้าคาตลาดท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพและส่งผลกระทบ

ต่อพอร์ตการลงทุนในทิศทางลบ ดงันั้นการหาราคาท่ีเหมาะสมจึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัของการลงทุนในออปชนั สาํหรับ

การหาราคาท่ีเหมาะสมของออปชนัสามารถหาไดห้ลากหลายวิธี โดยมีทฤษฏีและสมมุติฐานท่ีกาํหนดแตกต่างกนัใน

แต่ละวิธี แต่วิธีท่ีนกัลงทุนนิยมใชใ้นการหาราคาออปชนัมีดว้ยกนั 3 วิธี คือ  1.หาราคาท่ีเหมาะสมผ่านสมการแบลค็

โชลส์และเมอร์ตนั ซ่ึงเป็นวิธีท่ีสากลให้การยอมรับอยา่งแพร่หลาย  2.หาราคาท่ีเหมาะสมดว้ยวิธีมอนติคาร์โล ท่ีถูก

นาํเสนอข้ึนโดย Boyle(1977) และมีการนาํมาพฒันาแตกแขนงกนัอย่างแพร่หลาย 3.หาราคาท่ีเหมาะสมดว้ยวิธีบูต

แสทรพ จะเป็นวิธีท่ีการจาํลองราคาในอนาคตและหาผลตอบแทนของออปชนัท่ีเหมือนกบัวิธีมอนติคาร์โล แต่จะมี

วธีิการหาอตัราการเปล่ียนแปลงของราคาสินทรัพยท่ี์แตกต่าง     

  ในงานวจิยัน้ีตอ้งการเปรียบเทียบผลลพัธ์ของทั้ง 3 วธีิท่ีกล่าวมา เพ่ือใหเ้ห็นถึงความแตกต่างหรือเหมือนกนั

ของทั้ ง 3 วิธี นอกจากน้ียงัเปรียบเทียบผลลพัธ์กับราคาตลาดท่ีมีการซ้ือขายในตลาดจริง เพ่ือให้ทราบถึงความ

คลาดเคล่ือนของทั้ง 3 วิธี และสามารถเลือกวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการนาํไปพยากรณ์ราคาออปชนั เพ่ือให้นกัลงทุน

สามารถนาํไปใชใ้นการลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1.เพ่ือศึกษาวธีิการหาราคาท่ีเหมาะสมของ SET50 Index Options ทั้ง  3 วธีิ คือ วธีิสมการแบลค็โชลส์ วธีิมอน

ติคาร์โล และวธีิบูตแสทรพ   

2.เพ่ือศึกษาผลลพัธ์ของแต่ละวธีิวา่มีความสอดคลอ้งกนัหรือแตกต่างกนั  

3.เพ่ือเปรียบเทียบผลลพัธ์ของแตล่ะวธีิมีความใกลเ้คียงกบัราคาตลาด SET50 Index Options ท่ีมีการซ้ือขาย

อยูใ่นตลาดอนุพนัธ์ (ประเทศไทย) 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การหามูลค่าท่ีเหมาะสมของราคาออปชนัในทุกวนัทาํการของทั้ง 3 วธีิ คือ สมการแบลค็โชลส์ มอนติคาร์โล

และบูตแสทรพ  สามารถอธิบายรายละเอียดการประมวลผลแยกตามวธีิต่าง ๆ ได ้ดงัน้ี 

3.1 วธีิการหาราคาท่ีเหมาะสมของออปชนัดว้ยวธีิสมการแบลค็โชลส์ 

 สามารถหาค่าผา่นสมการ 

ราคาของคอลออปชนัแบบยโุรป   ( ), ,  1 –  ( ) 2( ) ( ) r T tVcall EU S t S d K d e− −= θ θ  

ราคาของพทุออปชนัแบบยโุรป    ( ), ,  2( ) ( ( 1) ) r T tVput EU S t K d e S d− −= − − −θ θ  
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K K
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2S σln r  
K K
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   + −   
     

S คือ ราคาปิดของดชันี SET50 ณ วนันั้น                         r คือ ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล ณ วนันั้น 

K คือ ราคาใชสิ้ทธิของแต่ละรุ่นตามท่ีกาํหนด                 T คือ วนัทาํการทั้งหมดของออปชนัรุ่นนั้น 

σ2 คือ ความแปรปรวนยอ้นหลงั 60 วนัทาํการท่ีผา่น       t คือ วนัทาํการปัจจุบนัของวนัท่ีตอ้งการหา 

θ คือ ฟังกช์นัความน่าจะเป็นสะสมของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน 

 ทาํการหาค่าในทุกวนัทาํการของออปชนัรุ่นนั้น และทาํต่อไปกบัออปชนัรุ่นท่ีมีวนัหมดอายแุละราคาใชสิ้ทธิ

รุ่นอ่ืน ๆ จนครบทุกกลุ่มตวัอยา่ง จะไดร้าคาออปชนัท่ีเหมาะสมทั้งหมดดว้ยวธีิสมการแบลค็โชลส์ 

3.2 วธีิการหาราคาท่ีเหมาะสมของออปชนัดว้ยวธีิมอนติคาร์โล 

เร่ิมจากการจาํลองราคาของดชันี SET50 ไปจนถึงวนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย ผา่นสมการ 

2

t
σµ dt σdw  
2

t 1 tS  S e
 
− +  

 
+ =  

        t 1S +  คือ ราคาท่ีพยากรณ์ไดใ้นวนัถดัไป                       tS คือ ราคาปิดของดชันี SET50 ณ วนันั้น 

       µ คือ ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล ณ วนันั้น       2
σ คือ ความแปรปรวนของ 60 วนัยอ้นหลงั 

        dt คือ ระยะเวลาของการเปล่ียนแปลงของราคาสินทรัพยใ์นแต่ละช่วงเวลา 

        dw คือ ตวัแปรเชิงสุ่ม แบบ Wiener Process ท่ีเป็นการเคล่ือนไหวแบบบราวน์เนียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0 และมีความ

แปรปรวนข้ึนอยูก่บัขนาดการเปล่ียนแปลงของ dt  และเป็นตวัแปรท่ีกาํหนดใหมี้การแจกแจงแบบปกติ 

ทาํการจาํลองราคาสินทรัพยข์องวนัถดัๆไป โดยเปล่ียนวนัฐานเป็นราคาท่ีคาํนวณไดจ้ากช่วงเวลาท่ี 1 และ

จาํลองราคาต่อไปเร่ือย ๆ จนไปถึงวนัสุดทา้ยของสัญญาออปชนั  จากนั้นนาํราคาปิดของราคาสินทรัพยใ์นวนัสุดทา้ย

เปรียบเทียบกบัราคาใชสิ้ทธิของออปชนัแบบยโุรป เพ่ือหาผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึน ทาํซํ้ าเป็นจาํนวน 5,000 คร้ัง เพ่ือทาํ

ให้ผลตอบแทนท่ีไดมี้ความเสถียร และทาํการหาค่าผลตอบแทนจากออปชนัเฉล่ีย สุดทา้ยทาํการคิดลดผลตอบแทน

เฉล่ียของออปชนักลบัมาดว้ยอตัราผลตอบแทนปราศจากความเส่ียง จะไดมู้ลค่าท่ีเหมาะสมของออปชนัตวันั้นใน

ปัจจุบนัดว้ยวธีิการสุ่มแบบมอนติคาร์โล 
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ทาํการหาค่าในทุกวนัทาํการของออปชนัรุ่นนั้น และทาํต่อไปกบัออปชนัรุ่นท่ีมีวนัหมดอายแุละราคาใชสิ้ทธิ

รุ่นอ่ืนๆจนครบทุกกลุ่มตวัอยา่งจะไดร้าคาออปชนัท่ีเหมาะสมทั้งหมดดว้ยวธีิมอนติคาร์โล 

3.3 วธีิการหาราคาท่ีเหมาะสมของออปชนัดว้ยวธีิบูตแสทรพ 

เร่ิมจากการหาสมการอตัราการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย ์

t t
σr (x Z)  ε
t

+ +=  

tr คือ อตัราผลตอบแทนของช่วงเวลาถดัไป                      x คือ ค่าเฉล่ียผลตอบแทนยอ้นหลงัของดชันี SET50     

σ  คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 60 วนัยอ้นหลงั                     t คือ จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด                        

Z คือ ตวัแปรเชิงสุ่ม แบบ Wiener Process ท่ีเป็นการเคล่ือนไหวแบบบราวน์เนียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0 และมีความ

แปรปรวนข้ึนอยูก่บัขนาดการเปล่ียนแปลงของ dt  และเป็นตวัแปรท่ีกาํหนดใหมี้การแจกแจงแบบปกติ tε คือ 

ค่าส่วนเกินของผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์ถูกสุ่มข้ึนจากจาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 

เร่ิมจากการจาํลองราคาของดชันี SET50 ไปจนถึงวนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย ผา่นสมการ 

( )t 1 t tS S 1 r+ = × +  

           t 1S +  คือ ราคาท่ีพยากรณ์ไดใ้นวนัถดัไป                             tS คือ ราคาปิดของดชันี SET50 ณ วนันั้น 

ทาํการจาํลองราคาสินทรัพยข์องวนัถดั ๆ ไป โดยเปล่ียนวนัฐานเป็นราคาท่ีคาํนวณไดจ้ากช่วงเวลาท่ี 1 และ

จาํลองราคาต่อไปเร่ือยๆจนไปถึงวนัสุดทา้ยของสัญญาออปชนั จากนั้นนาํราคาปิดของราคาสินทรัพยใ์นวนัสุดท้าย

เปรียบเทียบกบัราคาใชสิ้ทธิของออปชนัแบบยโุรป เพ่ือหาผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึน ทาํซํ้ าเป็นจาํนวน 5,000 คร้ัง เพ่ือทาํ

ให้ผลตอบแทนท่ีไดมี้ความเสถียร และทาํการหาค่าผลตอบแทนจากออปชนัเฉล่ีย สุดทา้ยทาํการคิดลดผลตอบแทน

เฉล่ียของออปชนักลบัมาดว้ยอตัราผลตอบแทนปราศจากความเส่ียง จะไดมู้ลค่าท่ีเหมาะสมของออปชนัตวันั้นใน

ปัจจุบนัดว้ยวธีิการสุ่มแบบบูตแสทรพ 

ทาํการหาค่าในทุกวนัทาํการของออปชนัรุ่นนั้น และทาํต่อไปกบัออปชนัรุ่นท่ีมีวนัหมดอายแุละราคาใชสิ้ทธิ

รุ่นอ่ืนๆจนครบทุกกลุ่มตวัอยา่งจะไดร้าคาออปชนัท่ีเหมาะสมทั้งหมดดว้ยวธีิบูตแสทรพ 

 

3.4 เปรียบเทียบราคาออปชนัท่ีเหมาะสมทั้ง 3 วธีิกบัราคาตลาด 

สร้างตารางและกราฟเปรียบเทียบมูลค่าท่ีเหมาะสมของออปชนัทั้ง 3 วธีิ และราคาตลาดของออปชนัของทุก

ตวัอยา่งผา่นโปรแกรม Excel 
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4. ผลการวจิยั 

ภายใตแ้นวคิดของการหาราคาออปชนัท่ีเหมาะสมทั้ง 3 วิธี คือ วิธีแบล็คโชลส์ วิธีมอนติคาร์โลและวิธีบูต

แสทรพ ในทุกวนัทาํการของกลุ่มตวัอยา่งออปชนัท่ีมีการซ้ือขายอยา่งเป็นทางการในตลาดอนุพนัธ์ (ประเทศไทย) รุ่น

วนัหมดอายเุดือนกนัยายน และธนัวาคม พ.ศ. 2559 จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ ออปชนัท่ีให้สิทธิซ้ือ (Call 

Option) ท่ีมีวนัหมดอายเุดือนกนัยายน พ.ศ. 2559  ออปชนัท่ีให้สิทธิขาย (Put Option) ท่ีมีวนัหมดอายเุดือนกนัยายน 

พ.ศ. 2559 ออปชนัท่ีให้สิทธิซ้ือ (Call Option) ท่ีมีวนัหมดอายุเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559  ออปชนัท่ีให้สิทธิขาย (Put 

Option) ท่ีมีวนัหมดอายเุดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 โดยแต่ละกลุ่มจะมีรุ่นท่ีมีราคาใชสิ้ทธิอีกจาํนวน 7 รุ่น คือ 850 ,875 

,900 ,925 ,950 ,975 และ 1000 จุด ดงันั้น การประมวลผลงานวิจยัน้ีจะมีผลลพัธ์ทั้งส้ิน 28 กรณีศึกษา โดยสามารถ

แสดงตวัอยา่งของผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 1  แสดงราคาออปชนัทั้ง 3 วิธีและราคาตลาดของออปชนัท่ีให้สิทธิซ้ือท่ีมีวนัหมดอายุเดือนกนัยายน พ.ศ. 

2559 และมีราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 850 จุด (S50U16C850) จาํนวนทั้งส้ิน 119 วนัทาํการ 
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รูปท่ี 1  แสดงราคาออปชนัทั้ง 3 วธีิและราคาตลาดของออปชนัท่ีใหสิ้ทธิซ้ือท่ีมีวนัหมดอายเุดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 

และมีราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 850 จุด (S50U16C850) จาํนวนทั้งส้ิน 119 วนัทาํการ    

  

จากตารางท่ี 4.1 และรูปท่ี 4.1 พบวา่ ราคาออปชนัท่ีหาไดจ้ากทั้ง 3 วธีิใหค้่าท่ีสูงกวา่ราคาตลาดทั้งหมด โดย

ราคาออปชนัท่ีไดจ้ากวธีิแบลค็โชลส์และวธีิมอนติคาร์โลมีค่าใกลเ้คียงกนัและมีค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาตลาด สาํหรับ

ค่าท่ีไดจ้ากวธีิบูตแสทรพนั้นสูงกวา่ทั้ง 2 วธีิและสูงกวา่ราคาตลาดอยา่งชดัเจน นอกจากน้ีเม่ือเวลาผา่นไปราคาออป

ชนัท่ีหาไดจ้ากทั้ง 3 วธีิจะมีค่าท่ีเขา้ใกลก้นัและเขา้ใกลก้บัราคาตลาด 

 

ตารางท่ี 2  แสดงราคาออปชนัทั้ง 3 วิธีและราคาตลาดของออปชนัท่ีให้สิทธิขายท่ีมีวนัหมดอายเุดือนกนัยายน พ.ศ. 

2559 และมีราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 850 จุด (S50U16C850) จาํนวนทั้งส้ิน 119 วนัทาํการ 

 

3/30/16 21.9 23.5 22.1 20.9 6/6/16 16.5 6.7 6.1 12.7 8/4/16 3.0 0.2 0.2 3.0
3/31/16 31.5 24.2 22.8 21.6 6/7/16 17.2 6.4 5.8 12.5 8/5/16 2.2 0.1 0.1 2.3
4/1/16 34.2 23.0 21.7 23.2 6/8/16 15.0 5.9 5.4 12.0 8/8/16 1.9 0.0 0.0 1.4
4/4/16 32.3 22.8 21.7 23.7 6/9/16 18.3 6.9 6.2 13.6 8/9/16 1.5 0.0 0.0 1.2
4/5/16 41.2 31.9 30.3 30.2 6/10/16 17.4 7.0 6.3 14.4 8/10/16 1.6 0.0 0.0 1.2
4/7/16 44.5 37.2 35.4 34.7 6/13/16 20.0 7.9 7.3 16.0 8/11/16 1.4 0.0 0.0 1.1
4/8/16 39.7 31.9 30.3 30.9 6/14/16 17.3 6.6 6.1 14.9 8/15/16 1.2 0.0 0.0 1.0
4/11/16 44.5 31.6 30.0 31.4 6/15/16 15.8 5.5 5.0 13.7 8/16/16 1.4 0.0 0.0 1.1
4/12/16 34.0 26.1 24.9 27.6 6/16/16 21.0 9.6 8.9 17.8 8/17/16 1.2 0.0 0.0 1.2
4/18/16 29.2 22.9 21.7 24.6 6/17/16 9.7 7.8 7.2 16.0 8/18/16 1.0 0.0 0.0 0.9
4/19/16 25.4 18.0 17.0 20.9 6/20/16 21.1 7.4 6.7 15.5 8/19/16 0.9 0.0 0.0 1.0
4/20/16 24.2 17.3 16.2 21.1 6/21/16 18.0 6.2 5.7 13.8 8/22/16 0.9 0.0 0.0 0.9
4/21/16 21.3 15.6 14.6 19.6 6/22/16 7.4 7.1 6.6 14.8 8/23/16 0.7 0.0 0.0 0.9
4/22/16 24.7 17.7 16.4 22.0 6/23/16 17.6 5.2 4.8 12.2 8/24/16 0.8 0.0 0.0 0.7
4/25/16 34.9 18.1 16.9 22.6 6/24/16 24.1 9.8 9.0 16.9 8/25/16 0.8 0.0 0.0 0.8
4/26/16 20.8 16.2 15.0 20.7 6/27/16 20.3 8.4 7.7 15.5 8/26/16 0.8 0.0 0.0 0.6
4/27/16 21.6 17.6 16.4 22.0 6/28/16 18.3 6.9 6.2 13.5 8/29/16 0.5 0.0 0.0 0.6
4/28/16 24.8 20.2 19.0 24.5 6/29/16 14.3 5.9 5.4 12.5 8/30/16 0.1 0.0 0.0 0.6
4/29/16 35.4 18.4 17.3 23.2 6/30/16 14.2 5.5 5.0 11.9 8/31/16 0.5 0.0 0.0 0.6
5/3/16 22.6 19.8 18.6 24.7 7/4/16 10.9 4.4 4.0 10.3 9/1/16 0.9 0.0 0.0 0.6
5/4/16 23.2 20.6 19.5 25.8 7/5/16 11.1 4.7 4.3 11.0 9/2/16 1.1 0.0 0.0 0.7
5/9/16 37.5 18.9 17.9 24.1 7/6/16 11.3 4.5 4.1 10.7 9/5/16 1.5 0.0 0.0 1.0
5/10/16 20.6 20.1 19.0 25.2 7/7/16 10.8 4.1 3.7 10.2 9/6/16 1.1 0.0 0.0 0.9
5/11/16 23.6 22.8 21.6 27.7 7/8/16 10.0 3.9 3.7 10.0 9/7/16 1.1 0.0 0.0 1.0
5/12/16 20.5 18.3 17.2 22.7 7/11/16 7.6 2.2 2.1 8.1 9/8/16 2.0 0.0 0.0 1.4
5/13/16 20.9 19.4 18.4 23.8 7/12/16 6.1 1.5 1.5 7.4 9/9/16 3.0 0.0 0.0 1.5
5/16/16 18.6 18.3 17.4 22.6 7/13/16 5.8 1.2 1.1 6.8 9/12/16 7.0 0.4 0.4 2.7
5/17/16 15.7 14.4 13.6 19.7 7/14/16 5.0 0.8 0.8 5.6 9/13/16 3.3 0.0 0.0 0.9
5/18/16 16.1 15.4 14.5 20.6 7/15/16 4.7 0.7 0.7 5.5 9/14/16 3.0 0.0 0.0 0.6
5/19/16 20.2 18.7 17.5 23.4 7/20/16 3.3 0.4 0.3 4.0 9/15/16 2.8 0.0 0.0 0.5
5/23/16 19.5 19.1 17.9 23.7 7/21/16 3.3 0.4 0.3 4.2 9/16/16 1.8 0.0 0.0 0.3
5/24/16 18.2 18.8 17.7 23.5 7/22/16 3.0 0.3 0.2 3.6 9/19/16 1.0 0.0 0.0 0.2
5/25/16 15.3 16.0 15.0 20.7 7/25/16 3.3 0.2 0.2 3.5 9/20/16 1.1 0.0 0.0 0.2
5/26/16 13.7 13.8 12.9 19.9 7/26/16 3.2 0.3 0.3 4.0 9/21/16 0.1 0.0 0.0 0.1
5/27/16 11.4 11.6 10.7 17.5 7/27/16 2.4 0.2 0.2 3.3 9/22/16 0.8 0.0 0.0 0.0
5/30/16 19.9 9.7 8.9 15.3 7/28/16 2.5 0.1 0.1 2.8 9/23/16 0.3 0.0 0.0 0.0
5/31/16 20.0 9.7 8.9 15.3 7/29/16 2.8 0.1 0.1 2.8 9/26/16 0.7 0.0 0.0 0.0
6/1/16 22.0 11.1 10.3 16.9 8/1/16 3.1 0.2 0.2 3.2 9/27/16 0.1 0.0 0.0 0.0
6/2/16 22.6 10.0 9.2 15.9 8/2/16 3.8 0.3 0.3 3.9 9/28/16 0.1 0.0 0.0 0.0
6/3/16 18.0 7.8 7.1 13.7 8/3/16 3.7 0.2 0.2 3.2
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รูปท่ี 2  แสดงราคาออปชนัทั้ง 3 วธีิและราคาตลาดของออปชนัท่ีใหสิ้ทธิขายท่ีมีวนัหมดอายเุดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 

และมีราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 850 จุด (S50U16C850) จาํนวนทั้งส้ิน 119 วนัทาํการ 
 

            จากตารางท่ี 4.8 และรูปท่ี 4.8 พบวา่ ราคาออปชนัท่ีหาไดจ้ากทั้ง 3 วิธีให้ค่าท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาดโดยภาพรวม 

โดยราคาออปชนัท่ีไดจ้ากวิธีแบล็คโชลส์และวิธีมอนติคาร์โลมีค่าใกลเ้คียงกนั ซ่ึงวิธีแบล็คโชลส์ให้ค่าท่ีมากกว่าอยู่

เล็กน้อย แต่เม่ือเทียบกับวิธีบูตแสทรพแลว้น้อยกว่าอย่างชัดเจน และราคาออปท่ีชันท่ีได้จากวิธีบูตแสทรพมีค่า

ใกลเ้คียงกบัราคาตลาดมากกวา่อีก 2 วธีิอยา่งชดัเจน และเขา้ใกลก้บัราคาตลาดค่อนขา้งมากเม่ือเวลาผา่นไปคร่ึงทาง (3 

เดือน) แตกต่างจากอีก 2 วธีิท่ีจะเขา้ใกลร้าคาตลาดเม่ือเวลาเขา้ใกลว้นัสุดทา้ย 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 

จากผลลพัธ์ของการประมวลผลการหาราคาออปชนัท่ีเหมาะสมทั้ง 3 วธีิ คือ วธีิแบลค็โชลส์ วธีิมอนติคาร์โล 

วิธีบูตแสทรพ และเปรียบเทียบกบัราคาตลาดจาํนวนทั้งหมด 28 กรณีศึกษาตามสมมุติฐานงานวิจยัน้ี สามารถสรุป

ผลลพัธ์ได ้ดงัน้ี 

ราคาออปชนัทั้ง 3 วิธีมีการเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกนั และเคล่ือนไหวสอดคลอ้งกบัราคาตลาด โดย

ภาพรวมแลว้วิธีแบลค็โชลส์มีค่ามากกวา่วิธีมอนติคาร์โลเพียงเล็กนอ้ย ส่วนวธีิบูตแสทรพมีค่ามากกวา่วิธีแบลค็โชลส์

และวธีิมอนติคาร์โลอยา่งชดัเจน 

สาํหรับการเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของออปชนั พบวา่ออปชนัท่ีให้สิทธิซ้ือ (Call Option) และสิทธิขาย 

(Put Option) ไดผ้ลลพัธ์ท่ีแตกต่างต่างกนั โดยจากผลการประมวลผลพบวา่  

ออปชันท่ีให้สิทธิซ้ือ การหาราคาออปชันด้วยวิธีแบล็คโชลส์และวิธีมอนติคาร์โลให้ผลลพัธ์ท่ีค่อนขา้ง

ใกลเ้คียงกบัราคาตลาดในทุกกรณีศึกษา โดยจะมีค่าท่ีใกลเ้คียงกนัมากข้ึนเม่ือเวลาเขา้ใกลว้นัหมดอาย ุและการหาราคา

ออปชนัดว้ยวธีิบูตแสทรพมีค่าท่ีสูงกวา่ราคาตลาดอยา่งชดัเจนในทุกกรณีศึกษา  
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ออปชนัท่ีใหสิ้ทธิขาย การหาราคาออปชนัดว้ยวธีิบูตแสทรพใหผ้ลลพัธ์ท่ีค่อนขา้งใกลเ้คียงกบัราคาตลาดใน

ทุกกรณีศึกษา โดยจะมีค่าท่ีใกลเ้คียงกนัมากข้ึนเม่ือเวลาเขา้ใกลว้นัหมดอาย ุ ส่วนการหาราคาออปชนัดว้ยวิธีแบล็ค

โชลส์และวธีิมอนติคาร์โลจะมีค่าใกลเ้คียงกบัราคาตลาดเม่ือราคาใชสิ้ทธิมีค่าสูงข้ึน 

 ดงันั้นสามารถสรุปไดว้า่ออปชนัท่ีมีลกัษณะของสิทธิแตกต่างกนั ควรใชว้ธีิการหาราคาท่ีเหมาะสม กล่าวคือ 

สาํหรับออปชนัท่ีใหสิ้ทธิซ้ือควรใชว้ิธีการหาราคาแบบแบลค็โชลส์และมอนติคาร์โล ส่วนออปชนัท่ีให้สิทธิขายควร

ใชว้ธีิการหาราคาแบบบูตแสทรพ  

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษางานวิจยัเร่ืองการหาราคาออปชนัท่ีเหมาะสมทั้ง 3 วิธี คือ วิธีแบล็คโชลส์ วิธีมอนติคาร์โลและ

วธีิบูตแสทรพในคร้ังน้ี พบวา่สามารถนาํไปต่อยอดและพฒันาในรายละเอียดบางประการเพ่ือใหง้านวจิยัเกิดผลลพัธ์ท่ี

มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยผูท้าํวจิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 1. จากสมมุติฐานงานวิจยัท่ีใชร้าคาปิดของดชันี SET50 Index เป็นราคาเร่ิมตน้เพ่ือให้ในการหามูลค่าออป

ชนัของทั้ง 3 วิธี แต่ในความจริงแลว้ตวัแทนของออปชนัท่ีอา้งอิงจากดชันี SET50 Index นั้นมีตวัอ่ืน ๆ อีก ท่ีสามารถ

ใชเ้ป็นตวัแทนได ้อาทิเช่น SET50 Index Futures หรือ TDEX ท่ีเป็นกองทุน ETF ท่ีอา้งอิงกบัดชันี SET50 Index เป็น

ตน้ 

2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาออปชนันอกจากราคาสินทรัพยอ์า้งอิงแลว้ ความผนัผวนถือเป็นปัจจยัท่ีนกัลงทุน

ตอ้งให้ความระมดัระวงัในการนาํไปใชเ้น่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีมีความอ่อนไหวมากท่ีสุดในการคาํนวณราคาออปชนั 

ดังนั้นจึงควรพิจารณารายละเอียดในการหาค่าความผนัผวนเพ่ิมเติม เช่นการสร้างแบบจาํลองความผนัผวน ด้วย 

GARCH หรือ VARMA เป็นตน้ เพ่ือใหต้อบสนองกบัการหาคาออปชนัท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 3. งานวจิยัช้ินน้ีผูว้จิยัใชเ้พียงแค่ 4 กลุ่มตวัอยา่งและราคาใชสิ้ทธิเพียง 7 รุ่น ดงันั้นเพ่ือใหไ้ดผ้ลสรุปท่ีชดัเจน

และละเอียดยิง่ข้ึนจึงควรเก็บขอ้มูลท่ีมีกลุ่มตวัอยา่งเพ่ิมข้ึน โดยมีวนัหมดอายแุละราคาสิทธิรุ่นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  

 4. สามารถนําวิธีการหาราคาออปชันท่ีเหมาะสมน่ีไปประยุกต์ใช้กับผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ เช่น Warrant หรือ 

Derivative Warrant ท่ีมีการซ้ือขายอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพแต่ละวธีิ 
 

เอกสารอ้างองิ 

Boyle (1977)  ไดเ้สนอวธีิการหาราคาออปชนัดว้ยวธีิมอนติคาร์โล โดยเป็นการเปรียบเทียบการหาราคาออป

ชนัแบบยโุรปของหุน้ท่ีมีการจ่ายเงินปันผล กบัวธีิการเขา้สมการแบลค็โชลส์และเมอร์ตนั โดย Boyle ไดเ้ลือกใชอ้อป

ชันท่ีมีราคาใช้สิทธิและราคาสินทรัพย์ท่ีเป็นสัดส่วนเป็น 1.5 เท่าของกันและกัน โดยกําหนดสมมุติฐานคือมี

ผลตอบแทนปราศจากความเส่ียงและผลตอบแทนของสินทรัพยท่ี์การแจกแจงแบบปกติ ผลจากการทดสอบพบวา่ 

ราคาออปชนัท่ีไดมี้มีค่าใกลเ้คียงกนั โดยมีช่วงความเช่ือมัน่ 95% ของคาํตอบ และเขา้ใกลก้นัมากยิง่ข้ึนเม่ือมีความถ่ีใน

การจาํลองท่ีสูงข้ึน 

Efron (1993) ไดเ้สนอวิธีการจาํลองของการสุ่มแบบบูตแสทรพ ซ่ึงเป็นวิธีการสุ่มแลว้ใส่คืน ในการสร้าง

ตวัอยา่งสุ่มหลายๆชุด จากขอ้มูลท่ีมีเพ่ือใชใ้นการจาํลองหรือแกปั้ญหาท่ีวิธีอ่ืนอาจไม่สามารถให้คาํตอบท่ีแม่นยาํได ้

เน่ืองจากวธีิการน้ีไม่สนใจวา่ขอ้มูลท่ีนาํมาใชจ้ะมีการแจกแจงปกติหรือไม่ 
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ธิติพล (2013) ไดท้าํการเปรียบเทียบการจาํลองการหาราคาออปชนัแบบยโุรป โดยใชว้ิธีมอนติคาร์โลแบบ

ดั้งเดิมและวิธีบูตแสทรพ และทาํการหาราคาออปชนัแบบพิเศษ (exotic option) คือ เอเชียนออปชนั จากการศึกษา

พบว่าราคาออปชนัท่ีเหมาะสมจากการใชว้ิธีบูตสแตรพจะทาํให้ราคาออปชนัมีแนวโน้มสูงข้ึนกวา่วิธีมอนติคาร์โล

อยา่งมีนยัสาํคญั 
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  การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนหนองพอกวทิยาลยั  

เกีย่วกบัการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้วชิาคณติศาสตร์ 

  A STUDY OF NONGPHOKWITTAYALAI SCHOOL STUDENTS' OPINION ON THE USAGES OF 

THE INFORMATION TECHNOLOGY EDUCATIONAL MEDIA ON MATHEMATIC 

อรุณศรี  โทรเลข 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ    มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัเรียนโรงเรียนหนองพอก

วิทยาลยั เก่ียวกบัการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระหวา่งกลุ่มท่ีมีเกรด

เฉล่ียต่างกนั ตวัอยา่งคือ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย โรงเรียนหนองพอกวทิยาลยั ปีการศึกษา 

2559 จาํนวน 306 คน เก็บรวบรวมโดยใชแ้บบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS  

 ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้ส่ือเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย Independent t-test พบวา่ นกัเรียน กลุ่ม 1 

(เกรดเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ 0.00 - 2.00) และกลุ่ม 2 (เกรดเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ 3.00 - 4.00) มีความคิดเห็นแตกต่าง

กนั ในเร่ือง การใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาช่วยใหก้ารเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนเขา้ใจไดง่้าย

ข้ึน นักเรียนสามารถทาํรายงาน/ สร้างช้ินงาน เก่ียวกับวิชาคณิตศาสตร์ได้โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษาไดด้ว้ยตนเอง นกัเรียนเปิดใจท่ีจะรับใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาใหม่ๆ อยูเ่สมอ ผูป้กครอง

สนบัสนุนในการใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โรงเรียนมีการจดัอุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษาท่ีเพียงพอสําหรับจาํนวนนักเรียน โรงเรียนมีให้บริการเก่ียวกบัระบบการสัญญาณอินเทอร์เน็ตสําหรับ

นกัเรียนเพ่ือสืบคน้ขอ้มูล กลุ่มเพ่ือนมีพฤติกรรมท่ีชอบใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือศึกษาหาความรู้

วชิาคณิตศาสตร์ดว้ยตนเอง และกลุ่มเพ่ือนมีความรู้ในการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 

คาํสําคญั: การใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา, พฤติกรรมการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 

 

ABSTRACT 

This study purposes to study and compare student’s opinion of Nongphokwittayalai School about usage the 

Information Technology Educational Media on Mathematic. The sample consisted of 3 0 6  students of secondary 

education during the academic year 2 0 1 6  of Nongphokwittayalai School by using questionnaire analysis data with 

SPSS program. 

From comparison student’s opinion of Nongphokwittayalai School about behavior usage the Information 

Technology Educational Media on Mathematic the data will be calculated by Independent t – test found that group 1 

( GPA of Mathematic 0.00 – 2.00) and group 2 ( GPA of Mathematic 3.00 – 4.00) have different opinions about 

usage the Information Technology Educational Media helps students to understand mathematics easily. Students can 
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make reports / create work piece about Mathematic by usage the Information Technology Educational Media by 

themselves. Students always open mind to use the new Information Technology Educational Media. Their Parent 

support to use the Information Technology Educational Media. School Supplies enough Equipment of the Information 

Technology Educational Media for the students. The school offers internet access for students to search. Group friends 

have behavior to use the Information Technology Educational Media on Mathematic by themselves and they have 

knowledge about the Information Technology Educational Media. 

Keywords: Usage the Information Technology Educational Media, Behavior of using the Information Technology 

Educational Media.    

 

1. บทนํา 

ในการพฒันาเกือบทุกๆดา้น ไม่วา่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจและสังคม ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นสาธารณสุข 

ดา้นการทหารและความมัน่คง เทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทในการพฒันาแทบทั้งส้ิน ความสําคญัของ

เทคโนโลยสีารสนเทศความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีทาํใหมี้การพฒันาคิดคน้ส่ิงอาํนวยความสะดวก

ต่อการดาํรงชีวิตมากมาย เทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ขา้มาเป็นปัจจยัพ้ืนฐานการดาํรงชีวิตไดเ้ป็นอย่างดี ในส่วนของ

การศึกษาการเรียนการสอนในรายวชิาคณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ การแกปั้ญหา 

(Problem Solving) ทั้งในดา้นชีวิตประจาํวนัและดา้นอ่ืนๆ การใชเ้หตุผลซ่ึงตอ้งอาศยัคณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานทั้งส้ิน 

อีกทั้งเป็นวชิาท่ีตอ้งคิดคน้ ประยกุต ์คาํนวณ สร้างแบบรูป วาดกราฟ หาความสมัพนัธ์ ฯลฯ เทคโนโลยสีารสนเทศจึง

มีบทบาทสาํคญัในการเป็นเคร่ืองมือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนการสอน ในปัจจุบนัวิธีการเรียนการ

สอนมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก จากเดิมท่ีครูเป็นผูใ้หค้วามรู้แต่เพียงฝ่ายเดียวไปสู่ลกัษณะการเรียนการสอนท่ี

ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเองมากข้ึน ซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศทาํให้เกิดความสะดวกต่อผูเ้รียนทาํให้มีการเรียนรู้ 

ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองอย่างอิสระ ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ท่ีให้แนวทางการจดั

การศึกษาว่า “การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่า ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือว่า

ผูเ้รียนสําคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษา ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาติและเต็ม

ศกัยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)  ผูว้ิจยั มีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนโรงเรียนหนองพอก

วทิยาลยั เก่ียวกบัการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ ซ่ึงจะทาํใหท้ราบความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการคน้ควา้หาความรู้ของนกัเรียน และนาํผลการศึกษาไปใช้

ในการพฒันา ปรับปรุงและส่งเสริมใหมี้การใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์

ใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนโรงเรียนหนองพอกวทิยาลยั เก่ียวกบัการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ

ทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัเรียนโรงเรียนหนองพอกวทิยาลยั เก่ียวกบัการใชส่ื้อเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์  
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3. การดาํเนินการวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 1.)  ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ นกัเรียนโรงเรียนหนองพอกวทิยาลยั ในปีการศึกษา 2559 จาํนวน

ทั้งหมด 1,518 คน ซ่ึงจาํแนกเป็น ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 735 คน และระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

จาํนวน 783 คน 

  2.)  ตวัอยา่ง 

 ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนโรงเรียนหนองพอกวทิยาลยั ในปีการศึกษา 2559 

จาํนวน 306 คน โดยไดจ้ากตารางประมาณการของขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) 

และไดเ้ลือกตวัอยา่งโดยใชว้ธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จากนกัเรียนโรงเรียนหนองพอก

วทิยาลยั จาํนวนรวม 1,518 คน ซ่ึงจาํแนกเป็น ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 735 คน และระดบัชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 783 คน เม่ือเทียบขนาดของตวัอยา่งจากประชากรได ้306 คน จะไดจ้าํนวนตวัอยา่งตาม

สดัส่วนแต่ระดบัชั้น ดงัน้ี 

         ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  (306/1518)  x  735   =   148  คน 

         ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   (306/1518)  x   783  =    158  คน 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา เพ่ือเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษา

ความคิดเห็นของนกัเรียนโรงเรียนหนองพอกวทิยาลยั ท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการ

เรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ และเพ่ือใหเ้คร่ืองมือในการศึกษามีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และมีความ

เช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้จิยัไดก้าํหนดขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  

 1) ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชส่ื้อ

เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา และหลกัการสร้างแบบสอบถาม จากหนงัสือ วารสาร บทความ และผลงานวจิยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2) กาํหนดรูปแบบ ประเภท และจาํนวนขอ้คาํถาม โดยปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา ผูเ้ช่ียวชาญ 

และศึกษาจากบทความ ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหเ้น้ือหาของแบบสอบถามสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั 

 3) สร้างแบบสอบถาม ไดแ้บบสอบถามทั้งหมด 4 ตอน ดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม เป็นขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ เก่ียวกบั 

เพศ ระดบัชั้น ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุดของผูป้กครอง สถานท่ีใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการ

เรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ดว้ยตนเอง เป็นขอ้คาํถามแบบปลายเปิด เก่ียวกบั เกรดเฉล่ียสะสม เกรดวชิาคณิตศาสตร์ 

  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา

เพ่ือการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์    

  ตอนท่ี 3  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือ

การเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์  
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  ตอนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชส่ื้อเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์  

 4) ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามเพ่ือใหส้ามารถส่ือความหมายไดช้ดัเจนข้ึน 

 5) นาํแบบสอบถามเสนอต่อผูท้รงคุณวฒิุ 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์และหาค่า IOC ของ

แบบสอบถามวา่มีความเหมาะสม ความชดัเจนและครอบคลุมส่ิงท่ีตอ้งการวดัหรือไม่ 

 6) นาํแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวฒิุ จากนั้นนาํแบบสอบถามไป

ทดสอบหาความเช่ือมัน่โดยทดลองเก็บขอ้มูลกบันกัเรียนจาํนวน 30 คน โดยไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ผูศึ้กษาทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  ผูศึ้กษาแจกแบบสอบถามนกัเรียนดว้ยตนเอง ตามหอ้งเรียนของนกัเรียนโรงเรียนหนองพอก

วทิยาลยั ในภาคเรียนท่ี 2 / 2559 เพ่ือเก็บขอ้มูล 

 2.  เก็บรวบรวมแบบสอบถามเพ่ือนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูล 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 ผูว้จิยันาํขอ้มูลแบบสอบถามท่ีรวบรวมได ้มาวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 

SPSS เพ่ือหาค่าสถิติต่างๆ โดยมีการกาํหนดสดัส่วนคะแนนจากแบบสอบถาม ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม เป็นขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ เก่ียวกบั เพศ 

ระดบัชั้น ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุดของผูป้กครอง สถานท่ีใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้

วชิาคณิตศาสตร์ดว้ยตนเอง นาํขอ้มูลท่ีไดม้าแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ และนาํเสนอในรูปแบบตาราง ส่วนเป็นขอ้

คาํถามแบบปลายเปิด เก่ียวกบั เกรดเฉล่ียสะสม เกรดวชิาคณิตศาสตร์ นาํขอ้มูลท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย 

 ตอนท่ี 2 – ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ

ทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ และปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการ

เรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เป็นขอ้คาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า   5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert Scale) และกาํหนด

ระดบัความคิดเห็นในแต่ละดา้นดงัน้ี  

  เห็นดว้ยอยา่งยิง่  กาํหนดใหก้บั 5 คะแนน  

  เห็นดว้ย   กาํหนดใหก้บั 4 คะแนน 

  เฉยๆ   กาํหนดใหก้บั 3 คะแนน 

  ไม่เห็นดว้ย  กาํหนดใหก้บั 2 คะแนน 

  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  กาํหนดใหก้บั 1 คะแนน 

 เกณฑก์ารแปลความหมาย เพ่ือจดัระดบัคะแนนเฉล่ีย ดงัต่อไปน้ี 

  ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายความวา่   เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

  ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49  หมายความวา่   เห็นดว้ย  

  ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49  หมายความวา่   เฉยๆ 

  ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49  หมายความวา่   ไม่เห็นดว้ย  

  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49  หมายความวา่   ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  
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 ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ

ทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เป็นขอ้คาํถามแบบปลายเปิด ซ่ึงนาํขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลสารสนเทศ

ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

 

4. ผลการวจิยั   

 1. นกัเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยาลยัท่ีเป็นตวัอยา่ง 306 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 41.50 เพศหญิง ร้อยละ 

58.50 เป็นนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 48.37 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 51.63 โดย

ผูป้กครองส่วนมากสําเร็จการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 86.93 ซ่ึงมีจาํนวนมากท่ีสุด นักเรียนส่วนมากใชส่ื้อ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง พบว่า สถานท่ีท่ีนักเรียนใช้ส่ือ

เทคโนโลยสีารสนเทศมากท่ีสุด คือ ท่ีโรงเรียน ร้อยละ 74.84 โดยพบวา่ นกัเรียนส่วนมากใช ้  2-3 คร้ังต่อสปัดาห์ ร้อย

ละ 37.25 และนกัเรียนส่วนมากใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติมในวิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 

40.85 ประเภทของส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ดว้ยตนเอง พบวา่ นกัเรียน

ส่วนมากใชอิ้นเทอร์เน็ต ร้อยละ 51.31 โดยส่วนมากใชใ้นเวลาท่ีวา่ง ร้อยละ 79.41   

 2. เกรดเฉล่ียสะสมของนกัเรียนตวัอยา่งเท่ากบั 3.14 และ เกรดเฉล่ียวชิาคณิตศาสตร์เท่ากบั 2.44 

3. ความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์ เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า นักเรียนส่วนมากไม่เห็นด้วยกับคาํถาม “นักเรียนใช้ส่ือเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ดว้ยตนเองทาํให้นักเรียนเขา้เรียนวิชาคณิตศาสตร์นอ้ยลง”     

นกัเรียนส่วนมากเห็นดว้ยอยา่งยิง่กบัคาํถาม “นกัเรียนสามารถเขา้ถึงส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ ศึกษาเพ่ือการ

เรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ไดด้ว้ยตนเอง” ส่วนคาํถามอ่ืนๆ นกัเรียนส่วนมากเห็นดว้ย 

4. นกัเรียน 2 กลุ่ม มีพฤติกรรมการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

ท่ีแตกต่างกนัในประเด็นต่อไปน้ี 

 1) นกัเรียนกลุ่ม 2 เห็นดว้ยกบัการใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาช่วยใหก้ารเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ของนกัเรียนเขา้ใจไดง่้ายข้ึน มากกวา่นกัเรียนกลุ่ม 1  

 2) นักเรียนกลุ่ม 2 สามารถทํารายงาน/ สร้างช้ินงาน เก่ียวกับวิชาคณิตศาสตร์ได้โดยใช้ส่ือ

เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาไดด้ว้ยตนเอง มากกวา่นกัเรียนกลุ่ม 1  

 3) นักเรียนกลุ่ม 2 เปิดใจท่ีจะรับใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาใหม่ๆ อยู่เสมอ 

มากกวา่นกัเรียนกลุ่ม 1    

5. นักเรียนกลุ่ม 2 เห็นด้วยกับผูป้กครองสนับสนุนในการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

มากกวา่นกัเรียนกลุ่ม 1 

6. นกัเรียนกลุ่ม 2 เห็นดว้ยกบัโรงเรียนมีการจดัอุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาท่ีเพียงพอ

สาํหรับจาํนวนนกัเรียน และโรงเรียนมีให้บริการเก่ียวกบัระบบการสัญญาณอินเทอร์เน็ตสาํหรับนกัเรียนเพ่ือสืบคน้

ขอ้มูล มากกวา่นกัเรียนกลุ่ม 1 
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7. นกัเรียนกลุ่ม 2 เห็นดว้ยกบักลุ่มเพ่ือนมีพฤติกรรมท่ีชอบใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือ

ศึกษาหาความรู้วิชาคณิตศาสตร์ดว้ยตนเอง และกลุ่มเพ่ือนมีความรู้ในการใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

มากกวา่นกัเรียนกลุ่ม 1 

8. นกัเรียนกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 มีความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกนั ในเร่ืองเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ ดา้นท่ีตั้งของชุมชน 

   

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 บทสรุป 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

เพ่ือการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช ้Independent t-test พบว่า นักเรียน กลุ่ม 1 (เกรดเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ 0.00 - 

2.00) และกลุ่ม 2 (เกรดเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ 3.00 - 4.00) มีความคิดเห็นแตกต่างกนั ในเร่ือง การใชส่ื้อเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษาช่วยให้การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนเขา้ใจไดง่้ายข้ึน นกัเรียนสามารถทาํรายงาน/ 

สร้างช้ินงาน เก่ียวกบัวชิาคณิตศาสตร์ไดโ้ดยใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาไดด้ว้ยตนเอง นกัเรียนเปิดใจท่ี

จะรับใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาใหม่ๆ อยู่เสมอ ผูป้กครองสนับสนุนในการใช้ส่ือเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา โรงเรียนมีการจดัอุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาท่ีเพียงพอสาํหรับจาํนวน

นกัเรียน โรงเรียนมีให้บริการเก่ียวกบัระบบการสัญญาณอินเทอร์เน็ตสาํหรับนกัเรียนเพ่ือสืบคน้ขอ้มูล กลุ่มเพ่ือนมี

พฤติกรรมท่ีชอบใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือศึกษาหาความรู้วิชาคณิตศาสตร์ดว้ยตนเอง และกลุ่ม

เพ่ือนมีความรู้ในการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการจดัอบรมการใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสําหรับนักเรียน หรือเปิดเป็นชุมนุม

สาํหรับนกัเรียนท่ีสนใจ ใหน้กัเรียนไดรู้้จกัการวิธีการใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง เพ่ือเป็นเป็นการส่งเสริม

นักเรียนกลุ่มเก่ง ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มอ่อน และเป็นประโยชน์สําหรับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้

เขา้ใจไดง่้ายข้ึน ช่วยให้นกัเรียนสามารถทาํรายงาน/ สร้างช้ินงาน เก่ียวกบัวิชาคณิตศาสตร์ไดโ้ดยใชส่ื้อเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษาไดด้ว้ยตนเอง อีกทั้งหาโปรแกรมท่ีแปลกใหม่ น่าสนใจ เพ่ือกระตุน้ในนกัเรียนกลุ่มอ่อนเปิด

ใจท่ีจะรับส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาใหม่ๆ 

2. ในการประชุมผูป้กครองแต่ละภาคเรียนหรือการปรึกษาหารือกบัผูป้กครองในวาระต่างๆ ควรท่ีจะแทรก

ประเด็นเก่ียวกบัความสําคญัของส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือให้ผูป้กครองตระหนกัถึงความสาํคญั

และสนบัสนุนการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาของนกัเรียน 

3. โรงเรียนควรจดัใหมี้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเพียงพอและหลากหลายเพ่ือสนบัสนุนใหน้กัเรียนใชส่ื้อ

เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา และใหบ้ริการเก่ียวกบัระบบการสญัญาณอินเทอร์เน็ตสาํหรับนกัเรียนเพ่ือสืบคน้

ขอ้มูล เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดสาํหรับนกัเรียน  

4. การจดัการเรียนการสอนหรือการจดักิจกรรมต่างๆ ควรเน้นท่ีการทาํกิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่ม เช่น จดั

กิจกรรมโดยการแบ่งนกัเรียนกลุ่มอ่อนกบักลุ่มเก่ง เพ่ือท่ีจะช่วยซ่อมเสริมนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนและส่งเสริมนกัเรียนท่ี

เรียนเก่ง หรือจดักิจกรรมโดยการแบ่งกลุ่มนกัเรียนใหค้ละกนัระหวา่งนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนกบันกัเรียนท่ีเรียนเก่ง โดย
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ใชว้ธีิการเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือใหน้กัเรียนท่ีเรียนอ่อนเห็นวธีิการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนเก่ง และใหน้กัเรียนท่ีเรียนเก่ง

ช่วยเหลือเพ่ือนท่ีเรียนอ่อนดว้ย 

5. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรเพ่ิมคาํถามในดา้นเก่ียวกบัคุณภาพของส่ือเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนอาจเป็น

ซอฟตแ์วร์ท่ีใช ้ดีพอ เพียงใด ทั้ง ในแง่ความง่ายต่อการใชง้านของนกัเรียนและเน้ือหาครอบคลุมบทเรียนคณิตศาสตร์

ตรงตามความตอ้งการของนกัเรียนหรือไม่ เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือสาํคญัและเป็นปัจจยัสาํคญักบัความสาํเร็จของส่ือ

สนบัสนุนการเรียน  รวมทั้งให้คุณครูผูส้อนไดป้ระเมินผลการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาซ่ึงจะทาํให้

ทราบสมัฤทธิผล ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค เพ่ือนาํผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 
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 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ วชิาคณติศาสตร์  

  STUDENTS’ OPINION ON MATHEMATIC LEARNING SUPPORTED TOOLS 

กลัญา  ปีเจริญ 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคัดย่อ 

            การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและเปรียบเทียบความเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนคณะราษฎร์บาํรุงปทุมธานี โดยกลุ่มตวัอยา่งนักเรียนท่ีศึกษาจาํนวน 

430 คน การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ความเช่ือถือได ้0.739 และไดแ้บ่งนักเรียน

ออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ี 1 เกรดเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ 1.50  – 2.50  จาํนวน 71 คน และ กลุ่มท่ี 2 เกรดเฉล่ียวิชา

คณิตศาสตร์ 3.50 – 4.00 จาํนวน 208 คน และพิจารณาตวัแปร 8 ตวั โดยครอบคลุมดา้นพฤติกรรมในการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ ด้านเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ด้าน

ครูผูส้อน ดา้นผูป้กครอง ดา้นโรงเรียน ดา้นกลุ่มเพ่ือน ดา้นการเรียนพิเศษ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป

ทางสถิติ SPSS วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากผลการศึกษา และการวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ย Independent t-test  ซ่ึงการเปรียบเทียบความเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัส่ิงท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ของนกัเรียน 

ของผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย Independent t-test พบว่า นักเรียนกลุ่มท่ี 1  และ นักเรียนกลุ่มท่ี 2 มีความคิดเห็นท่ี

แตกต่างกนั ในเร่ือง พฤติกรรมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ

ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ดา้นการเรียนพิเศษ  และ นกัเรียนกลุ่มท่ี 1 ให้ความสาํคญัต่อดา้นครูผูส้อนมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.9 และนกัเรียนกลุ่มท่ี 2 ใหค้วามสาํคญัต่อดา้นการเรียนพิเศษมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 

คาํสําคญั: ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้, พฤติกรรมในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์, เจตคติต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์, 

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์   

 

 

ABSTRACT 

This research aims to study compare the students’ opinion on Mathematic learning supported tools for 

Kanaratbamrungpathumthani School. The research is run by using 430 example students who studying Math. 

Collecting data by having them do the questionnaires. This questionnaire has 0.739 reliability coefficients. Because 

of this result, the researcher can divide the students into 2 groups: the first group is 71 students with 1.50 – 2.50 grade 

point average in Math and the second is 208 students with 3.50 – 4.00 grade point average in Math and take 8 variable 

to be considered with covering all the important conditions as the following: Math learning behavior, attitude towards 

Math, Math achieving motivation, teachers, parents, a school, friends and taking the extra courses. The application 

uses in analyzing data is SPSS and the data will be calculated by using an average, a standard deviation (S.D) obtained 
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from the result of the research and an independent t-test. The researcher uses the independent t-test to compare the 

results of the students’ opinion on Mathematic learning supported tools which expresses that the example students 

from the first and second groups have the difference opinions on Mathematic learning behavior, attitude, achieving 

motivation in Math and taking the extra courses. As the result showed the first group of example students think highly 

of the teachers the most this can be proved by its 3.9 average and the second example students think highly of taking 

the extra courses the most as its average is 4.20. 

Keywords: the learning supported tools, Math learning behavior, the attitude towards Math, Math achieving 

motivation   

 

1. บทนํา 

 คณิตศาสตร์เป็นวิชาหน่ึงท่ีมีความสําคญัและจําเป็นสําหรับมนุษยม์าก โดยเฉพาะในส่วนท่ีจะนาํไปใช้

ประโยชน์ในการดําเนินชีวิต เพราะคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีสร้างสรรค์จิตใจของมนุษย  ์ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับความคิด 

กระบวนการและเหตุผล คณิตศาสตร์ฝึกใหค้นคิดอยา่งมีระบบ ระเบียบคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีเน้ือหานามธรรมเป็น

ส่วนมาก จึงยากท่ีจะให้นกัเรียนส่วนใหญ่จะเขา้ใจไดอ้ยา่งลึกซ้ึง ทั้งน้ีตอ้งมีทกัษะในหลาย ๆ ดา้นเพ่ือช่วยในการคิด

คาํนวณ และแกปั้ญหาในการส่งเสริมใหน้กัเรียน เกิดทกัษะการเรียนไดก็้ตอ้งอาศยัปัจจยัหลายๆดา้น 

 คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคญัยิ่งต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ทาํให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์คิดอย่างมี

เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ย่างถ่ีถว้นรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ 

วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็น

เคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาํเนิน

ชีวติ ช่วยพฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ข้ึน และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 56)  

คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีมีเน้ือหาท่ีช่วยส่งเสริมใหค้นคิดเป็น ทาํเป็นและแกปั้ญหาเป็น สร้างเสริมใหมี้ความคิด มีเหตุผล 

มีความรอบคอบ มีความประณีตและละเอียดท่ีถว้น มีความแม่นยาํรวดเร็ว (ชานนท ์จนัทรา , 2553) และ คณิตศาสตร์

เป็นราชินีของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์มีความสําคัญในการศึกษามาแต่โบราณ ปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกันว่า

คณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานของศาสตร์หลายสาขา 

 การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมี

ความสาํคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 

(พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ. 2542 :  หมวด 4 แนวการจดัการศึกษา มาตรา 22) 

 แผนการเรียนวิทย์-คณิต เป็นแผนการเรียนท่ีมุ่งส่งเสริมและพฒันาทักษะในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และภาษา นักเรียนท่ีเลือกเรียนแผนการเรียนน้ีควรมีความสามารถพ้ืนฐานในด้านการคิดคาํนวณ มี

ระเบียบวิธีในการคิดคาํนวณ สามารถอธิบายให้เหตุผล สามารถวิเคราะห์อยา่งมีวิจารณญาณ เขา้ใจภาษา ตีความ ส่ือ

ความหมายไดดี้ตลอดจนมีความสามารถในการจินตนาการ 

 ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงสนใจความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ วชิาคณิตศาสตร์โรงเรียน

คณะราษฎร์บาํรุงปทุมธานีเพ่ือใหไ้ดแ้นวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน 
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2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ วชิาคณิตศาสตร์โรงเรียนคณะราษฎร์

บาํรุงปทุมธานี 

 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัเรียนตามผลการเรียนท่ีแตกต่างกนัท่ีมีต่อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ วชิา

คณิตศาสตร์โรงเรียนคณะราษฎร์บาํรุงปทุมธานี 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย คือ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ของ

โรงเรียนคณะราษฎร์บาํรุงปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 552 คน 

 ตวัอย่าง 

ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนคณะราษฎร์บาํรุงปทุมธานี ใชว้ธีิการสุ่มไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 

Random Sampling) กําหนดขนาดของตัวอย่าง (Sample Size) ขั้นตํ่ าใช้สูตรของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & 

Morgan) ไดต้วัอยา่งขั้นตํ่าจาํนวน 234 คน และผูว้ิจยัใชต้วัอยา่ง 430 คน แบ่ง เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือมาก

ยิ่งข้ึนโดยมีการกาํหนดขนาดของตวัอยา่ง และไดแ้บ่งนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 มีผลการเรียนเฉล่ียวิชา

คณิตศาสตร์ 1.50 – 2.50  และกลุ่มท่ี 2 มีผลการเรียนเฉล่ียวชิาคณิตศาสตร์  3.50 - 4.00 

เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึนโดยมีการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งและการสุ่มจาก สูตรของ ทาโร 

ยามาเน่ (Yamane ;1967) ดงัน้ี 

   21
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   เม่ือ   n  คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

    N  คือ ขนาดของประชากรเท่ากบั คน 

    e  คือ ค่าความคลาดเคล่ือนใหเ้กิดข้ึนร้อยละ 5 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 ในการวิจัยคร้ังนั้นใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย และเพ่ือให้เคร่ืองมือมีความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา (Content Validity) และมีความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจัยไดก้าํหนดขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 

ดงัต่อไปน้ี 

1)  ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวจิยัโดยมีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

     (1)  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู้ วชิาคณิตศาสตร์โรงเรียนคณะราษฎร์บาํรุงปทุมธานี 

     (2)  ศึกษาการสร้างแบบสอบถามต่าง ๆ จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งนาํแนวคิดมาสร้างแบบสอบถาม

ใหค้ลอบคลุมทุกดา้น ตามกรอบความคิดท่ีจะใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 
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     (3)  ออกแบบและสร้างแบบสอบถาม ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ วชิา

คณิตศาสตร์โรงเรียนคณะราษฎร์บาํรุงปทุมธานี ไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น  3 ส่วน ไดแ้ก่ 

 ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัชั้นมธัยมศึกษา เกรดเฉล่ียสะสม 

เกรดเฉล่ียสะสมวชิาคณิตศาสตร์ ระดบัการศึกษาของบิดา ระดบัการศึกษาของมารดา อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา 

รายไดข้องผูป้กครอง 

 ส่วนท่ี  2  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนคณะราษฎร์

บาํรุงปทุมธานี ซ่ึงประกอบดว้ย 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ดา้นเจตคติต่อการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ดา้นครูผูส้อน ดา้นผูป้กครอง ดา้นโรงเรียน ดา้น

กลุ่มเพ่ือน ดา้นการเรียนพิเศษ 

 ส่วนท่ี  3  ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ วิชา

คณิตศาสตร์ 

 โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating scale) 5 ระดบั ของ ของลิเคิร์ท (Likert 

Scale) และกาํหนดระดบัความคิดเห็นในแต่ละดา้นดงัน้ี 

    5 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด  

    4 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมาก   

    3 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นปานกลาง  

    2 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ย  

    1 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด  

 2)  การทดสอบและวิเคราะห์เคร่ืองมือการทดสอบและวิเคราะห์เคร่ืองมือ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือ

การวจิยัไดด้าํเนินการดงัน้ี 

    (1)  การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยนาํแบบสอบถามฉบบัร่างไปให้

ผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจและปรับปรุงแกไ้ขเบ้ืองตน้ 

    (2)  ขอความอนุเคราะห์จากผู ้เ ช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของ

แบบสอบถาม เป็นผูต้รวจความเท่ียงตรงของเน้ือหาและภาษาท่ีใช ้และไดค้่าความเท่ียงตรง 0.72 

    (3)  นาํแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้งจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง  5 ท่าน มาปรับปรุง

แกไ้ข จากนั้นนาํไปให้นกัเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนคณะราษฎร์บาํรุง

ปทุมธานี ทาํแบบสอบถาม จาํนวน 430 ชุด  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 

 1)  แจกแบบสอบถามนกัเรียนตามหอ้งเรียนท่ีมีแผนการเรียนวทิยาศาสตร์ –  คณิตศาสตร์ ในภาคเรียนท่ี 2 / 

2559  เพ่ือเก็บขอ้มูล 

 2)  เก็บรวบรวมแบบสอบถามเพ่ือนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูล 
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การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ 

 ขอ้มูลแบบสอบถามท่ีรวบรวมได ้นาํมาวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows (Statistical Package 

of Social Science) เพ่ือหาค่าสถิติต่าง ๆ 

 ขอ้มูลส่วนท่ี 1 เก่ียวกับสภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ  ซ่ึงส่วน ท่ี 2 

ทดสอบเปรียบเทียบแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มท่ี 1 และ นกัเรียนกลุ่มท่ี 2 ดา้นพฤติกรรมในการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ดา้นเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

ด้านครูผูส้อน ด้านผูป้กครอง ด้านโรงเรียน ด้านกลุ่มเพ่ือน ด้านการเรียนพิเศษ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 

Independent t-test 

 

การแปลผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การแปลผลของขอ้มูล พิจารณาจากระดบัคะแนนเฉล่ีย ( x ) ของช่วงระดบัคะแนน (Class Interval ) ของ

ความคิดเห็นของนกัเรียน เกณฑก์ารแปลความหมาย เพ่ือจดัระดบัคะแนนเฉล่ีย ดงัต่อไปน้ี   

    ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยระดบัมากท่ีสุด 

   ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นดว้ยระดบัมาก 

   ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง เห็นดว้ยระดบัปานกลาง 

    ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นดว้ยระดบัเห็นนอ้ย 

   ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง เห็นดว้ยระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

4. ผลการวจิยั 

 นกัเรียนโรงเรียนคณะราษฎร์บาํรุงปทุมธานีท่ีเป็นตวัอยา่ง 430 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 20.5 และเป็นเพศ

หญิง ร้อยละ 79.5 จาํแนกตามระดบัชั้น พบวา่ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 36.3 และระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ตอนปลาย ร้อยละ 63.7 จาํแนกตามจาํแนกตามเกรดเฉล่ียสะสมวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 2 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ี ร้อย

ละ 16.5 และ กลุ่มท่ี 2     ร้อยละ 48.4 จาํแนกตามระดบัการศึกษาของบิดา พบวา่ การศึกษาระดบัปริญญาตรีมีมากท่ีสุด   

ร้อยละ 28.1 และการศึกษาของมารดา พบวา่ การศึกษาระดบัปริญญาตรีมีมากท่ีสุด ร้อยละ 35.6 จาํแนกตามอาชีพของ

บิดา พบว่า อาชีพรับจา้งทัว่ไปมีมากท่ีสุด ร้อยละ 25.8 และ อาชีพของมารดา พบว่า คา้ขายมีมากท่ีสุด ร้อยละ 23.0 

จาํแนกตามรายไดข้องผูป้กครอง พบวา่ ผูป้กครองมีรายไดสู้งสุด 50,001 บาท ข้ึนไป / เดือน ร้อยละ 53.0 และ มีรายได้

นอ้ยท่ีสุด 10,001 - 20,000 บาท / เดือน ร้อยละ 1.6 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 1)  ด้านพฤตกิรรมการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  นกัเรียนกลุ่ม 1 ควรขยนัทาํแบบฝึกหดัเน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์

ให้มากข้ึน เม่ือรู้วา่ตวัเองทาํไม่ได ้ลองฝึกทาํแลว้ยงัไม่เขา้ใจ ก็ควรสอบถามผูรู้้ เพ่ือให้เกิดความรู้ เขา้ใจ นาํไปใชใ้ห้

เป็น  

  2)  ด้านเจตคตต่ิอการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  นกัเรียนกลุ่ม 2 มีความสุขกบัการเรียนคณิตศาสตร์ ชอบฝึก

ทาํโจทยแ์ละชอบอ่านหนงัสือเก่ียวกบัการคิดคาํนวณ มากกวา่กลุ่ม 1  
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  3)  ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียนวชิาคณติศาสตร์  นกัเรียนกลุ่ม 2 รักวิชาคณิตศาสตร์ทาํใหเ้ขา้ใจ 

เพราะคณิตศาสตร์เป็นวิชาพ้ืนฐานในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ  ตั้งใจเรียน ชอบทาํแบบฝึกหดั เพ่ือให้ตวัเองเขา้ใจยิ่งข้ึน เม่ือ

รู้ตวัว่าตวัเองไม่เขา้ใจในเร่ืองนั้น ๆ จะคน้ควา้และทาํแบบฝึกหัดท่ีมีความหลากหลาย ถา้มีงานหรือการบ้านท่ีครู

มอบหมายใหฝึ้กมีความยากมากนกัเรียนจะพยายามทาํใหไ้ด ้ถา้ทาํไม่ไดจ้ะศึกษาเพ่ิมเติมใหม้ากข้ึน รวมทั้งนกัเรียนได้

แบ่งเวลาในการอ่านหนังสือ ทบทวน ทําแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์อย่างสมํ่ าเสมอ เพ่ือให้ผลการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ดีข้ึนเร่ือยๆ  

  4)  ด้านครูผู้สอน นกัเรียนกกลุ่ม 1 ครูควรเขา้ใจการรับรู้ เรียนรู้ของนกัเรียนท่ีไม่เท่ากนัโดยเฉพาะการ

อธิบายเน้ือหาท่ีซบัซอ้นใหมี้ความเขา้ใจ ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

  5)  ด้านผู้ปกครอง  ควรทาํความเขา้ใจกบัผูป้กครองในเร่ืองการสนบัสนุนในการซ้ือเอกสารและตาํรา

เรียนเก่ียวกบัวชิาคณิตศาสตร์ รวมทั้งควรใหอิ้สระในการตดัสินใจทาํส่ิงต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนวชิาคณิตศาสตร์

ในการเรียนพิเศษเพ่ิมเติม มากกวา่นกัเรียนกลุ่ม 1  

  6)  ด้านโรงเรียน  ควรช้ีแจงและทาํความเขา้ใจและสนับสนุนให้นักเรียนกลุ่ม 1 เก่ียวกับการจัดส่ือ

เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการเรียนการสอนและใหน้กัเรียนกลุ่ม 1 ไดเ้ขา้รับฟังการสอนเสริมรวมทั้งการเชิญวทิยากรพิเศษมา

สอนเสริมเพ่ิมพนูความรู้แก่นกัเรียน 

  8)  ด้านการเรียนพิเศษ  โรงเรียนควรจดัสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ให้นักเรียนกลุ่ม 1 โดยเพ่ือช่วยให้

นกัเรียนมีเทคนิคทาํโจทยไ์ดร้วดเร็วและถูกตอ้ง ไดรั้บความรู้เพ่ิมเติม จากเน้ือหาตามหลกัสูตร และทาํใหน้กัเรียนได้

เขา้ใจเน้ือ 

     9)   ด้านตัวผู้เรียน มีปัจจยัดา้นอ่ืน ๆเพ่ิมเติมท่ีส่งเสริมศกัยภาพตวัผูเ้รียนเอง โดยเฉพาะปัจจยัหลกัดา้น

การเงินของผูป้กครองก็จะเป็นส่วนสาํคญัในการส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีจะเป็นตวัขบัเคล่ือนให้กบันกัเรียน อีกทั้งเร่ือง

ของเวลาของนกัเรียนเองดว้ย 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน เร่ืองการทดสอบ

สมมติฐาน ระหว่างการใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรู้

แบบเดิม 2) ความพึงพอใจเร่ืองการใชส่ื้อการเรียนการสอน ช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาและเกิดการเรียนรู้ ระหวา่ง

การใชโ้ปรแกรม Geogebra ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT กบัการจดัการเรียนรู้แบบเดิม และ    

3) ความพึงพอใจเร่ืองการสร้างบรรยากาศให้ผูเ้รียนมีความสุข สนุกกบัการเรียนระหวา่งการใชโ้ปรแกรม Geogebra 

ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT กบัการจดัการเรียนรู้แบบเดิม 

ตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี     

ปีการศึกษา 2558 และ 2559 ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย จาํนวน 107 คน และ 105 คนตามลาํดบั(นักเรียนกลุ่ม

ตวัอย่างมีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกนั) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย การจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนเร่ืองการทดสอบสมมติฐาน รูปแบบการบรรยาย และอธิบาย (การจดัการเรียนรู้แบบเดิม)  

และการใชโ้ปรแกรม Geogebra ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT แบบทดสอบหลงัเรียน และ

แบบสอบถามความพึงพอใจ และการทดสอบทางสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test) 

ผลการศึกษาพบวา่ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเร่ืองการทดสอบสมมติฐาน โดยการใชโ้ปรแกรม 

Geogebra ประกอบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบเดิมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ          

ท่ีระดับ 0.05   2) ความพึงพอใจเร่ืองการใชส่ื้อการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียนเขา้ใจเน้ือหาและเกิดการเรียนรู้     

โดยใชโ้ปรแกรม Geogebra ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT สูงกว่า การจดัการเรียนรู้แบบเดิม 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ  3) ความพึงพอใจเร่ืองการสร้างบรรยากาศให้ผูเ้รียนมีความสุข สนุกกบั

การเรียนโดยใชโ้ปรแกรม Geogebra ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT สูงกว่าการจดัการเรียนรู้

แบบเดิม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คาํสําคญั:  โปรแกรมจีโอจีบร้า, จดัการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT, การทดสอบสมมติฐาน 
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ABSTRACT 

The objectives of this study are 1) to compare the student’s learning achievement of the hypothesis testing 

topic by using the Geogebra program with 4MAT model as teaching and learning tool, with the traditional teaching 

style 2) to compare the student’s learning satisfaction of using Geogebra program with 4MAT model as teaching and 

learning tool, with the traditional teaching style 3) to compare the learner’s satisfaction of using Geogebra program 

with 4MAT model as teaching and learning tool with the traditional teaching style. The sample selected using Simple 

random sampling are 107 and 105 students from Princess Chulabhorn Science High School in the academic year 

2015 and 2016, respectively. Hypothesis Testing activities, lecture method learning, Geogebra program, 4MAT 

model, posttest exam, and satisfaction questionnaire were used as tools. Data were analyzed using statistical tools 

were mean, standard deviation, and t-test. 

The findings were as follows: 1) the achievement level of students learning via Geogebra program and 

4MAT model were higher than students learning via traditional teaching style at significant level of 0.05. 2) Learning 

satisfaction was higher than traditional teaching style at significant level of 0.05. 3) Geogebra program and 4MAT 

model as teaching and learning tool met students’ needs and the atmospheric satisfaction was higher than traditional 

teaching style at significant level of 0.05.   

Keywords:  Geogebra, 4MAT System, Hypothesis testing    

 

1. บทนํา 

การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีปลูกฝังการถ่ายทอดความรู้ เจตคติ คุณลกัษณะ ทกัษะและคุณค่าต่างๆ ให้เกิด

กบัตวัผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความเจริญงอกงามหรือทาํใหดี้ข้ึนในทุกดา้น นบัเป็นการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์ช่วย

สร้างภูมิปัญญาแก่สังคม ดงันั้นการศึกษาจึงเป็นรากฐานและเคร่ืองมือในการพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม

ของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองและกา้วหนา้ต่อไป (พรพิไร แกว้สมบติั, 2551: 1) คณิตศาสตร์มีบทบาทสาํคญัยิ่งต่อการ

พฒันาความคิดมนุษย ์ทาํให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์

ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แก้ปัญหาและนําไปใช้ใน

ชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยแีละศาสตร์อ่ืนๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิต ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ข้ึน และสามารถ

อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งให้เยาวชนทุกคนไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์อยา่ง

ต่อเน่ืองตามศกัยภาพโดยกาํหนด สาระหลกัท่ีจาํเป็นสาํหรับผูเ้รียนทุกคน ไดแ้ก่ จาํนวนและการดาํเนินการ  การวดั 

เรขาคณิต พีชคณิต การวิ เคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 56)  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี จดัให้มีการเรียนการสอนตามหลกัสูตร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและจัดเน้ือหาการเรียนการสอนวิชาสถิติเ บ้ืองต้นไว้ในรายวิชาคณิตศาสตร์                      

ชั้นมธัยมศึกษาปีที 5 ภาคเรียนท่ี 2  โดยศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดพ้ืนฐานทางสถิติ  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การนาํเสนอ

ขอ้มูล  การวดัค่ากลางของขอ้มูล  การวดัตาํแหน่งท่ีของขอ้มูล  การวดัการกระจายของขอ้มูล  การแจกแจงปกติ        

การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและสหสัมพนัธ์อย่างง่าย และอนุกรมเวลา 
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โดยการจดัการเรียนการสอนวิชาสถิติเบ้ืองตน้เร่ืองการทดสอบสมมติฐานท่ีผ่านมาครูผูส้อนไดใ้ชก้ารเรียนการสอน

แบบบรรยาย อธิบายโดยการเขียนกระดานดาํ และให้นักเรียนทาํแบบฝึกหัดตามเอกสารประกอบการเรียน พบว่า

คะแนนวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนคะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่ีผ่านมานั้นจาํนวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนไม่ผ่านเกณฑ ์70% 

คิดเป็นร้อยละ 37.24 และมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 6.98 คะแนน ซ่ึงเม่ือพิจารณาพบว่าเร่ืองการทดสอบสมมติฐาน             

มีสัดส่วนของคะแนนการสอบปลายภาคประมาณร้อยละ 30 ของคะแนนสอบปลายภาค จากปัญหาสภาพการจดัการ

เรียนการสอนท่ีไม่ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแสดงใหเ้ห็นวา่การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบรูปแบบเก่า

ควรไดรั้บการแกไ้ขเพ่ือใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน จึงตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันารูปแบบการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน มาเป็นรูปแบบกิจกรรมท่ีสามารถส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและสนองความ

แตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียนเพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามความถนดัและความสามารถของผูเ้รียน ซ่ึงจะ

ส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ ซ่ึงเน้ือหาวิชาสถิติเบ้ืองตน้  เพราะเป็นเน้ือหาท่ีตอ้งใชค้วามเขา้ใจ 

นกัเรียนตอ้งใชค้วามเขา้ใจอยา่งมาก (วิจารณ์ พานิช, 2554 : 15) ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือวิถีสร้างการเรียนรู้เพ่ือศิษย ์ใน

ศตวรรษท่ี 21 กล่าวถึงทกัษะครูเพ่ือศิษยไ์ทยในศตวรรษท่ี 21 วา่ ครูเพ่ือศิษยต์อ้งไม่ใช่แค่มีใจ เอาใจใส่ศิษยเ์ท่านั้น ยงั

ตอ้งมีทกัษะในการ “จุดไฟ” ในใจศิษย ์ให้รักการเรียนรู้ ให้สนุกกบัการเรียนรู้ หรือให้การเรียนรู้สนุกและกระตุน้ให้

อยากเรียนรู้ต่อไปตลอดชีวิต ครูจึงตอ้งยึดหลกั “สอนน้อย เรียนมาก” คือ ในการจดักิจกรรมต่างๆ ของเด็ก ครูตอ้ง

ตอบไดว้่า ศิษยไ์ดเ้รียนอะไร และเพ่ือให้ศิษยไ์ดเ้รียนรู้ส่ิงเหล่านั้น ครูตอ้งทาํอะไร ไม่ตอ้งทาํอะไร  ครูตอ้งฝึกฝน

ตนเองให้มีทักษะในการเป็นโคช้ การเรียนรู้ทักษะในการเรียนรู้ (learning how to learn หรือ learning skills) และ     

การเรียนรู้ทกัษะในการสร้างการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน (นวตักรรม) ประกอบดว้ยทกัษะย่อยๆ 3 ทกัษะ คือ      

1. การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (critical thinking) และการแกปั้ญหา(problem solving) หมายถึงการคิดอยา่งผูเ้ช่ียวชาญ 

2. การส่ือสาร (communication) และความร่วมมือ (collaboration) ซ่ึงหมายถึง การส่ือสารอยา่งซบัซอ้น 3. การคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์(creativity) และนวตักรรม (innovation) หมายถึง การประยกุตใ์ชจิ้นตนาการและการประดิษฐ์ เคล็ดลบั

อยา่งหน่ึงของการบ่มเพาะทกัษะทั้ง 3 คือ การฝึกตั้งคาํถาม การตั้งคาํถามท่ีถูกตอ้งสาํคญักวา่การหาคาํตอบ และการ

สอนให้เหมาะต่อความแตกต่างของศิษย์  การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ี

สอดคลอ้งกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพราะว่าการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ี

คาํนึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของกลุ่มผูเ้รียน 4 คุณลกัษณะ กับการพฒันาการสมองซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล 

เพ่ือให้ผูเ้รียนเรียนรู้ตามแบบและความตอ้งการของตนเองอย่างเหมาะสม และสามารถพฒันาตนเองอย่างเต็มตาม

ศักยภาพ (สุวิทย ์มูลคาํ และ อรทัย มูลคาํ, 2558 :154) ส่ือการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ

กระบวนการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนเขา้ถึงความรู้ ทกัษะกระบวนการ และคุณลกัษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่ือการเรียนรู้มีหลายประเภท ทั้งส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลยี และเคร่ือข่ายการ

เรียนรู้ต่างๆ  การเลือกใชส่ื้อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกบัระดบัการพฒันาและลีลาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของ

ผูเ้รียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 27) โปรแกรม GeoGebra เป็นโปรแกรมคณิตศาสตร์อีกโปรแกรมหน่ึงท่ีน่า

นาํมาใชใ้นการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โปรแกรมน้ีเป็น free ware ไม่มีค่าใชจ่้าย ช่ือโปรแกรมก็เหมือนกบันาํคาํวา่ 

Geometry มาต่อกบั คาํว่า Algebra จนเป็นคาํว่า GeoGebra ความพิเศษในตวัโปรแกรม GeoGebra คือสามารถสร้าง

กราฟ ภาคตดักรวยแสดงสมการเป็นรูปทัว่ไป หรือสมการมาตรฐานของกราฟนั้น ๆ ไดด้ว้ย ท่ีพิเศษไปกวา่นั้น มีวดีิโอ

คลิป ท่ีสอนเก่ียวกับโปรแกรม น้ีใน Youtube มากมาย ทั้ งภาษาองักฤษ ฝร่ังเศส สเปน ฯลฯ GeoGebra ไม่ใช่เป็น
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โปรแกรมใหม่ Markus Hohenwarter นกัพฒันา application ชาวออสเตรีย ไดริ้เร่ิมตั้งแต่ปี 2001 ต่อมา ปี 2007 Michael 

Borcherds ชาวองักฤษไดน้าํทีมพฒันาต่อมา จนเป็นท่ีนิยมแพร่หลายไปทัว่โลก GeoGebra ถูกแปลจากภาษา องักฤษ

เป็นภาษาต่าง ๆ หลายภาษา สถาบนัต่าง ๆ  ในหลาย ประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาไดใ้ห้การสนับสนุนอย่างมาก 

(พงศักด์ิ  วุฒิสันต์, 2556 : 13 - 14)  ผูว้ิจัยจึงไดศึ้กษาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเร่ืองการทดสอบสมมิตฐานใหสู้งข้ึน      
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 
 

2.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน เร่ืองการทดสอบสมมติฐาน ระหวา่งการใชโ้ปรแกรม 

Geogebra ประกอบการจดัการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT กบัการจดัการเรียนรู้แบบเดิม 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจเร่ืองการใชส่ื้อการเรียนการสอน ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาและเกิดการ

เรียนรู้ ระหวา่งการใชโ้ปรแกรม Geogebra ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT กบัการจดัการเรียนรู้

แบบเดิม 

2.3 เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจเร่ืองการสร้างบรรยากาศใหผู้เ้รียนมีความสุข สนุกกบัการเรียน ระหวา่ง

การใชโ้ปรแกรม Geogebra ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT กบัการจดัการเรียนรู้แบบเดิม 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดของเขตของประชากรดงัน้ี 

3.1.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี    

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 145 คน และ  ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 142 คน  

3.1.2 กลุ่มตวัอย่าง 

ไดม้าจากสุ่มอย่างง่ายโดยใชฟั้งก์ชนั RANDBETWEEN ใน Microsoft Excel กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา 

ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 

จาํนวน 107 คน และ  ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 105 คน สูตรในการคาํนวณหาขนาดตวัอยา่งของทาโร ยามาเน่  

( ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557 : 45) 
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                        N แทน ขนาดของประชากร 
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 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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3.2 แบบแผนการศึกษา 

 แบบแผนการศึกษาคร้ังน้ีคือ 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

3.3.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทดลอง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ปรแกรม Geogebra ประกอบการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการทดสอบสมมติฐาน สาํหรับนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 1 แผน เวลา 3 คาบ ไม่รวมเวลาในการทดสอบหลงัเรียน 
 

3.3.1.1 ส่ือ Geogebra เร่ือง “An Introduction to Hypothesis Testing” 

 
 

แนะนาํรูปแบบของการทดสอบสมมติฐานทั้ง 3 รูปแบบ วา่แต่ละแบบมีการตั้งสมมติฐานหลกั สมมติ

ฐานรองวา่อยา่งไรและแสดงบริเวณวกิฤตประกอบการตั้งสมมติฐานนั้น ๆ ดว้ย 

 

  

นกัเรียนปีการศึกษา 2558 การเรียนการสอนแบบอธิบาย บรรยาย ทดสอบหลงัเรียน 

นกัเรียนปีการศึกษา 2559 
การเรียนการสอนแบบ 4MAT + 

Geogebra 
ทดสอบหลงัเรียน 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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3.3.1.2 ส่ือ Geogebra เร่ือง Hypothesis Testing ของ David Gurney (สร้างไวเ้ม่ือ 25 มิ.ย. 2014) 

 

 
 

เป็นการนาํเสนอรูปแบบของการทาํสอบสมมติฐานเร่ืองค่าเฉล่ีย และค่าสดัส่วนของประชากรในลกัษณะ

ต่างๆ ซ่ึงมีทั้งหมด 6 รูปแบบนกัเรียนสามารถปรับเปล่ียนค่าต่างๆ ได ้โดยตวัส่ือจะแสดงพ้ืนท่ีบริเวณวิกฤต ค่าวิกฤต

และมีคาํอธิบายประกอบ 

  

3.3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.3.2.1 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการทดสอบสมมติฐาน เป็นขอ้สอบอตันัย แบ่งเป็น 2 ตอน    

ตอนท่ี 1 เติมเฉพาะคาํตอบจาํนวน 4 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน ตอนท่ี 2 แสดงวธีิทาํ จาํนวน 2 ขอ้ ขอ้ละ 3 คะแนน  

3.3.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรู้เร่ือง การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้โปรแกรม Geogebra 

ประกอบการจดัการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT ดา้นการใชส่ื้อการสอนและการสร้างบรรยากาศในการเรียน เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) กาํหนดค่านํ้ าหนกัตามวธีิของลิงเคิร์ท (Lik’ert) ( ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557 : 75) 

 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.4.1 ดาํเนินการทดลองโดยการสอนตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

3.4.2 หลงัจากเรียนเสร็จส้ินใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการทดสอบสมมติฐาน 

3.4.3 ให้นักเรียนทาํแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีเรียนเร่ืองการทดสอบสมมติฐานโดยการใชโ้ปรแกรม Geogebra 

ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

3.4.4 ตรวจให้คะแนนวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการทดสอบสมมติฐาน และแบบสอบถามความพึงพอใจ       

แลว้นาํคะแนนไปวเิคราะห์ดว้ยวธีิทางสถิติ 

 

 

https://www.geogebra.org/david70401


 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1601 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีใชใ้นงานวิจัยคร้ังน้ี ทาํโดยการพิจารณาค่าทางสถิติพ้ืนฐาน 2 ค่า คือ ค่าเฉล่ีย และ       

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานทาํโดยการทดสอบค่าที  
 

4. ผลการวจิยั 

ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเร่ืองการทดสอบสมมติฐาน ระหวา่งการใชโ้ปรแกรม 

Geogebra ประกอบการจดัการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT กบัการจดัการเรียนรู้แบบเดิม 

ปีการศึกษา คะแนนเตม็ n  x  .s  t  P Value−  

2559 10 105 8.31 1.30 7.76 0.00 

2558 10 107 7.03 1.09   

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเร่ืองการทดสอบสมมติฐาน โดยการใชโ้ปรแกรม 

Geogebra ประกอบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบเดิมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ          

ท่ีระดบั 0.05 

  

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจเร่ืองการใชส่ื้อการเรียนการสอน ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาและเกิดการ

เรียนรู้ ระหวา่งการใชโ้ปรแกรม Geogebra ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT กบัการจดัการเรียนรู้

แบบเดิม 

ปีการศึกษา คะแนนเตม็ n  x  .s  t  P Value−  

2559 5 105 4.54 0.64 8.50 0.00 

2558 5 107 3.48 1.11   

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

จากตารางท่ี 2 พบวา่ ความพึงพอใจเร่ืองการใชส่ื้อการเรียนการสอน ช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาและเกิด

การเรียนรู้ โดยใชโ้ปรแกรม Geogebra ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT สูงกวา่ การจดัการเรียนรู้

แบบเดิม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจเร่ืองการสร้างบรรยากาศให้ผูเ้รียนมีความสุข สนุกกบัการเรียนระหวา่ง

การใชโ้ปรแกรม Geogebra ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT กบัการจดัการเรียนรู้แบบเดิม 

ปีการศึกษา คะแนนเตม็ n  x  .s  t  P Value−  

2559 5 105 4.70 0.48 6.55 0.00 

2558 5 145 4.14 0.74   

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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 จากตารางท่ี 3 พบวา่ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจเร่ืองการสร้างบรรยากาศใหผู้เ้รียนมีความสุข สนุกกบั

การเรียนโดยใชโ้ปรแกรม Geogebra ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT สูงกว่าการจดัการเรียนรู้

แบบเดิม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเร่ือง การใชโ้ปรแกรม Geogebra ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT เพ่ือ

พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง การทดสอบสมมติฐาน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 อภิปราย

ผลไดด้งัน้ี 

5.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน เร่ืองการทดสอบสมมติฐาน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเร่ืองการทดสอบ

สมมติฐาน โดยการใชโ้ปรแกรม Geogebra ประกอบการจดัการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT สูงกวา่การจดัการเรียนรู้

แบบเดิมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจมีสาเหตุมาจาก 

5.1.1 การใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการทดสอบสมมติฐานช่วยให้

นกัเรียนสามารถมองเห็นภาพ สามารถเขา้ใจไดร้วดเร็ว และสามารถปรับเปล่ียนค่าต่าง ๆ ไดต้ามตอ้งการ

ท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงช่วยกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความสนใจในการเรียนซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของ 

(นพดล อุณหศิริกลุ, 2557) ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชโ้ปรแกรม  Geogebra 

เร่ืองแคลคูลสัเบ้ืองตน้ ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนตะกัว่ป่า “เสนานุกูล” จงัหวดัพงังา กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนตะกัว่ป่า “เสนานุกูล” จงัหวดัพงังา ปีการศึกษา 2557 จาํนวน   2 ห้องเรียน 

จํานวน 80 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 

Geogebra เร่ืองแคลคูลสัเบ้ืองตน้ พบว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรม การเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้

โปรแกรม Geogebra สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ และ มี

ความสามารถแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ไดสู้งกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์

แบบปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5.1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT เป็นกระบวนการท่ีเตรียมไวใ้ห้ผูเ้รียนทุกคนได้เรียนรู้ใน

รูปแบบท่ีแต่ละคนถนดัโดยคาํนึงถึงการทาํงานของสมองและพฤติกรรมของนกัเรียนเป็นสาํคญัซ่ึงผูเ้รียน

สามารถเรียนร่วมกนัอยา่งมีความสุขและพฒันาทกัษะของตนเองซ่ึงส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนท่ีสูงข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (บุรินทร์ แกว้ประพนัธ์, 2553) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์เร่ืองความน่าจะเป็น โดยใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้แบบ 4MAT สาํหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT กบัวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ปกติ โดยจาํแนกนกัเรียนออกเป็นกลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อน กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5   

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม จาํนวน 60 คน ท่ีไดจ้ากการสุ่มแบบเจาะจง 

เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองความน่าจะเป็น แบบ 4MAT แผนการเรียนรู้แบบ

ปกติอย่างละ 5 แผน และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจํานวน 30 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า            
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ผลการสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีใช้แผนการจดัการเรียนรู้แบบ 4MAT สูงกว่านักเรียนท่ีใช้

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5.2 ความพึงพอใจเร่ืองการใช้ส่ือการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียนเขา้ใจเน้ือหาและเกิดการเรียนรู้ และความ           

พึงพอใจเร่ืองการสร้างบรรยากาศใหผู้เ้รียนมีความสุข สนุกกบัการเรียนโดยใชโ้ปรแกรม Geogebra ประกอบการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT สูงกวา่การจดัการเรียนรู้แบบเดิม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เน่ืองมาจาก กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาเร่ืองการทดสอบสมมติฐาน และ

โปรแกรม geogebra ช่วยให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นมีความสุข สนุกสนาน ในการเรียนมากข้ึน                  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ชชัวาลย ์รัตนสวนจิก, 2550) ไดเ้ปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพอใจต่อการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเวกเตอร์ ระหวา่งการสอนแบบร่วมมือ (STAD) การสอนแบบ 4 MAT และการสอน

แบบปกติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนโพนทอง

วิทยา จาํนวน 130 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบด้วยแผนการสอนแบบร่วมมือ 

(STAD) แผนการสอนแบบ 4 MAT และแผนการสอนแบบปกติ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน          

วิชาคณิตศาสตร์เ ร่ืองเวกเตอร์ จํานวน 30 ข้อ พบว่านักเรียนท่ีเรียนตามการสอนแบบร่วมมือ (STAD)                  

การสอนแบบ   4 MAT และการสอนแบบปกติ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความพึงพอใจต่อ

การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แตกต่างกนั โดยนกัเรียนท่ีเรียนตามการสอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                 

วชิาคณิตศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ สูงกวา่ นกัเรียนท่ีเรียนตามการสอนแบบร่วมมือ 

(STAD) และการสอนแบบปกติ ตามลาํดบั 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี ้

5.3.1.1 การจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการทดสอบสมมติฐาน โดยการใชโ้ปรแกรม Geogebra ประกอบการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT ช่วยพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงข้ึน และช่วยสร้าง

บรรยากาศในการเรียนรู้ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ สนุก และมีความสุขในการเรียน จึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงสาํหรับการ

จดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีควรนาํไปใชใ้นการเรียนการสอนเพ่ือให้

นักเรียนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวข้องโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค สําหรับการจดักิจกรรมเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT    

มีทั้ ง 8 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนใช้เวลาค่อนข้างมาก และมีการใช้คอมพิวเตอร์ ซ่ึงเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ต            

ดังนั้นครูผูส้อนควรบริหารเวลาให้ตรงกับแผนท่ีเตรียมไว ้และตอ้งดูแลนักเรียนอย่างใกลชิ้ดในช่วงท่ีปล่อยให้

นกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหเ้พียงพอต่อการเรียน  

5.3.1.2 ส่ือท่ีใชเ้รียนรู้ในหวัขอ้ Hypothesis Testing ครูผูส้อนควรจดัสร้างข้ึนเอง 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT และการใชโ้ปรแกรม Geogebra ประกอบการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ ช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ไดดี้ ควรนาํไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเร่ืองอ่ืนๆ

เช่น เร่ืองเวกเตอร์ เพ่ือแสดงลกัษณะและการดาํเนินการต่างๆของเวกเตอร์ เป็นตน้ 
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการทดสอบสมมติฐาน โดยการใชโ้ปรแกรม Geogebra ประกอบการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้รูปแบบ 4 MAT ช่วยให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน การนาํส่ือ Geogebra มาประกอบการจดัการ

เรียนการสอนช่วยใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจเน้ือหามากข้ึน และนกัเรียนรู้สึกสนุก มีความสุขในการเรียนรู้ แต่ในช่วง

การจดักิจกรรมครูผูส้อนควรดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดและตอ้งจดัเตรียมกิจกรรมต่างๆ มาเป็นอยา่งดี  

 

กติตกิรรมประกาศ  

ขอบพระคุณอาจารย ์ดร.มานะชยั โตะ๊ชูดี  รองศาสตราจารย ์ดร.นิตติยา ปภาพจน์ รองศาสตราจารย ์ดวงพร 

หชัชะวณิช ท่ีใหค้าํแนะนาํในการทาํการศึกษาคร้ังน้ี และคณะครูและนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณ-

ราชวทิยาลยัปทุมธานี ท่ีใหค้วามร่วมมือในการทาํงานคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี 
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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาเพ่ือออกแบบสะพานฟันท่ียดึดว้ยวสัดุเรซินชนิดกรอฟันนอ้ยในฟันหลงัรูปแบบ

ใหม่ โดยเปรียบเทียบการอยู่รอดระหว่าง 2 รูปแบบท่ีแตกต่างกนัภายหลงัไดรั้บแรงกระทาํแบบเป็นวฏัจกัร ใชฟั้น

มนุษยท่ี์ไดรั้บการถอนจาํนวน 24 ซ่ี เป็นฟันกรามนอ้ย 12 ซ่ี และฟันกรามแท ้12 ซ่ี นาํฟันกรามนอ้ยและฟันกรามแท้

อย่างละซ่ียึดเขา้กบัอะคริลิกเรซินชนิดบ่มตวัดว้ยตวัเองเพ่ือจาํลองการสูญเสียฟันกรามแท้ซ่ีท่ีหน่ึง แบ่งบล็อกฟัน

ออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 6 บลอ็ก โดยกลุ่มท่ี 1 ช้ินงานเป็นส่วนพกัดา้นบดเค้ียวท่ีมีลกัษณะออนเลย ์กลุ่มท่ี 2 ช้ินงานเป็น

ส่วนพกัในตวัฟันด้านประชิดท่ีใช้ขอ้ต่อขยบัได ้ยึดช้ินงานบนฟันหลกัดว้ยซุปเปอร์บอนด์ซีแอนด์บี ทดสอบช้ิน

ตวัอยา่งดว้ยแรงกดในแนวตรงขนาด 50 - 800 นิวตนั ท่ีความถ่ี 4 รอบต่อวนิาที จาํนวน 2,500,000 รอบ ลงบนฟันหลกั

ทั้ง 2 ซ่ีและฟันแขวน ผลการทดสอบพบวา่ช้ินตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มอยูร่อดภายหลงัทดสอบดว้ยแรงกดแบบเป็นวฏัจกัร 

ผลการศึกษาน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่สะพานฟันหลงัชนิดกรอฟันนอ้ยท่ีช้ินงานมีส่วนพกัในตวัฟันดา้นประชิดร่วมกบัขอ้ต่อ

ขยบัได ้อาจใชง้านในทางคลินิกไดใ้นระยะยาว เช่นเดียวกบัสะพานฟันท่ีมีส่วนพกัดา้นบดเค้ียวและขอ้ต่อติดแน่นท่ี

ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั  

คาํสําคญั:  สะพานฟันชนิดกรอฟันนอ้ย, แรงกระทาํแบบเป็นวฏัจกัร, การอยูร่อด 

 

ABSTRACT 

This study aimed to create a new design for posterior minimally invasive resin-bonded bridges (MIRBB) 

by comparing the survival between two different designs after cyclic loading. Twenty-four extracted human teeth (12 

premolars, 1 2  molars) were used in this study. One premolar and one molar were embedded in a self-curing acrylic 

resin to simulate the loss of a first molar. Specimen blocks were divided into two groups (n = 6). Prostheses in Group 

1 with an extra-coronal occlusal rests as the onlay retainers and those in Group 2 with the intra-coronal proximal rests 

with non-rigid connector were cemented on abutments using Superbond C&B. A vertical force was applied onto two 

abutment teeth and pontic with a compressive load cycling of 50 - 800 N, frequency of 4 Hz, given a total of 2,500,000 

cycles. The results demonstrated that all specimens in both groups survived after compressive load cycle test. This 
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suggests that the MIRBB with intra-coronal rests and non-rigid connector may provide clinical long-term function as 

well as the contemporary MIRBB with extra-coronal rests and rigid connector. 

Keywords: Minimally Invasive Resin-Bonded Bridge, Cyclic Loading, Survival 

 

1. บทนํา 

ปัจจุบันการออกแบบช้ินงานและการกรอเตรียมฟันหลกั สําหรับสะพานฟันชนิดกรอฟันน้อยท่ียึดดว้ย

วสัดุเรซิน (minimally invasive resin-bonded bridge, MIRBB) ในฟันหลงัมีหลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่จะทาํช้ินงาน

เป็นช้ินเดียวท่ีมีโครงโลหะยึดบนฟันท่ีได้รับการกรอเตรียมระนาบนาํ (guiding planes) และส่วนพกัด้านบดเค้ียว 

(occlusal rest) (Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2013) จากผลการรักษาทางคลินิกในผูป่้วยท่ีบูรณะดว้ยสะพานฟันชนิด

กรอฟันน้อยท่ีช้ินงานมีส่วนของโครงโลหะคลุมฟันบางส่วนในลกัษณะออนเลย ์(onlay) ยึดดว้ยซุปเปอร์บอนด์ซี

แอนด์บี (Superbond C&B) พบวา่มีอายกุารใชง้านมากกวา่ 10 ปี (Piemjai, 2015) อยา่งไรก็ตามภาวะแทรกซอ้นท่ีพบ

มากท่ีสุดในงานสะพานฟันชนิดกรอฟันนอ้ยท่ียึดดว้ยวสัดุเรซินคือการหลุดของช้ินงาน โดยการบูรณะในฟันหลงั

พบวา่อตัราการหลุดบริเวณฟันกรามนอ้ยสูงกวา่ฟันกราม (Abt, 2008; Maller, Karthik, & Maller, 2010) จากการท่ีฟัน

ปกติท่ีมีรากเดียวเคล่ือนตวัได้มากกว่าฟันท่ีมีหลายรากเม่ือได้รับแรงท่ีเท่ากัน (De Boever & De Boever, 2004) 

นอกจากน้ีการเคล่ือนตวัของฟันท่ีมากกวา่ปกติจากการจดัฟัน ยงัส่งผลต่อการหลุดของสะพานฟันชนิดฟันแขวนยึด 

(adhesive pontic) ในระยะเวลาอนัสั้ น (Piemjai, 2015) แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการเคล่ือนตวัของฟันหลกัใน

ทิศทางท่ีต่างกนัต่อการหลุดของช้ินงาน MIRBB การศึกษาน้ีจึงเลือกขอ้ต่อขยบัไดม้าใชเ้พ่ือลดแรงท่ีจะกระทาํต่อฟัน

หลักท่ีมากเกินไป (stress breaker) เพ่ือช่วยป้องกันการหลุดของช้ินงาน (Rosenstiel et al., 2013) สมมติฐานของ

งานวิจยัน้ีคือ การใชข้อ้ต่อขยบัไดใ้นงาน MIRBB ช่วยให้ฟันหลกัเคล่ือนไปพร้อมกบัช้ินงาน ลดแรงบิด (torque) ท่ี

เกิดข้ึนจากการเคล่ือนของฟันในทิศทางท่ีต่างกนัภายหลงัการรับแรง อาจส่งผลใหโ้อกาสหลุดของช้ินงานในระยะสั้น

ลดลง  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือเปรียบเทียบการอยูร่อดของงานสะพานฟันชนิดกรอฟันนอ้ยภายหลงัไดรั้บแรงกระทาํแบบเป็นวฏัจกัร

ระหว่างช้ินงานท่ีมีส่วนพกัดา้นบดเค้ียวลกัษณะออนเลยท่ี์ใช้อยู่ในปัจจุบนั และช้ินงานท่ีมีส่วนพกัในตวัฟันดา้น

ประชิดโดยช้ินงานเป็นแบบแยกส่วนเช่ือมต่อกนัดว้ยขอ้ต่อขยบัไดท่ี้ออกแบบข้ึนมาใหม่ 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

ฟันมนุษยท่ี์ไดรั้บการถอนแลว้จาํนวน 24 ซ่ี เป็นฟันกรามนอ้ย 12 ซ่ีและฟันกรามแท ้12 ซ่ี คลุมรากฟันดว้ย

วสัดุพิมพป์ากพอลิอีเทอร์ (polyether impression material: ImpregumTM, 3M ESPE, Seefeld, Germany) หนา 0.3 - 1 

มิลลิเมตร ตั้ งแต่ปลายรากฟันถึงระดับตํ่ ากว่ารอยต่อเคลือบรากฟันและเคลือบฟัน (cemento-enamel junction) 

ประมาณ 2 มิลลิเมตร เพ่ือจาํลองเอ็นยึดปริทนัต ์และให้ฟันหลกัมีการเคล่ือนท่ีไดใ้นทุกทิศทาง (Song, Yi, Cho, & 

Park, 2003) นําฟันกรามน้อยและฟันกรามแท้อย่างละซ่ียึดเขา้กับอะคริลิกเรซินชนิดบ่มตัวด้วยตวัเอง (self-cure 

acrylic resin; PMMA resin: Unifast Trad, GC corporation, Tokyo, Japan) ท่ีระยะห่างประมาณ 11 มิลลิเมตรเพ่ือ
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จาํลองการสูญเสียฟันกรามแทซ่ี้ท่ีหน่ึง ใชซิ้ลิโคนพุตต้ี (silicone putty: Express XT Putty Soft, 3M ESPE, Seefeld, 

Germany) ในการจาํลองเหงือก แบ่งบลอ็กฟันออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 6 ช้ิน 

3.1 การเตรียมฟันหลกั กลุ่มท่ี 1 ส่วนพกัดา้นบดเค้ียวท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบัออนเลย ์ใชห้ัวกรอฟันชนิดความเร็วสูง 

(air-rotor high-speed handpiece) ร่วมกบัหัวกรอกากเพชรรูปทรงกระบอกตรง (cylinder-shaped diamond bur) เบอร์ 

214 (Intensiv, Grancia, Switzerland)  ในการกรอฟันดา้นบดเค้ียวจากด้านใกลก้ลางถึงดา้นไกลกลางของฟันกราม

นอ้ย และจากดา้นใกลก้ลางถึงก่ึงกลางของฟันกรามแท ้กวา้ง 2 มิลลิเมตรและลึก 0.5 มิลลิเมตร กรอระนาบนาํภายใต้

เคร่ืองสาํรวจทางทนัตกรรม (surveyor) กลุ่มท่ี 2 ส่วนพกัในตวัฟันดา้นประชิด ใชห้ัวกรอกากเพชรรูปทรงกลม (ball-

shaped) เบอร์ 201S (Intensiv, Grancia, Switzerland) ท่ีความลึกคร่ึงหวักรอกาํหนดขอบเขต ตามดว้ยหวักรอกากเพชร

รูปทรงกระบอก เบอร์ 211S (Intensiv, Grancia, Switzerland) กรอพ้ืนท่ีภายในดา้นประชิดเป็นรูปส่ีเหล่ียมบนด้าน

ไกลกลางของฟันกรามนอ้ยกวา้ง 4 มิลลิเมตร, สูง 2 มิลลิเมตร และลึก 0.8 มิลลิเมตร และดา้นใกลก้ลางของฟันกราม

แทก้วา้ง 5 มิลลิเมตร, สูง 3 มิลลิเมตร และลึก 0.8 มิลลิเมตร โดยเก็บเคลือบฟันส่วนสันริมฟัน (marginal ridge) หนา

อยา่งนอ้ย 1 มิลลิเมตร และเหนือรอยต่อเคลือบรากฟันและเคลือบฟันประมาณ 1 มิลลิเมตร ถ่ายภาพรังสีเพ่ือยืนยนัวา่

ขอบเขตของการกรอเตรียมฟันจาํกดัอยูใ่นผิวเคลือบฟัน 

3.2 การสร้างช้ินงาน ทาํการพิมพโ์ดยใชว้สัดุพิมพป์ากพอลิไวนิลซิลิโคนชนิดเหลว (light-body silicone impression: 

ExpressTM, 3M ESPE, USA) ร่วมกบัซิลิโคนชนิดพุตต้ี นาํรอยพิมพท่ี์ไดม้าสร้างแบบหล่อปูนโดยใชป้ลาสเตอร์หิน 

(Dental stone type IV, Kerr, Italy) ใชแ้ผ่นดีบุก (tin foil) ซ่ึงสามารถแนบไปบนผิวฟัน ควบคุมขนาดพ้ืนผิวฟันกราม 

(80 ± 0.3 ตารางมิลลิเมตร) และฟันกรามนอ้ย (48 ± 0.3 ตารางมิลลิเมตร) เพ่ือกาํหนดขอบเขตของช้ินงาน ทาํการแต่ง

ข้ีผึ้ง จากนั้นนาํไปหล่อโดยใชโ้ลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม และข้ึนรูปโดยใชผ้งพอร์ซเลนในส่วนของฟันแขวน โดย

กลุ่มท่ี 1 ช้ินงานเป็นช้ินเดียวท่ีมีโครงโลหะส่วนท่ียดึกบัฟันหนา 0.5 มิลลิเมตร คลุมบนดา้นบดเค้ียว (ยกเวน้ยอดฟัน) 

ดา้นประชิด และดา้นใกลล้ิ้นของฟันหลกั (รูปท่ี 1) กลุ่มท่ี 2 ช้ินงานมี 2 ส่วน คือ โครงโลหะหล่อส่วนยดึชนิดตุ่ม ซ่ึงมี

ปีกโลหะดา้นใกลล้ิ้นสาํหรับยึดกบัฟันกรามนอ้ย และฟันแขวนซ่ึงมีปีกโลหะดา้นใกลล้ิ้นสาํหรับยึดกบัฟันกรามแท ้

โครงโลหะหล่อส่วนยึดชนิดตุ่มยื่นออกมาจากฟันกรามน้อยในแนวใกลก้ลาง-ไกลกลางยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร 

ส่วนของแขนมีฐานกวา้งประมาณ 3 มิลลิเมตรและสูงในแนวตั้งประมาณ 2 มิลลิเมตร ส่วนของตุ่มบริเวณยอดมีขนาด

เส้นผ่านศูนยก์ลางประมาณ 1 มิลลิเมตรและสูงในแนวตั้งประมาณ 1.5 มิลลิเมตร ขนานกบัแนวถอดใส่ช้ินงานฟัน

แขวน โดยใตฟั้นแขวนจะใส่ลงบนส่วนยดึชนิดตุ่มไดพ้อดี (รูปท่ี 2) ฟันแขวนทาํในลกัษณะคลุมสนัเหงือก (ridge-lap 

type) ทดสอบความแนบสนิทของช้ินงานกบัฟันหลกัดว้ยฟิตเช็คเกอร์ (fit checker: GC corporation, Tokyo, Japan)  

 

   
 

รูปท่ี 1: ช้ินงานประดิษฐก์ลุ่มท่ี 1 เป็นช้ินเดียว มีส่วนพกัลกัษณะออนเลยบ์นดา้นบดเค้ียวและดา้นล้ิน 
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                                                                 (ก)                                                      (ข) 

รูปท่ี 2: ช้ินงานประดิษฐก์ลุ่มท่ี 2 มี 2 ส่วน คือ ส่วนโครงโลหะหล่อยดึชนิดตุ่มท่ีเช่ือมติดกบัฟันกรามนอ้ย (ก) และ

ส่วนฟันแขวนท่ียดึติดกบัฟันกราม และแนบกบัส่วนท่ี 1 (ข) 

 

3.3 การยึดช้ินงาน (Cementation) ปรับสภาพพ้ืนผิวช้ินงานดว้ยผงอะลูมิเนียมออกไซด์ (aluminum oxide) ขนาด 50 

ไมครอน ภายใตแ้รงดนั 60 ปอนดต์่อตารางน้ิว ท่ีระยะห่าง 10 มิลลิเมตร เป็นระยะเวลา 15 วนิาที ทาํความสะอาดดว้ย

นํ้ ากลัน่ในเคร่ืองอลัตราโซนิค 2 นาที ใชเ้รซินซีเมนต์ชนิดซุปเปอร์บอนด์ซีแอนด์บี (self-curing Superbond C&B, 

Sun Medical Co., Ltd, Japan) ในการยดึช้ินงาน ปรับสภาพผิวเคลือบฟันดว้ยกรดฟอสฟอริก 65% 30 วนิาที ลา้งนํ้ า 10 

วินาทีและเป่าแห้ง ใชเ้ทคนิคพู่กนัจุ่มส่วนเหลวและผงพีเอ็มเอ็มเอทาท่ีผิวฟัน (brush-dip technique) และเทคนิคผสม

ผงและส่วนเหลว (bulk-mix) ทาท่ีช้ินงาน โดยกลุ่มท่ี 1 ทาํการยึดช้ินงานกบัฟันตามวิถีการใส่ในแนวด่ิง (occluso-

cervical) และกลุ่มท่ี 2 ทาํการยึดโครงโลหะหล่อส่วนยึดชนิดตุ่มเขา้กบัฟันกรามนอ้ยในแนวระนาบก่อนแลว้ยึดฟัน

แขวนเขา้กบัฟันกรามในแนวด่ิง กดให้ช้ินงานลงท่ีดว้ยแรงประมาณ 25 นิวตนั  กาํจดัซีเมนตส่์วนเกินโดยใชส้าํลีชุบ

แอลกอฮอล ์ร่วมกบัใชห่้วงพลาสติกคลอ้ง (floss threader) นาํไหมขดัฟันเขา้ไปทาํความสะอาดใตส่้วนของฟันแขวน 

ท้ิงไวใ้ห้ซีเมนต์แข็งตวัประมาณ 8 นาที จึงนําช้ินตัวอย่างไปแช่ไวใ้นนํ้ ากลั่นท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็น

ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง 

3.4 การทดสอบแรงกดแบบเป็นวฏัจกัร ทาํภายใตเ้คร่ืองอินสตรอน (fatigue tester: E1000, INSTRON Instruments, 

UK) โดยใชห้ัวกดท่ีมีแท่งปลายมนขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 2 มิลลิเมตร จาํนวน 3 แท่ง กดในแนวตรงบริเวณแอ่ง

กลางฟัน (central fossa) ของฟันกรามและฟันแขวน และแอ่งดา้นไกลกลาง (distal fossa) ของฟันกรามนอ้ย (รูปท่ี 3) 

ตามการสบฟันแบบปุ่มฟันสบลงใจกลางฟันคู่สบ (cusp-to-fossa) ดว้ยแรงกดขนาด 50 - 800 นิวตนั ท่ีความถ่ี 4 รอบ

ต่อวินาที จาํนวน 2,500,000 รอบ เคร่ืองทดสอบจะหยุดลงเม่ือครบจาํนวนรอบและ/หรือมีการเคล่ือนของหัวกดท่ี

ผิดปกติเกินกวา่ 1 มิลลิเมตรจากระยะเร่ิมตน้ 

 

   
  

รูปท่ี 3: ตาํแหน่งหวักดบนช้ินงาน ภายใตเ้คร่ืองอินสตรอน 
 

4. ผลการวจิยั การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาน้ีใชส้ะพานฟันชนิดกรอฟันนอ้ยท่ีมีรูปแบบเป็นส่วนพกัดา้นบดเค้ียวลกัษณะออนเลยย์ดึดว้ยเรซิน

ซีเมนตช์นิดโฟร์เมตตา เอ็มเอ็มเอ ทีบีบี ท่ีมีผลการรักษาในทางคลินิกว่าใชง้านไดย้าวนานถึง 10 ปี (Piemjai, 2015) 

เป็นกลุ่มควบคุม เพ่ือใชเ้ปรียบเทียบกบัช้ินงาน MIRBB ท่ีออกแบบข้ึนมาใหม่ ซ่ึงมีส่วนพกัในตวัฟันดา้นประชิด
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ร่วมกบัขอ้ต่อขยบัได ้โดยผลการทดลองพบว่าช้ินงานทั้งหมดของทั้งสองกลุ่มไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนการหลุดของ

ช้ินงาน ภายหลงัทดสอบดว้ยแรงกดแบบเป็นวฏัจกัร ซ่ึงการทดสอบดว้ยแรงกระทาํทางกลแบบน้ีจะเพ่ิมความไม่

แน่นอนเชิงมิติ (dimensional instability) ของวสัดุบูรณะ (Shortall, 1982) การทดสอบช้ินงานทั้งสองกลุ่มใชแ้รงกด 3 

จุด ในตาํแหน่งจุดสบตามฟันธรรมชาติของการสบฟันแบบปุ่มฟันลงบนแอ่งฟันของฟันคู่สบ เพ่ือเป็นการจาํลองการ

ให้แรงบดเค้ียวซ่ึงแรงไม่ไดล้งท่ีจุดๆ เดียวแต่จะลงทั้งบนฟันหลกัและช้ินงาน การจาํลองเอ็นยึดปริทนัตส่์งผลใหฟั้น

เคล่ือนท่ีไดห้ลายทิศทางเม่ือไดรั้บแรง โดยใชอ้ตัราเร็วสูงสุดของการเค้ียวในทางคลินิกซ่ึงอยูใ่นช่วงประมาณ 3 - 4 

เฮิรตซ์ (DeLong & Douglas, 1983) ใช้ค่าเฉล่ียของแรงบดเค้ียวบริเวณฟันกรามแท้ท่ีค่าสูงประมาณ 800 นิวตัน 

(Ronald L. Sakaguchi & Powers, 2012) และค่าเฉล่ียของการบดเค้ียวประมาณ 250,000 รอบต่อปี (R. L. Sakaguchi, 

Douglas, DeLong, & Pintado, 1986) ดงันั้นการท่ีช้ินงาน MIRBB ในการทดลองน้ี สามารถทนต่อแรงกดท่ีเกิดข้ึนใน

ระดบั 800 นิวตนั เป็นจาํนวน 2,500,000 รอบ โดยไม่หลุด จึงอนุมานไดว้า่ช้ินงานในลกัษณะน้ีอาจมีอายกุารใชง้าน

ในทางคลินิกอยา่งนอ้ย 10 ปี 

การนาํขอ้ต่อขยบัไดม้าใช ้ทาํให้ช้ินงานแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่งผลให้ไม่ตอ้งกรอฟันหลกัทั้ง 2 ซ่ีเพ่ือให้

ไดว้ิถีการใส่ในทิศทางเดียวแบบกรณีช้ินงาน 1 ส่วน จึงสามารถเก็บโครงสร้างเคลือบฟันส่วนท่ีดีไวม้ากข้ึน กรณี

ช้ินงาน MIRBB แบบ 2 ส่วนสามารถกําหนดทิศทางการใส่ได้หลายแนว ทําให้ลดปริมาณการกรอฟันหลักได้

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในฟันท่ีมีการลม้เอียง การมีส่วนพกัในตวัฟันท่ีกรอเฉพาะดา้นประชิดของฟัน นอกจากช่วยรองรับ

และถ่ายทอดแรงสู่ฟันหลกั  เพ่ิมพ้ืนท่ีการยดึอยูข่องช้ินงาน และตา้นการหลุด ยงัมีประโยชน์ในเร่ืองของความสวยงาม

จากการท่ีไม่มีส่วนของโลหะบนดา้นบดเค้ียว  

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สะพานฟันหลังชนิดกรอฟันน้อยท่ีมีส่วนพกัในตัวฟันด้านประชิดร่วมกับใช้รูปแบบข้อต่อขยบัได้ท่ี

ออกแบบข้ึนมาใหม่ ภายหลงัทดสอบการรับแรงกดซ่ึงกระทาํแบบเป็นวฏัจกัร ไม่เกิดการหลุดหรือขยบัเช่นเดียวกบั

ช้ินงานท่ีมีส่วนพกัดา้นบดเค้ียวลกัษณะออนเลยท่ี์ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั แต่กรอฟันนอ้ยกวา่และให้ความสวยงามมากกวา่ 

ผลการศึกษาน้ีเป็นการทดลองในหอ้งปฏิบติัการ ซ่ึงบ่งช้ีวา่ MIRBB ท่ีออกแบบใหม่น้ี อาจใหผ้ลการใชง้านทางคลินิก

ระยะยาว ควรมีการศึกษาในทางคลินิกต่อไป 
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บทคัดย่อ 

พลู (Piper betle L.) เป็นพืชสมุนไพรท่ีมีคุณค่าทางการแพทย์พ้ืนบ้านในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

งานวิจยัคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาฤทธ์ิสมานแผลของใบพลู โดยนาํสารสกดัใบพลูดว้ยเอทานอลมาสกดัแยก

ส่วนดว้ยตวัทาํละลาย เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทิลอะซิเตท และนํ้ า ไดส่้วนสกดัจากตวัทาํละลายดงักล่าวตามลาํดบั 

จากนั้นทาํการศึกษาฤทธ์ิตา้นการอกัเสบ ตา้นอนุมูลอิสระ และคุณสมบติัการกระตุน้เซลล์ไฟโบรบลาสตใ์นหลอด

ทดลอง จากการศึกษาพบวา่สารสกดัใบพลูดว้ยเอทานอลและส่วนสกดัท่ีแยกไดมี้ฤทธ์ิตา้นการอกัเสบท่ีดีโดยมีค่า IC50 

อยู่ในช่วง 5.6-11.6 µg/ml ซ่ึงส่วนสกดัท่ีมีฤทธ์ิตา้นการอกัเสบดีท่ีสุด คือ ส่วนสกดัเอทิลอะซิเตท (IC50 เท่ากบั 5.6 

µg/ml) อีกทั้ งยงัมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระดีท่ีสุด (IC50 เท่ากับ 2.7 µg/ml) และจากส่วนสกัดทั้ งหมดพบว่าส่วนสกัด      

ไดคลอโรมีเทนสามารถกระตุน้การเพ่ิมจาํนวนของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ (126.9%) และการเคล่ือนยา้ยของเซลล์ 

(64.3%) ไดดี้ท่ีสุดในวนัท่ี 2 ของการทดลอง มากกวา่นั้นยงัสามารถกระตุน้การสร้างคอลลาเจนชนิดท่ี 1 ไดสู้งท่ีสุด 

(42.1 µg/ml) ท่ีความเขม้ขน้ 12.5 µg/ml จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าใบพลูมีฤทธ์ิตา้นการอกัเสบ ตา้นอนุมูลอิสระ 

และการกระตุน้เซลลไ์ฟโบรบลาสต ์ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการสมานแผล 

คาํสําคญั:  ใบพลู, ฤทธ์ิสมานแผล, ฤทธ์ิตา้นการอกัเสบ, ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ 

 

ABSTRACT 

Piper betle L. is one of the invaluable medicinal plants that has been traditionally used to treat inflammatory 

wound in folk medicine in Southeast Asia countries.  The objective of this research was aimed to study the wound 

healing properties of  P. betle leaf.  The ethanolic extract of  P. betle was successively partitioned over hexane, 

dichloromethane, ethyl acetate and water to give the corresponding fractions.  The anti-inflammatory, anti-oxidant 

and fibroblast stimulatory activities of the ethanolic extract and its fractions were test using in vitro study.  The 

ethanolic extract and its fractions were showed good anti-inflammatory activity with IC5 0  value ranging 5 . 6 -11 .6 

µg/ml.  Moreover, it was found that the ethyl acetate fraction the potent anti-inflammatory activity  

(5.6 µg/ml) also exhibited the most anti-oxidant activity with an IC50 values 2.7 µg/ml.  Among the isolated 

fractions, the dichloromethane fraction showed the potent fibroblast stimulatory activities via enhanced fibroblast 

proliferation (126.9%) and fibroblast migration (64.3%) on day two as well as stimulation of collagen production 

(42.1 µg/ml) at concentration of 12.5 µg/ml.  This study revealed that ethanolic extract of  P. betle and its fractions 
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possess anti-inflammatory effect, anti-oxidant activity and fibroblast stimulatory activities which are important 

factors for wound healing enhancement. 

Keywords:  Piper Betle Leaf, Wound Healing, Anti-Inflammation, Anti-Oxidant 

 

1. บทนํา 

แมใ้นปัจจุบันวิทยาศาสตร์การแพทยจ์ะมีการพฒันาเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทาํให้คน้พบวิธีการ

ทนัสมยัในการรักษาโรค แต่การใชย้าสมุนไพรก็ยงัคงเป็นส่ิงท่ีไดรั้บการยอมรับ อีกทั้งรัฐบาลไดต้ระหนกัถึงคุณค่า

ของสมุนไพร จึงไดก้าํหนดนโยบายส่งเสริมให้มีการใชส้มุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน โดยจดัเขา้ในแผนพฒันา

งานสาธารณสุขตามแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซ่ึงกาํหนดนโยบาย

ส่งเสริมให้นาํสมุนไพรมาใชแ้ทนยาแผนปัจจุบนัและส่งเสริมให้ประชาชนรู้จกัช่วยเหลือตนเองดว้ยสมุนไพรเม่ือมี

อาการเจ็บป่วยท่ีไม่รุนแรง ซ่ึงพลูเป็นสมุนไพรอีกชนิดหน่ึงท่ีจดัอยูใ่นงานสาธารณสุขมูลฐานรักษากลุ่มอาการโรค

ทางผิวหนัง ได้แก่ กลาก เกล้ือน และลมพิษ มากกว่านั้ นยงัจัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ซ่ึงมีข้อบ่งใช้ คือ  

บรรเทาอาการผิวหนังอกัเสบและอาการอกัเสบจากแมลงกัดต่อย นอกจากน้ีพลูยงัมีสรรพคุณทางยาแผนไทยอีก

มากมาย เช่น แกต้าแดง แกไ้อและเจ็บคอ แกห้อบหืด แกเ้ล็บขบ แกอ้าการฟกชํ้ าบวมของกลา้มเน้ือ และแกป้วดแสบ

ปวดร้อนจากนํ้ าร้อนลวก เป็นตน้ (สมพร ภูติยานนัต,์ 2557) จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่พลูมีสรรพคุณทางยา

แผนไทยในการรักษากลุ่มอาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอกัเสบเป็นหลกั ซ่ึงการอกัเสบเป็นกระบวนการตอบสนองของ

ร่างกายต่อเน้ือเยื่อท่ีถูกทาํลายเพ่ือซ่อมแซมตวัเองทนัทีหลงัได้รับบาดเจ็บ (Nguyen, Orgil, & Murphy, 2009) โดย

กระบวนการซ่อมแซมหรือการสมานแผลสามารถแบ่งได ้3 ระยะ แต่ละระยะมีการทาํงานต่อเน่ืองและทบัซอ้นกนั คือ 

ระยะท่ี 1 ระยะการห้ามเลือด (hemostasis) และระยะท่ีมีการอกัเสบ (inflammatory phase) ระยะท่ี 2 ระยะงอกขยาย 

(proliferative phase หรือ fibroplasia) และระยะท่ี 3 ระยะปรับตวัเขา้สู่ภาวะปกติ (maturation หรือ remodeling phase) 

ซ่ึงการสมานแผลท่ีเกิดข้ึนทั้ งหมดน้ีจะช่วยให้เน้ือเยื่อกลับคืนสู่สภาพและทําหน้าท่ีได้ใกล้เคียงปกติมากท่ีสุด 

(กมลวรรณ เจนวิถิสุข, 2556) จากสรรพคุณทางยาของพลูในการรักษาอาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอกัเสบและการสมาน

แผล จึงสนใจศึกษาฤทธ์ิสมานแผลของสารสกดัและส่วนสกดัจากใบพลู เพ่ือนาํขอ้มูลไปพฒันาต่อยอดเป็นผลิตภณัฑ์

ใชส้าํหรับรักษาบาดแผลรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคต 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือศึกษาฤทธ์ิตา้นการอกัเสบและสมานแผลของสารสกดัจากใบพลู 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

3.1 การสกดัสารจากใบพลู 

เก็บตวัอยา่งใบสดของพลูจากอาํเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรัง แลว้นาํมาลา้งทาํความสะอาดและสบัเป็นช้ินเลก็ ๆ 

จากนั้นนาํไปอบท่ีอุณหภูมิ 50 °C เป็นเวลาประมาณ 24 ชัว่โมง จนกระทัง่แห้งสนิทแลว้นาํไปบดเป็นผงหยาบ นาํผง

หยาบใบพลู 500 g มาสกดัดว้ยตวัทาํละลาย 95% เอทานอล ปริมาณ 3 L ดว้ยวธีิการรีฟลกัซ์เป็นเวลา 2 ชัว่โมง สกดัซํ้ า 

4 คร้ัง จากนั้นกรองสารสกดัท่ีไดด้ว้ยกระดาษกรองเบอร์ 1 และรวมสารสกดัทั้งหมดนาํไประเหยตวัทาํละลายออก

ดว้ยเคร่ือง rotary evaporator ท่ีอุณหภูมิ 45 °C จากนั้นชัง่นํ้ าหนกัสารสกดัเอทานอลปริมาณ 64.7 g มาสกดัแยกส่วน
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ดว้ยวิธีสกดัของเหลวดว้ยของเหลว (liquid-liquid extraction) ซ่ึงสามารถแยกส่วนสกดัไดด้งัน้ี คือ ส่วนสกดัเฮกเซน 

ส่วนสกดัไดคลอโรมีเทน ส่วนสกดัเอทิลอะซีเตท และส่วนสกดันํ้ า ตามลาํดบั จากนั้นนาํสารสกดัและส่วนสกดัจาก

ใบพลูมาเตรียมสารละลายของตวัอยา่งท่ีความเขม้ขน้ 10 mg/ml ใน Dimethyl sulfoxide (DMSO) สาํหรับทดสอบฤทธ์ิ

ทางชีวภาพ 

3.2 การทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ 

3.2.1 ทดสอบฤทธ์ิต้านการอกัเสบ 

เล้ียงเซลลแ์มคโครฟาจ RAW 264.7 ความเขม้ขน้ 1×105 cells/well ใน 96 well plate ท่ีมีอาหารเล้ียง

เซลล์ Roswell Park Memorial Institute-1640 (RPMI-1640) โดยบ่มเซลล์ในตู ้CO2 incubator ท่ีอุณหภมิ 37 °C เป็น

เวลา  60 นาที  ล้าง เซลล์ด้วย  phosphate-buffered saline (PBS) solution และเ ติม  RPMI-1640 ท่ีประกอบด้วย  

100 ng/ml Lipopolysaccharide (LPS) ปริมาณ 100 µl ลงในแต่ละหลุม จากนั้นเติมสารทดสอบท่ีความเขม้ขน้ต่าง ๆ  

(1-100 µg/ml) ปริมาณ100 µl และบ่มเซลลใ์นตู ้CO2 incubator ท่ีอุณหภูมิ 37 °C เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ตรวจวดัปริมาณ 

nitric oxide (NO) ท่ีเซลล์สร้างข้ึนในอาหารเล้ียงเซลล์ด้วย Griess reagent และวดัค่าดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน  

570 nm ด้วย  microplate reader (Epoch, Biotek) (Sudsai, Wattanapiromsaku, & Tewtrakul, 2013) นําค่ า ท่ี ได้ไป

คาํนวณหาค่ายบัย ั้งการสร้าง NO และสร้างกราฟระหวา่งค่ายบัย ั้งการสร้าง NO กบัความเขม้ขน้ของตวัอยา่งเพ่ือหาค่า

ความเข้มข้นของตวัอย่างท่ีสามารถยบัย ั้ง NO ท่ี 50% (IC50) จากการทดลองจาํนวน 4 ซํ้ า สารมาตรฐานท่ีใช้ใน

การศึกษา คือ Caffeic acid phenethyl ester (CAPE), L-Nitro arginine (L-NA) และ Indomethacin  

การคาํนวณ % การยบัย ั้งการสร้าง NO มีดงัน้ี 

% inhibition = [(A-B) / (A-C)] × 100 

โดยท่ี A-C : nitrite concentration, A : LPS (+), sample (-),  B : LPS (+), sample (+), C : LPS (-), sample (-) 

3.2.2 ทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ 

เตรียมตวัอยา่งสารสกดัและสารมาตรฐานในเอทานอลท่ีความเขม้ขน้ 0.78-25 µg/ml นาํตวัอยา่งและ 

สารมาตรฐาน คือ Butylated hydroxytoluene (BHT) และ Quercetin มาทาํการทดสอบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระด้วยวิธี  

2, 2-diphenyl-picrylhydrazyl (DPPH) โดยเติมตวัอยา่งท่ีตอ้งการทดสอบท่ีความเขม้ขน้ต่าง ๆ ปริมาตร 100 µl ลงใน 

96 well plate หลังจากนั้ นเติมสารละลาย DPPH ความเข้มข้น 6×10-5 M ปริมาตร100 µl แล้วนําไปบ่มในท่ีมืด

อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที ตรวจวดัค่าการตา้นอนุมูลอิสระของตวัอยา่งท่ีความยาวคล่ืน 517 nm ดว้ย microplate 

reader (Epoch, Biotek) จากนั้นนาํค่าดูดกลืนแสงท่ีไดไ้ปคาํนวณหาค่าร้อยละการยบัย ั้งอนุมูลอิสระและสร้างกราฟ

ระหว่างค่าร้อยละการยบัย ั้งอนุมูลอิสระกบัความเขม้ขน้ของตวัอย่างท่ีทาํการทดสอบจาํนวน 4 ซํ้ าเพ่ือหาค่า 50% 

inhibitory concentration (IC50) (Sudsai et al., 2013) โดยการคาํนวณร้อยละการยบัย ั้งอนุมูลอิสระ DPPH มีดงัน้ี 

การคาํนวณ % การยบัย ั้งอนุมูลอิสระ DPPH radical มีดงัน้ี 

%Inhibition = [(A control - A sample) / A control] × 100 

โดยท่ี  A control = Absorbance of control - Absorbance of control blank  

               A sample = Absorbance of sample - Absorbance of sample blank 
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3.2.3 การเพิม่จาํนวนและการรอดชีวติของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ L929 

เ ล้ียงเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 (1×105 cells/well) และเซลล์ไฟโบรบลาสต์ L929 (2×104 

cells/well) ลงใน 96 well plate ดว้ยอาหารเล้ียงเซลล์ RPMI-1640 และ Dulbecco Modified Eagle Medium (DMEM) 

ท่ีประกอบด้วย 10% fetal bovine serum (FBS) ตามลาํดับ หลังจากบ่มเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 และเซลล ์

ไฟโบรบลาสต์ L929 ท่ีได้รับสารตัวอย่างท่ีความเข้มข้น 1-100 µg/ml และ 6.25-50 µg/ml ในตู ้ CO2 incubator ท่ี

อุณหภูมิ 37 °C เป็นเวลา 24 และ 48 ชัว่โมง ตามลาํดบั จึงเติมสารละลาย 3-(4, 5-dimethylthiazole-2yl)-2, 5-diphenyl 

tetrazolium bromide (MTT) (10 µl, 5 mg/ml) ลงในแต่ละหลุมแลว้นาํไปบ่มในตู ้CO2 incubator ท่ีอุณหภูมิ 37 °C เป็น

เวลาอีก 4 ชัว่โมง จากนั้นดูดสารละลายท้ิงไปแลว้เติม DMSO และนาํไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 570 

nm คาํนวณหาค่าร้อยละการเพ่ิมจาํนวนและการรอดชีวติของเซลลเ์ทียบกบักลุ่มควบคุม 

3.2.4 การเคล่ือนย้ายของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ L929 

ศึกษาการเคล่ือนยา้ยของเซลล์โดยวิธี scratch assay เป็นวิธีสร้างแผลบนโมโนเลเยอร์ของเซลล ์

ไฟโบรบลาสต ์L929 (Balekar, Katkam, Nakpheng, Jehtae, & Srichana, 2012) โดยเล้ียงเซลลไ์ฟโบรบลาสต ์L929 ท่ี

ความเข้มข้น 5×104 cells/ml ใน 24 well plate ด้วยอาหารเล้ียงเซลล์ DMEM ท่ีประกอบด้วย 10% FBS ในตู ้ CO2 

incubator ท่ีอุณหภูมิ 37 °C เป็นเวลา 24 ชัว่โมง หลงัจากเซลลเ์จริญเป็นโมโนเลเยอร์แลว้จึงใชปิ้เปตตทิ์ป (P100) ขูด

ให้เกิดแผลจาํลอง จากนั้นลา้งเซลล์ด้วยสารละลาย PBS และเติมอาหารเล้ียงเซลล์ท่ีมีสารตวัอย่างท่ีความเขม้ขน้  

6.25 µg/ml ลงไปปริมาตร 1 ml และนาํเซลลม์าถ่ายรูปโดยใช ้microphotograph ท่ีกาํลงัขยายภาพเป็น 4 เท่า (วนัท่ี 0) 

จากนั้นนาํเซลลไ์ปบ่มในตู ้CO2 incubator ท่ีอุณหภูมิ 37 °C และตรวจวดัการเคล่ือนยา้ยของเซลลไ์ฟโบรบลาสต ์L929 

ในวนัท่ี 1 และ 2 การวิเคราะห์ภาพถ่ายระยะท่ีเซลล์เคล่ือนยา้ยในวนัต่าง ๆ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป

(ImageJ1.42q/Java1.6.0_10) นําค่าท่ีได้มาคาํนวณหาค่าร้อยละการเคล่ือนยา้ยของเซลล์เทียบกับวนัท่ี 0 ของการ

ทดสอบ 

3.2.5 การตรวจวดัปริมาณการผลติคอลลาเจนชนิดที ่1  

เล้ียงเซลล์ไฟโบรบลาสต์ L929 ท่ีปริมาณ 2×104 cells/well ใน 96 well plate ดว้ยอาหารเล้ียงเซลล์ 

DMEM ท่ีประกอบดว้ย 10% FBS หลงัจาก 24 ชัว่โมง เติม DMEM ท่ีมีสารตวัอยา่งความเขม้ขน้ 3.12-6.25 µg/ml และ

นาํเซลล์ไปบ่มใน CO2 incubator ท่ีอุณหภูมิ 37 °C เป็นเวลา 48 ชัว่โมง ตรวจวดัปริมาณคอลลาเจนชนิดท่ี 1 ท่ีเซลล์

ผลิตข้ึนในอาหารเล้ียงเซลล ์DMEM ดว้ย Sircol Collagen Assay Kit (Bicolor Life Science Assays, Northern Ireland, 

UK) โดยนําอาหารเล้ียงเซลล์ปริมาตร 100 µl ผสมกับ Dye solution ปริมาตร 1 ml ท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิห้อง 30 นาที 

หลงัจากนั้นนาํไปป่ันเหวีย่งท่ี 15,000 × g เป็นเวลา 10 นาที จนไดต้ะกอนของ soluble collagen จากนั้นละลายตะกอน

คอลลาเจนดว้ย Alkali reagent แลว้นาํไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 540 nm นาํค่าการดูดกลืนแสงท่ีไดม้า

คาํนวณหาปริมาณคอลลาเจนชนิดท่ี 1 จากกราฟมาตรฐานของ Soluble Collagen Type I (bovine skin collagen type I 

standard from American disease free animals) 

3.2.6 สถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั 

สาํหรับการวิเคราะห์ทางสถิตินั้นขอ้มูลทั้งหมดจะถูกระบุในรูปของ mean ± standard error of mean 

(S.E.M.) (ทําการทดลองซํ้ าจํานวน 4 คร้ัง) ซ่ึงการคาํนวณหาค่า IC50 จะถูกคาํนวณโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1616 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

Microsoft Excel และการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way analysis of 

varience: ANOVA) ร่วมกบั Dunnett’s test ทั้งน้ีค่า p-value ท่ีมีค่า p<0.05 ซ่ึงถือเป็นค่านยัสาํคญัทางสถิติ 

 

4. ผลการวจิยั 

4.1 ผลต้านการอกัเสบของสารสกดัและส่วนสกดัจากใบพลู 

จากการศึกษาพบวา่สารสกดัเอทานอลจากใบพลูมีฤทธ์ิตา้นการอกัเสบโดยยบัย ั้งการสร้าง NO ไดดี้ มีค่า IC50 

เท่ากบั 5.9 µg/ml และยงัพบวา่ส่วนสกดัเฮกเซน ส่วนสกดัไดคลอโรมีเทน ส่วนสกดัเอทิลอะซีเตท และส่วนสกดันํ้ าท่ี

แยกจากสารสกดัดงักล่าวมีฤทธ์ิยบัย ั้งการสร้าง NO มีค่า IC50 เท่ากบั 5.7, 11.6, 5.6 และ 26.5 µg/ml ตามลาํดบั โดย

ส่วนสกดัเฮกเซนและเอทิลอะซิเตทมีฤทธ์ิท่ีดีเม่ือเปรียบเทียบกบัสารมาตรฐานท่ีใช ้คือ L-NA ซ่ึงมีค่า IC50 เท่ากบั 8.3 

µg/ml (แสดงดงัตารางท่ี 4.1) ซ่ึง L-NA มีกลไกยบัย ั้ง iNOS ทาํใหก้ารสร้าง NO ลดลง ดงันั้นสารสกดัและส่วนสกดัท่ี

แยกไดจ้ากใบพลูอาจมีฤทธ์ิยบัย ั้งการอกัเสบโดยผา่นกลไกการแสดงออกของยนี iNOS หรืออาจมีผลยบัย ั้งกลไกอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดการอกัเสบภายในเซลล ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานการศึกษาของ Ganguly, Mula, Chattopadhyay, 

and Chatterjee (2007) ท่ีพบวา่สารสกดัใบพลูดว้ยเอทานอลลดการอกัเสบในหนูทดลองท่ีถูกชกันาํให้เกิดขอ้อกัเสบ 

โดยการลดระดบั NO ผ่านกระบวนการยบัย ั้งการแสดงออกของยีน iNOS นอกจากน้ีสารสกดัจากใบพลูขนาด 300 

mg/kg สามารถยบัย ั้งการอกัเสบแบบเร้ือรังในหนูทดลองไดดี้ท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัพืชสกลุพริกไทย มากกวา่นั้นยงั

สอดคลอ้งกบัรายงานการวิจยัของ Abrahim, Kanthimathi and Azi (2012) โดยมีการทดสอบฤทธ์ิยบัย ั้งการสร้าง NO 

ของสารสกดัจากใบพลู พบวา่ส่วนสกดัเอทิลอะซิเตทมีฤทธ์ิยบัย ั้งการสร้าง NO ดีท่ีสุด ตามดว้ยส่วนสกดันํ้ า ส่วนสกดั

เฮกเซน และส่วนสกดัเมทานอล มีค่า IC50 เท่ากบั 52.3, 57.7, 94.3 และ 143.3 µg/ml ตามลาํดบั 
 

ตารางท่ี 4.1  แสดงผลการยบัย ั้งการสร้าง NOa ใน RAW 264.7cells ของสารสกดัและส่วนสกดัจากใบพลู 

ตวัอยา่งทดสอบ % การยบัย ั้งท่ีความเขม้ขน้ต่าง ๆ (µg/ml) IC50  

 0 1 3 10 30 100 (µg/ml) 

สารสกดัเอทานอล 0.0 ± 3.4 11.1 ± 2.4* 42.7 ± 0.8* 70.8 ± 0.8* 78.4 ± 3.7* 90.3 ± 1.2* 5.9 

      ส่วนสกดัเฮกเซน 0.0 ± 3.4 7.4 ± 1.3 32.0 ± 2.5* 66.4 ± 0.9* 90.2 ± 1.3* 80.7 ± 1.3 b* 5.7 

      ส่วนสกดัไดคลอโรมีเทน 0.0 ± 3.4 - 14.60 ± 0.7* 48.2 ± 1.2* 65.2 ± 0.6* 88.4 ± 1.1* 11.6 

      ส่วนสกดัเอทิลอะซิเตท 0.0 ± 3.4 8.1 ± 0.9 32.7 ± 2.9* 71.4 ± 0.9* 85.9 ± 2.4* 81.7 ± 0.6* 5.6 

      ส่วนสกดันํ้า 0.0 ± 3.4 - - 28.6 ± 0.6* 47.3 ± 3.3* 86.1 ± 1.0* 26.5 

L-NA 0.0 ± 2.0 - - 12.0 ± 1.8 29.0 ± 2.1 89.4 ± 0.8 8.3 

a แสดงค่าเฉล่ีย ± S.E.M. (n เท่ากบั 4); b มีความเป็นพิษต่อเซลลเ์ม่ือร้อยละการรอดชีวติของเซลลน์อ้ยกวา่ 80%   

- หมายถึง ไม่ไดท้าํการทดสอบ 

ค่า % การยบัย ั้งของตวัอยา่งทดสอบแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัเม่ือเปรียบเทียบกบัชุดควบคุม (0 µg/ml) โดย *p<0.05  
 

4.2 ผลต้านอนุมูลอสิระของสารสกดัและส่วนสกดัจากใบพลู 

จากการศึกษาฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระของสารสกัดและส่วนสกัดจากใบพลูด้วยวิธี DPPH พบว่าสารสกัด 

เอทานอล ส่วนสกดัเฮกเซน ส่วนสกดัไดคลอโรมีเทน ส่วนสกดัเอทิลอะซิเตท และส่วนสกดันํ้ า มีค่า IC50 เท่ากบั 10.9, 

4.1, 35.7, 2.7 และ 11.5 µg/ml ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4.2) ซ่ึงสารสกดัและส่วนสกดัจากใบพลูน้ีมีความสามารถในการ
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ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ท่ี ดี  เ ม่ือเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน BHT (IC50 เท่ากับ  12.8 µg/ml) แต่มีฤทธ์ิต้าน 

อนุมูลอิสระน้อยกว่าสารมาตรฐาน Quercetin (IC50 เท่ากับ 1.0 µg/ml) ซ่ึงผลการวิจัยน้ีช้ีให้เห็นว่าสารสกัดและ 

ส่วนสกดัจากใบพลูมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระไดดี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนสกดัเอทิลอะซิเตท ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีมี

ความสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ Abrahim, Kanthimathi and Azi (2012)โดยมีการทดสอบฤทธ์ิต้าน 

อนุมูลอิสระดว้ยวธีิ DPPH พบวา่ส่วนสกดัเอทิลอะซิเตทมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระดีท่ีสุด ตามดว้ยส่วนสกดัเฮกเซน และ

ส่วนสกดัเมทานอล มีค่า IC50 เท่ากบั 40, 144.3 และ 345.7 µg/ml ตามลาํดบั เม่ือเทียบกบัสารมาตรฐาน คือ Quercetin 

(IC50 เท่ากบั 30.0 µg/ml) และ Rutin (IC50 เท่ากบั 33.7 µg/ml) พบวา่ส่วนสกดัดงักล่าวมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระนอ้ยกวา่

สารมาตรฐาน Quercetin และ Rutin  
 

ตารางท่ี 4.2  แสดงผลการตา้นอนุมูลอิสระของสารสกดัและส่วนสกดัจากใบพลู 

ค่า% การยบัย ั้งของตวัอยา่งทดสอบแสดงในรูปค่าเฉล่ีย ± S.E.M. (n เท่ากบั 4) 

 

4.3 ผลการเพิม่จาํนวนและการรอดชีวติของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ L929 

จากการศึกษาผลการเพ่ิมจาํนวนและการรอดชีวติของเซลลไ์ฟโบรบลาสต ์L929 ของสารสกดัและส่วนสกดั

จากใบพลูท่ีความเขม้ขน้ 6.25-50 µg/ml พบว่าสารสกัดเอทานอล ส่วนสกัดเฮกเซน และส่วนสกัดเอทิลอะซิเตท  

ท่ีความเขม้ขน้ 6.25-25 µg/ml เซลล์มีอตัราการรอดชีวิตมากกว่า 80% อย่างไรก็ตามท่ีความเขม้ขน้ 50 µg/ml ของ 

สารสกดัและส่วนสกดัดงักล่าวแสดงความเป็นพิษต่อเซลลไ์ฟโบรบลาสต ์ในขณะท่ีส่วนสกดัของไดคลอโรมีเทนและ

นํ้ าไม่แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ไฟโบรบลาสต์ท่ีความเขม้ขน้สูงสุดท่ีใช้ในการศึกษา นอกจากน้ียงัพบว่ามีการ

เจริญเติบโตและเพ่ิมจาํนวนของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ L929 เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุมของสารสกดัเอทานอล 

(6.25 µg/ml), ส่วนสกดัเฮกเซน (6.25-12.5µg/ml), ส่วนสกดัไดคลอโรมีเทน (6.25-25 µg/ml), ส่วนสกดัเอทิลอะซิเตท 

(6.25 µg/ml) และส่วนสกัดนํ้ า (12.5 µg/ml) สามารถกระตุ ้นให้มีการเพ่ิมจํานวนของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ L929

แตกต่างอยา่งนยัสาํคญัท่ี p<0.05 (แสดงดงัตารางท่ี 4.3) 
 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งทดสอบ % การตา้นอนุมูลอิสระ DPPH ท่ีความเขม้ขน้ต่าง ๆ (µg/ml) IC50 

0.78 1.56 3.12 6.25 12.50 25 (µg/ml) 

สารสกดัเอทานอล - 6.7 ± 0.6 10.5 ± 3.4 26.5 ± 1.2 51.7 ± 2.1 89.1 ± 2.1 10.9 

      ส่วนสกดัเฮกเซน 19.5 ± 1.2 37.4 ± 1.1 71.5 ± 1.9 89.0 ± 0.6 91.7 ± 1.5 93.5 ± 1.0 4.1 

      ส่วนสกดัไดคลอโรมีเทน - - 7.3 ± 1.0 11.9 ± 0.7 21.5 ± 1.3 37.3 ± 2.5 35.7 

      ส่วนสกดัเอทิลอะซิเตท 10.2 ± 1.3 25.9 ± 2.4 56.3 ± 3.2 89.1 ± 0.6 90.7 ± 0.2 91.5 ± 0.3 2.7 

      ส่วนสกดันํ้า - - 2.2 ± 1.6 25.4 ± 1.4 53.8 ± 2.5 93.2 ± 1.9 11.5 

Quercetin 40.6 ± 2.7 62.4 ± 0.3 91.3 ± 0.6 92.0 ± 1.6 94.6 ± 1.1 93.9 ± 1.8 1.0 

BHT 2.4 ± 0.4 8.2 ± 1.4 17.6 ± 1.1 30.4 ± 1.1 50.0 ± 0.9 67.6 ± 0.7 12.8 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงผลของสารสกดัและส่วนสกดัจากใบพลูต่ออตัราการรอดชีวติของเซลลไ์ฟโบรบลาสต ์L929  

ตวัอยา่งทดสอบ % อตัราการรอดชีวิตของเซลลไ์ฟโบรบลาสต ์L929 ท่ีความเขม้ขน้ต่าง ๆ (µg/ml) 

 Control 
Negative 

control 
6.25 12.5 25 50 

สารสกดัเอทานอล 100.0 ± 3.6 98.8 ± 1.1 114.3 ± 4.7* 104.0 ± 4.1 87.5 ± 3.1 49.6 ± 4.2 

      ส่วนสกดัเฮกเซน   109.3 ± 5.9* 105.7 ± 7.9 * 94.5 ± 6.5 58.5 ± 3.2 

      ส่วนสกดัไดคลอโรมีเทน   124.4 ± 1.4* 126.9 ± 4.1* 110.3 ± 4.9* 87.5 ± 5.3 

      ส่วนสกดัเอทิลอะซิเตท   109.8 ± 5.4* 105.3 ± 4.0 102.1 ± 3.8 69.3 ± 2.7 

      ส่วนสกดันํ้า   107.1 ± 5.2 110.1 ± 3.9* 105.4 ± 2.7 100.6 ± 5.2 

แสดงค่าเฉล่ีย ± S.E.M. (n เท่ากบั 4) 

ค่า % การยบัย ั้งของตวัอยา่งทดสอบแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัเม่ือเปรียบเทียบกบัชุดควบคุม (0 µg/ml) โดย *p<0.05 
 

4.4 ผลของสารสกดัและส่วนสกดัจากใบพลูต่อการเพิม่จาํนวนและการเคล่ือนย้ายของเซลล์ L929 

การเพ่ิมจาํนวนและการเคล่ือนยา้ยของเซลลไ์ฟโบรบลาสต ์L929 เป็นขั้นตอนท่ีมีความสาํคญัในการรักษา

บาดแผลโดยสร้างเน้ือเยื่อใหม่ข้ึนมาทดแทนเน้ือเยือ่ท่ีไดรั้บบาดเจ็บหรือสูญเสียไป ซ่ึงการศึกษาฤทธ์ิสมานแผลของ

สารสกดัและส่วนสกดัจากใบพลูในเซลลไ์ฟโบรบลาสต ์L929 จะใชว้ธีิ scratch assay ซ่ึงวธีิน้ีเป็นศึกษาการเคล่ือนยา้ย

ของเซลล์โดยใช้ปิเปตต์ทิปขูดให้เกิดแผลบนโมโนเลเยอร์ของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ L929 (Balekar, Katkam, 

Nakpheng, Jehtae, & Srichana, 2012) จากนั้นจะมีการเพ่ิมจาํนวนและเคล่ือนยา้ยของเซลลไ์ฟโบรบลาสต ์L929 เพ่ือ

ปิดบริเวณแผลท่ีถูกขูดออกให้ติดกันโดยจะประเมินผลก่อนการทดสอบด้วยตวัอย่าง (วนัท่ี 0) และระหว่างการ

ทดสอบ (วนัท่ี 1 และ 2) แสดงดงัรูปท่ี 4.1 โดยผลการศึกษาพบว่าสารสกดัและส่วนสกดัจากใบพลูท่ีความเขม้ขน้  

6.25 µg/ml ทาํให้มีการเคล่ือนยา้ยของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ L929 เพ่ิมข้ึน ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัเม่ือ

เปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุมท่ี p< 0.05 โดยในวนัท่ี 1 ส่วนสกดัเอทิลอะซิเตทสามารถกระตุน้ใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยของ

เซลลม์ากท่ีสุด ตามดว้ยสารสกดัเอทานอล ส่วนสกดัเฮกเซน ส่วนสกดันํ้ า และส่วนสกดัไดคลอโรมีเทน โดยมีร้อยละ

ของอตัราการเคล่ือนท่ีของเซลลไ์ฟโบรบลาสต ์L929 เท่ากบั 28.6, 27.6, 26.4, 26.1 และ 23.1 ตามลาํดบั ในขณะท่ีการ

เคล่ือนยา้ยของเซลลข์องวนัท่ี 2 ส่วนสกดัไดคลอโรมีเทนสามารถกระตุน้ให้เกิดการเคล่ือนยา้ยของเซลล์มากท่ีสุด 

ตามดว้ยส่วนสกดัเฮกเซน สารสกดัเอทานอล ส่วนสกดัเอทิลอะซิเตท และส่วนสกดันํ้ า โดยมีร้อยละของอตัราการ

เค ล่ือนท่ีของเซลล์เ ท่ากับ  64.3, 44.6, 42.9, 41.6 และ 34.4 ตามลําดับ  จากการศึกษาช้ีให้ เ ห็นว่าส่วนสกัด 

ไดคลอโรมีเทนจากใบพลูมีร้อยละของอตัราการเคล่ือนยา้ยของเซลลท่ี์ดีโดยเพ่ิมข้ึนสูงสุดในวนัท่ี 2 หลงัจากไดรั้บ

สารทดสอบ (แสดงดงัตารางท่ี 4.4) 
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รูปท่ี 4.1 แสดงผลของสารสกดัและส่วนสกดัใบพลูต่อการเคล่ือนยา้ยของเซลลไ์ฟโบรบลาสต ์L929 ท่ีถูกขดูใหเ้ป็น

แผลจาํลองในแนวนอนดว้ยปิเปตทิป (P100) แลว้ถ่ายภาพก่อนการทดสอบ (วนัท่ี 0) และวนัท่ีทาํการทดสอบ  

(วนัท่ี 1, 2) ดว้ยสารสกดัเอทานอล (B), ส่วนสกดัเฮกเซน (C), ส่วนสกดัไดคลอโรมีเทน (D), ส่วนสกดัเอทิลอะซิเตท 

(E), ส่วนสกดันํ้ า (F) และชุด control (A) ท่ีความเขม้ขน้ 6.25 µg/ml และภาพถ่ายถูกนาํมาวเิคราะห์หาอตัราการ

เคล่ือนยา้ยของเซลลด์ว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

ตารางท่ี 4.4  แสดงผลการสมานแผลในเซลลไ์ฟโบรบลาสต ์L929 ของสารสกดัและส่วนสกดัจากใบพลู 

ตวัอยา่งทดสอบ 
ความ

เขม้ขน้ 
ความยาวระหวา่งแผลจาํลอง (µm) 

% อตัราการเคล่ือนยา้ยของ

เซลล ์

 (µg/ml) วนัท่ี 0 วนัท่ี 1 วนัท่ี 2 วนัท่ี 1 วนัท่ี 2 

Control - 653.8 ± 2.4  518.0 ± 11.7  475.9 ± 8.3 20.7 ± 1.8 27.1 ±1.3  

สารสกดัเอทานอล 6.25 699.5 ± 3.5 
506.3 ± 17.4 

* 

382.2 ± 

17.8* 
27.6 ± 2.5* 42.9 ± 2.6 * 

      ส่วนสกดัเฮกเซน 6.25 
677.0 ± 

10.3  

498.0 ± 26.4 

* 
368.5 ± 8.7* 26.4 ± 3.9 44.6 ± 1.3* 

      ส่วนสกดัไดคลอโร

มีเทน 
6.25 699.6 ± 2.9  538.0 ± 21.8* 

237.3 ± 

13.1* 
23.1 ± 3.1 64.3 ± 1.9* 

      ส่วนสกดัเอทิลอะซิเตท 6.25 615.8 ± 8.3  439.7 ± 11.4* 357.2 ± 8.5* 28.6 ± 1.8* 41.6 ± 1.4* 

      ส่วนสกดันํ้า 6.25 
583.3 ± 

11.4  
431.4 ± 4.8* 

374.7 ± 

20.2* 
26.1 ± 0.8*  34.3 ± 3.5* 

แสดงค่าเฉล่ีย ± S.E.M. (n เท่ากบั 4); - หมายถึง ไม่ไดท้าํการทดสอบ 

ค่า % การยบัย ั้งของตวัอยา่งทดสอบแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัเม่ือเปรียบเทียบกบัชุดควบคุม (0 µg/ml) โดย *p<0.05 
 

4.5 ผลของการผลติคอลลาเจนชนิดที ่1 ในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ L929 

 A B C D E F 

control สารสกดั 

เอทานอล 

ส่วนสกดั 

เฮกเซน 

ส่วนสกดั 

ไดคลอโรมีเทน 

ส่วนสกดั 

เอทิลอะซิตท 

ส่วนสกดั 

นํ้า 

วนัท่ี 0 

    

วนัท่ี 1 

วนัท่ี 2 
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คอลลาเจนเป็นโปรตีนท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดของโปรตีนในร่างกายทาํหน้าท่ีให้ความแข็งแรงและความ

สมบูรณ์กบัเน้ือเยื่อทั้งหมดและยงัมีหน้าท่ีสําคญัในการสมานบาดแผล (Enoch &Leaper, 2005) คอลลาเจนชนิดท่ี 1 

เป็นโครงสร้างหลกัของเซลลผ์ิวหนงัในขบวนการสมานบาดแผล นอกจากน้ีปริมาณของคอลลาเจนท่ีสูงจะสัมพนัธ์

กับการยืดหยุ่นของผิวหนัง (Balekar et al, 2012) จากการศึกษาพบว่าระดับของคอลลาเจนในอาหารเ ล้ียง 

เซลล์ไฟโบรบลาสต์ L929 เพ่ิมข้ึนเม่ือได้รับสารสกัดและส่วนสกัดจากใบพลูเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม  

โดยผลเพ่ิมการผลิตคอลลาเจนชนิดท่ี 1 ในเซลลไ์ฟโบรบลาสต ์L929 ไม่ข้ึนอยูก่บัความเขม้ขน้ของสารตวัอยา่งท่ีใช้

ในการทดสอบ (ตารางท่ี 4.5) โดยปริมาณของคอลลาเจนหลงัจากไดรั้บสารสกัดและส่วนสกัดจากใบพลูท่ีความ

เขม้ขน้ 3.12-12.5 µg/ml อยูร่ะหวา่ง 11.5-42.1 µg/ml มากกวา่นั้นจากการศึกษาพบวา่ส่วนสกดัไดคลอโรมีเทนท่ีความ

เข้มข้น 12.5 µg/ml สามารถกระตุ ้นการผลิตคอลลาเจนได้สูงท่ีสุดของความเข้มข้นท่ีใช้ในการทดสอบเท่ากับ  

42.1 µg/ml ในขณะท่ีสารสกดัเอทานอล ส่วนสกดัเฮกเซน ส่วนสกดัเอทิลอะซิเตท และส่วนสกดันํ้ าท่ีความเขม้ขน้ 

6.25, 3.12, 3.12 และ 12.5 µg/ml สามารถกระตุน้การผลิตคอลลาเจนไดดี้ท่ีสุดของความเขม้ขน้ท่ีใชใ้นการทดสอบ

เท่ากบั 34.0, 36.0, 32.1 และ 36.4 µg/ml ตามลาํดบั ซ่ึงสนบัสนุนผลการศึกษาฤทธ์ิสมานแผลของสารสกดัจากใบพลู

ในการกระตุน้กระบวนการสมานแผล โดยการสร้างเน้ือเยื่อและคอลลาเจนปิดบาดแผลในหนูขาวเพศเมียท่ีถูก

เหน่ียวนาํใหเ้กิดบาดแผลท่ีหลงั (Nilugal, Perumal, Ugander, & Chittor, 2014) 
 

ตารางท่ี 4.5  แสดงผลของสารสกดัและส่วนสกดัจากใบพลูต่อการผลิตคอลลาเจนชนิดท่ี 1 ในเซลล ์L929  

ตวัอยา่งทดสอบ การผลิตคอลลาเจน (µg/ml) ท่ีความเขม้ขน้ต่าง ๆ (µg/ml) 

 0 3.12 6.25 12.5 

Control 22.7 ± 2.9 - - - 

สารสกดัเอทานอล - 19.9 ± 2.2 34.0 ± 1.3 27.8 ± 3.1 

    ส่วนสกดัเฮกเซน - 36.0 ± 2.7 31.1± 2.6 20.5 ± 2.0 

    ส่วนสกดัไดคลอโรมีเทน - 27.9 ± 2.6 37.5 ± 2.4 42.1 ± 2.3 

    ส่วนสกดัเอทิลอะซิเตท - 32.1 ± 1.5 20.0 ± 2.4 18.5 ± 1.7 

    ส่วนสกดันํ้า - 11.5 ± 2.5 28.0 ± 3.2 36.4 ± 3.8 

แสดงค่าเฉล่ีย + S.E.M. (n เท่ากบั 4); - หมายถึง ไม่ไดท้าํการทดสอบ 

ค่า % การยบัย ั้งของตวัอยา่งทดสอบแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัเม่ือเปรียบเทียบกบัชุดควบคุม (0 µg/ml) โดย *p<0.05 
 

5. บทสรุป 

การศึกษาคุณสมบติัท่ีจาํเป็นต่อการสมานแผลของใบพลูในดา้นต่าง ๆ คือ ตา้นการอกัเสบ ตา้นอนุมูลอิสระ 

การเพ่ิมจาํนวนเซลลแ์ละการเคล่ือนยา้ยของเซลลไ์ฟโปรบลาสต ์รวมถึงการสร้างคอลลาเจน พบวา่สารสกดัเอทานอล

จากใบพลูมีคุณสมบติัสมานแผลท่ีดี โดยส่วนสกดัท่ีแยกไดจ้ากใบพลูมีฤทธ์ิยบัย ั้งการอกัเสบและตา้นอนุมูลอิสระไดดี้

โดยเฉพาะส่วนสกดัเอทิลอะซิเตท ในขณะท่ีส่วนสกดัไดคลอโรมีเทนจากใบพลูมีฤทธ์ิกระตุน้ใหเ้ซลลไ์ฟโบรบลาสต์

เ พ่ิมจํานวนและเพ่ิมการเคล่ือนย้ายของเซลล์ และสามารถกระตุ ้นการผลิตคอลลาเจนชนิดท่ี 1 ได้สูงท่ีสุด  

จากการศึกษาช้ีให้เห็นว่าใบพลูมีศักยภาพในการสมานแผลโดยลดการอักเสบ ส่งเสริมการสร้างเน้ือเยื่อและ 

คอลลาเจนในการรักษาบาดแผลได ้
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6. ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาส่วนสกดัต่าง ๆ  ท่ีแยกไดจ้ากสารสกดัเอทานอลจากใบพลูมีฤทธ์ิในกระบวนการสมานแผลท่ี

แตกต่างกัน ทั้ งน้ีเน่ืองจากความแตกต่างของสารสําคญัท่ีพบไดใ้นแต่ละส่วนสกัด ดังนั้นการศึกษาสารสําคญัใน 

ส่วนสกดัท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีดีเป็นส่ิงจาํเป็นเพ่ือใชใ้นการควบคุมคุณภาพในการพฒันาผลิตภณัฑต่์อไปในอนาคต 
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ABSTRACT 

Sunscreen has become essential for everyday life as it is important to keep your skin safe from UVA and 

UVB rays which can damage skin and cause many diseases especially if you are performing activities outdoors. The 

main objective of this study was aimed to determine the most suitable sunscreen formulation using liquid crystal 

characteristics to form new sunscreen formulations.  One important property of the liquid crystals is preventing the 

fast release of the actives dissolved in the oil phase of an emulsion.  This special characteristic of the lamellar liquid 

crystalline structure should provide the controlled-released ability for long lasting effect of the sunscreen and natural 

actives by preventing the fast release of the actives in the oil phase of an emulsion.    Dragon’s blood plant extract 

was also introduced into the formulation to boost the sunscreen performance against the sun radiation.  The natural 

antioxidant agents from Dragon's blood extract play dominant roles in the radical scavenging and anti-inflammatory 

activities. 

Six formulations (F1-F6) were prepared and the liquid crystal property was observed for its lamellar liquid 

crystalline transformation using the polarized optical microscope.  We found that F3 and F4 with 5% Nikkomuless 

LC gave the good birefringence structure. All formulations were subjected to measured SPF values and obtained SPF 

ranged from 12.31 – 32.29. Furthermore, the plastic powder D-400HP in F 4 and F5 was loaded into the formulation 

as a physical sunscreen and the SPF values were 26.77 and 21.21, respectively which higher than F1 with no the 

plastic powder D-400HP. Formulation 2 and 4 had the same ingredients except for the amount of Nikkomuless LC 

and the SPF value was affect by the increasing of this ingredient. The amounts of Dragon’s blood plant extract showed 

no significant affecting on the SPF value.  In conclusion, formula 4 with good SPF value and good liquid crystal 

property was the best formulation in this study.  

Keywords:  Sunscreen, Liquid crystals, SPF, Plastic Powder, Dragon’s Blood 

 

1. Introduction 

Sunscreen has become essential for everyday life regardless of sex and age, as it is important to keep your 

skin safe from UVA and UVB rays, especially if you are performing activities outdoors and sunbathing during the 

daytime.  Since the advent of modern sunscreens, a sunscreen's efficacy has been measured by its sun protection 
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factor, or SPF.   SPF indicates how long it will take for UVB rays to redden skin when using a sunscreen, compared 

to how long skin would take to redden without the product.  There are currently 17 active ingredients approved by 

the FDA for use in sunscreens. These filters fall into two broad categories: chemical and physical.   Most UV filters 

are chemical.  They form a thin, protective film on the surface of the skin and absorb the UV radiation before it 

penetrates the skin. The physical sunscreens are insoluble particles that reflect UV away from the skin.  (Morison & 

Wang, 2015) 

Due to high hardness of physical inorganic sunscreen, it is sometimes difficult to achieve soft texture of the 

finished product.  The Plastic Powder D-400 is composed mainly of very soft urethane resin.  Therefore, they can 

provide remarkable soft texture and smooth feeling to the formulation. The spreadability of Plastic Powder D-400 is 

approximately 50 times higher compared to nylon powder, and the perfectly round shape of the particles adds to 

spread-ability, softness of the formulation, and provides light diffusing effect. (Toshiki International, 2014) 

The theory of stabilizing an emulsion through the formation of a network of liquid crystals, the gelification 

of the water phase obtainable with hydrosolvatable polymers or with emulsifiers that are able to form a reticular 

organized structure in liquid crystal form, eliminates the need to use waxy components in large quantities and 

consistency factors that are no longer in harmony with the modern conception of light and easy to spread emulsions.  

(Arora, Agarwal, & Murthy, 2012). 

Liquid crystals provide the following advantages to emulsion. 

1) Stability: Emulsion stability of the multilayers around the oil droplets act as a barrier to coalescence. If 

oil droplets coalesce emulsion breaks, this barrier for coalescence acts as increased stability 

property of the emulsion.  (Arora, Agarwal, & Murthy, 2012). 

2) Prolonged hydration: Lamellar liquid crystalline and gel network contain water layer, which shows that 

50% of the water of oil in water (o/w) emulsion can be bound to such structures. Such water is 

less prone to evaporation when applied to the skin and permits a long lasting moisture/ hydrating 

effect, necessary for drug entry.  (Arora, Agarwal, & Murthy, 2012). 

3) Controlled Drug delivery: Liquid crystals prevent the fast release of the drug dissolved in the oil phase 

of an emulsion. This is attributed to the lamellar liquid crystalline multilayer, which reduces the 

interfacial transport of a drug dissolved within the oil droplets. Microscopic observations under 

polarized light show the exceptional thickness of liquid crystalline lamellar layer around the oil 

droplets.  (Arora, Agarwal, & Murthy, 2012). 

Croton lechleri is a species of flowering plant in the spurge family.  The plant is a medium-sized to large 

tree that grows from 10–20 meters high in the upper Amazon region of Peru, Ecuador, and Colombia.  It has large, 

heart-shaped, bright-green leaves and unique, greenish-white flowers on long stalks.  In Peru, its local name is  Sangre 

de grado which is translated and widely known as “Dragon’s Blood”.  For centuries, Dragon’s Blood has been used 

as traditional medicine in South America for its medicinal effect such as wound healings, anti-bacterial, anti-viral, 
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anti-inflammatory, anti-oxidant, anti-tumor, and anti-cancer.  Dragon’s blood resin is a combination of 

phytochemicals including proanthocyanidins, phenols, diterpenes, phytosterols, biologically active alkaloids and 

lignans.  A number of scientific studies have confirmed the useful benefit of Dragon’s Blood in wound healing or 

skin regeneration.  “Dragon's blood has exceptional anti-inflammatory properties that have shown to stimulate human 

skin fibroblasts, which ultimately helps to heal the skin when marred by acne or injury (Taylor, 2013)”.       A clinical 

study on the efficacy of Dragon’s Blood cream had also been conducted.  “The study confirmed that after only 1 day 

of treatment with Dragon's blood, the wound contracts and a dark crust forms on the wound surface which prevents 

secondary infection.  It also stimulated the proliferation and migration of fibroblasts and the production of collagen, 

resulting in epithelial regeneration and wound healing (Foroogh et al., 2014)”. 
 

2. Objectives of the study 

In this research, the main objective was to develop an effective sunscreen formulation, combining the 

benefits of both chemical sunscreen and physical sunscreen including the employment of the Dragon’s Blood, a 

powerful anti-oxidant natural extract, to achieve a high performance sunscreen in protection of the harmful sun rays 

 

3. Materials and methods 

The formulation of emulsions comprise of oil phase, aqueous phase and other components.  Part A, or the 

oil phase, comprised of Nikkomulese LC from Nikkol (Japan), Nikkol Silblend 91 from Nikkol (Japan), NIKKOL 

DISM from Nikkol (Japan), NIKKOL Jojoba Oil from Nikkol (Japan), Cetostearyl Alcohol from Parchem (NY), 

Octyl Methoxycinnamate 0307 from Kyowa Hakko (Japan), Octocrylene from Kyowa Hakko (Japan), Butyl 

Methoxydibenzoylmethane from Kyowa Hakko (Japan), and Plastic Powder D-400HP from Toshiki (Japan).   Part 

B, or the aqueous phase, consisted of deionized water, 1,3-Butylene glycol from Kyowa Hakko,  (Tokyo, Japan), 

EDTA-2Na 0.10, Trisodium Citrate Dihydrate, and Citric Acid.   Part C was deionized water and L-Arginine from 

CellMark (Singapore).  Part D is the Dragon’s blood extract. 

For Sunscreen preparation, part A and part B were heated to 80°C respectively, then part A was added to 

part B. The mixture was kept homogenizing speed to 3500 rpm for 5 minutes.  Then, part C was added at 70°C  - 

80°C  with paddle and let it to cool  down.  Part D was added at 45°C and paddled it to finish off at 30°C.  Repeat the 

same procedure for all formulas.  (Nikko Chemicals Co., 2010) 
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Table 1 Liquid crystal sunscreen formulations  

 

 

Determination of Liquid crystal structures: Pin-tip amount of the emulsion, and smeared onto the 

microscope glass slide, then quickly covered up by the cover slip.  The sample needed to be finger pressed to make 

it as thin as possible.   An objective lens and eye lens were used with cross polarizers in bright field to detect 

birefringence.  The micrograph was taken under polarizing microscope at a different time for all formulations to 

observe the liquid crystal structure formation.  (Zhang & Liu, 2013). 

Determination of SPF Value: All liquid crystal sunscreen formulations (F1 – F6) were measured to 

determine their SPF Value using the Optometrics SPF-290S.  The liquid crystal sunscreen sample was applied in 

small spots with the syringe over a 50 cm2 area at 2 ml/cm2 on the Transpore Tape, then it was placed on an open 

metal frame.  The liquid crystal sunscreen spot was spread lightly and uniformly across the surface area.  The sample 

was kept in the dark for 15 min. The SPF measurement was performed on Optometrics SPF-290S analyzer.  Initially, 

the blank Transpore Tape was measured, and the data was collected.  Then, the sample was measured in six different 

points and the data were analyzed for SPF, UVA/UVB ratio.  (Piyapong Choochana, et al., 2015). 

 

 

 

          Liquid Crystal Sunscreen Ingredient Table F - 1 F - 2 F - 3 F - 4 F - 5  F - 6 

Part A
NIKKOL Nikkomulese LC 3 3 5 5 10 10
Cetostearyl Alcohol 3 3 3 3 3 5
Nikkol Silblend 91 10 10 10 10 10 10
NIKKOL DISM 1 1 1 1 1 1
NIKKOL Jojoba Oil 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Plastic Powder D-400HP 0 3 1 3 3 3
Octyl Methoxycinnamate 5 7 5 7 5 7
Octocrylene 2 4 2 4 2 4
Butyl Methoxydibenzoylmethane 1 3 1 3 1 3
Phenoxyethanol 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Part B
Ionized Water Q.S to 100 Q.S to 100 Q.S to 100 Q.S to 100 Q.S to 100 Q.S to 100
EDTA-2Na 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
1,3-Butylene Glycol 5 5 5 5 5 5
Trisodium Citrate Dihydrate 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Citric Acid 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Part C
L-Arginine 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Water 2 2 2 2 2 2

Part D
Dragon's Blood Extract 3 3 3 3 3 3

100 100 100 100 100 100
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4. Results 

Six formulations (F1-F6) were prepared and the liquid crystal property was observed for its lamellar liquid 

crystalline transformation using the polarized optical microscope (Table 2).   

 

Table 2 Liquid Crystal Structure Observation Result 

 
 

 

 
Number Time 1 

Apply Sunscreen - 0 hour 
Time 2 
1 hour 

Time 3 
3 hours 
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All six formulations were subjected to viscosity measurement (Scott Low Range Viscometer 110, USA) and the 

results were shown on table 3.  All liquid crystal sunscreen formulations (F1 – F6) were measured to determine their 

SPF Value using the Optometrics SPF-290S (Table 4).   

 

Table 3 Liquid Crystal Sunscreen Viscosity Measurement Result 

 

Formulation 
Viscosity 

(cP) 

F1 2290 

F2 2450 

F3 3110 

F4 2371 

F5 2885 

F6 >6000 

 

Table 4 Liquid Crystal Sunscreen Formulations SPF Test Result 

 

Formulation SPF UVA/UVB ratio Boot’s star Rating 

F1 12.31 ± 4.55 0.610 2 (Moderate) 

F2 23.82 ± 9.78 0.860 4 (High) 

F3 19.1± 6.38 0.620 2 (Moderate) 

F4 26.77 ± 8.39 0.820 3 (Good) 

F5 21.21 ± 4.55 0.630 2 (Moderate) 

F6 32.29 ± 10.71 0.800 3 (Good) 

 

5. Discussion 

Six formulations (F1-F6) were made as the oil in water emulsion and the liquid crystal property was 

observed for its lamellar liquid crystalline transformation using the polarized optical microscope.  The liquid crystal 

was observed right after prepared, 1 hour, and 3 hours later for stability determination of liquid crystal property.   

From the result, F3/F4/ and F5 had demonstrated a good formation of  liquid crystal structures.  Moreover, F4 had 

shown the best liquid crystal structures which remained present until the observation at 3 hours later.  This special 

liquid crystalline structures helped encapsulate the sunscreen actives and preventing the fast release of the actives  

dissolved in the oil phase; in this manner, the crystalline structures exhibit the controlled-released characteristic which 

helped prolong the actives and their sunscreen effect  
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For the viscosity of the formulations, F6 had the highest viscosity because of high content of Nikkomuless 

LC and cetostearyl alcohol. F3 and F5 which had nearly composition showed the same range of viscosity from 2885 

to 3110 cP.  In addition, F2 and F4 were also demonstrated the same phenomenon.  

For SPF measurement, we obtained SPF ranged from 12.31 – 32.29.   Furthermore, the plastic powder   D-

400HP in F4 and F5 was loaded into the formulation as a physical sunscreen and the SPF values were 26.77 and 

21.21, respectively which higher than F1 with no the plastic powder D-400HP.  Formulation 2 and 4 had the same 

ingredients except for the amount of Nikkomuless LC and the SPF value was affect by the increasing of this 

ingredient.  Formula 4 showed good SPF value, high UVA/UVB ratio and good liquid crystal property. The amounts 

of Dragon’s blood plant extract showed no significant affecting on the SPF value.   

 

6. Conclusion 

In conclusion, we obtained a good formula which was F4 that had good SPF value, high UVA/UVB ratio 

and good liquid crystal property. This formula is the best formulation in this research, which composes of desired 

characteristics for good sunscreen and should be subject to a further study in physical and chemical stability. 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพของผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีมีภาวะนํ้ าหนกัเกินและโรคอว้น ในเขตเทศบาลตาํบลเชียง

รากน้อย อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และเปรียบเทียบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ระหว่างกลุ่มท่ีมี

ภาวะนํ้ าหนกัเกิน อว้นระดบั 1 และอว้นระดบั 2 กลุ่มตวัอยา่งเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 

250 ราย แบ่งเป็นกลุ่มภาวะนํ้ าหนกัเกิน จาํนวน 69 ราย อว้นระดบั 1 จาํนวน 114 ราย อว้นระดบั 2 จาํนวน 67 ราย เก็บ

รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงผูว้จิยัพฒันาข้ึน

ตามแนวคิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ Pender (2011) ครอบคลุมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 4 ดา้น ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัการดาํเนินงานตามหลกั “3อ. 2ส.” ของกระทรวงสาธารณสุข ไดรั้บการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ไดค้่า CVI 

0.93 ทดสอบความเช่ือมัน่ชนิดความสอดคลอ้งภายใน ไดค้่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค เท่ากบั 0.89 วเิคราะห์

ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงบรรยาย, Analysis of variance (ANOVA) และ Kruskal-Wallis H Test  

ผลการวจิยัพบวา่ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัพอใช ้พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพรายดา้น 

พบวา่ดา้นความรับผิดชอบต่อสุขภาพดว้ยการละเวน้การสูบบุหร่ี และการด่ืมสุราอยูใ่นระดบัดี ดา้นการรับประทาน

อาหาร และการจดัการอารมณ์และความเครียดอยูใ่นระดบัพอใช ้ดา้นการเคล่ือนไหวออกแรงหรือออกกาํลงักายอยูใ่น

ระดับตอ้งปรับปรุง เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพระหว่างกลุ่มตวัอย่าง ทั้ ง 3 กลุ่ม พบว่าพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพโดยรวม และรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

คาํสําคญั:  พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ, ผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรม, ภาวะนํ้ าหนกัเกินและโรคอว้น 

 

ABSTRACT 

This descriptive study aimed to investigate health promoting behaviors of industrial labours with 

overweight and obesity in Chiengraknoi Municipality and compare health promoting behavior of persons with 

overweight group, obesity level 1 group and obesity level 2 group. Purposive samples 250 persons. The samples were 

divided into 3  groups. 6 9  persons were overweight group, 1 1 4  persons were obesity level 1  group and 6 7  persons 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1631 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

were obesity level 2  group. Data were collected using the patient information sheet and health promoting behavior 

questionnaire developed by the researcher, based on Pender’s health-promoting model concept. The content validity 

was tested by 3 experts was 0.93 and cronbach’s alpha coefficient was 0.89. Data were analyzed by using descriptive 

statistics, Analysis of variance (ANOVA) and Kruskal-Wallis H Test. 

The findings showed that the overall of health promoting behaviors industrial labours with overweight and 

obesity in Chiengraknoi Municipality was at moderate level. By responsibility of health promoting behaviors in no 

smoking and no alcohol drinking were at good level; health promoting behaviors in nutrition and stress management 

were at moderate level and health promoting behaviors in physical activity and exercise were at poor level. The health 

promoting behaviors in each group were not significantly different. 

Keywords: Health promoting behaviors, Industrial labours, Overweight and obesity 

 

1. บทนํา 

ภาวะนํ้ าหนักเกินและโรคอว้น เป็นปัญหาสาธารณสุขระดบัโลก  พบว่าร้อยละ 39 ของวยัผูใ้หญ่มีภาวะ

นํ้ าหนกัเกินและโรคอว้น  (World Health Organization [WHO], 2016) สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในประเทศไทย จาก

ผลการสาํรวจสุขภาพประชาชนไทย พ.ศ. 2557 พบวา่ ความชุกของภาวะนํ้ าหนกัเกินและโรคอว้น มีร้อยละ 37.4 เม่ือ

เปรียบเทียบกบั ปี พ.ศ. 2552 ความชุกของภาวะนํ้ าหนกัเกินและโรคอว้น มีแนวโนม้สูงข้ึน โดยเฉพาะในผูห้ญิงความ

ชุกเพ่ิมจากร้อยละ 40.7 เป็นร้อยละ 41.8  ส่วนในผูช้ายเพ่ิมจากร้อยละ 28.4 เป็นร้อยละ 32.9 (วชิยั  เอกพลากร, 2557) 

ซ่ึงสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มวยัทาํงาน ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ี

มีวิถีชีวิตตอ้งรีบเร่งในการดาํเนินชีวติ ส่งผลใหมี้พฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น การเลือกรับประทานอาหารจาน

ด่วน หรืออาหารถุง ไม่มีเวลาออกกาํลงักาย มีภาวะเครียดจากการทาํงาน พกัผ่อนนอ้ย สูบบุหร่ีและด่ืมสุรา เป็นตน้ 

(สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [สสส.], 2559) ภาวะนํ้ าหนกัเกินและโรคอว้น ถือเป็นปัจจยัเส่ียง

ของการเกิดโรคไม่ติดต่อต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง โรคระบบหวัใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง 

ไขมนัในเลือดสูง และโรคมะเร็ง เป็นตน้ (WHO,  2016) ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ  เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ  

เน่ืองจากเพ่ิมค่าใชจ่้ายทางสุขภาพ การสูญเสียปีสุขภาวะจากภาวะพิการและการตายก่อนวยัอนัควร เน่ืองจากโรค

เร้ือรังท่ีตามมา (ไพบูลย ์พิทยาเธียรอนนัต ์และคณะ, 2554; National Institute for Health and Care Excellence [NICE], 

2016) ดงันั้นการปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีดี จึงเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับผูมี้ภาวะนํ้ าหนกัเกินและโรคอว้น (ณิชา 

สมหล่อ, 2557) จากการทบทวนงานวิจยัท่ีมีมาก่อนเก่ียวกบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูท่ี้มีภาวะนํ้ าหนกัเกินและ

โรคอว้น  พบว่าพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งคือ ดา้นการรับประทานอาหาร มีการรับประทานอาหารท่ีมี

ไขมนัสูง และบริโภคผกั ผลไมน้้อย (ปาณบดี เอกะจัมปกะ และนิธิศ วฒันมะโน, 2552) รับประทานอาหารหรือ

เคร่ืองด่ืมท่ีมีรสหวาน มนั อาหารประเภททอด (Mozaffarian et al., 2011) ดา้นการเคล่ือนไหวออกแรงหรือออกกาํลงั

กาย พบวา่ไม่มีเวลาออกกาํลงักายใหค้รบ 30 นาทีต่อเน่ือง และไม่ถึง 3 คร้ังต่อสปัดาห์ (เกษณี  สุขพิมาย, 2555; ถาวร 

มาตน้ และปัทมา สุพรรณกุล, 2555; ศิริลกัษณ์  วงษ์วิจิตสุข และปางก์เพ็ญ  เหลืองเอกทิน, 2552) ดา้นการจดัการ

อารมณ์และความเครียด พบวา่มีอารมณ์วิตกกงัวล หงุดหงิด  เครียด คิดมาก และกงัวลใจ จนทาํใหน้อนไม่หลบั (ธิดา

กานต ์รุจิพฒันกลุ, 2560; มงคล การุณงามพรรณ, สุดารัตน์ สุวารี, และนนัทนา นํ้ าฝน, 2555) และดา้นความรับผิดชอบ
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ต่อสุขภาพ พบว่ามีพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ คือการสูบบุหร่ีและด่ืมสุรา (มาหะมะ กาสอ, ภาสุรี แสงศุภวาณิช 

และพิชญา พรรคทองสุข, 2552)  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลตาํบลเชียงรากน้อย อาํเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตพ้ืนท่ี เพ่ือป้องกนัและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

ซ่ึงจากการปฏิบติังานท่ีผ่านมา ไดมี้การตรวจคดักรองสุขภาพ ให้ความรู้เร่ืองโรคไม่ติดต่อต่างๆและการป้องกนั โดย

ยึดหลกัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ “3อ. 2ส.” คือ อาหาร ออกกาํลงักาย อารมณ์ งดสูบบุหร่ีและสุรา (กระทรวง

สาธารณสุข กรมควบคุมโรค สาํนกัโรคไม่ติดต่อ, 2558) ใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการใชย้า การประเมินความเครียด มีการ

ติดตามเยี่ยมบา้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบนั (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลตาํบลเชียงรากนอ้ย, 2558) 

แต่ยงัพบว่าประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ทุกเพศ ทุกวยัวยัและทุกกลุ่มอาชีพ มีปัญหาภาวะนํ้ าหนักเกินและโรคอว้นอยา่ง

ต่อเน่ือง  ซ่ึงจากการคดักรองโรคเร้ือรัง ประจาํปีงบประมาณ 2558 ในประชากรอาย ุ20 - 60 ปี พบวา่มีภาวะนํ้ าหนกั

เกินและโรคอว้น (BMI ≥ 23 kg / m2) ร้อยละ 30.4 ซ่ึงผูท่ี้มีภาวะนํ้ าหนกัเกินและโรคอว้นส่วนใหญ่เป็นผูใ้ชแ้รงงาน

ในโรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ 39 (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล[รพสต.]บา้นคลองเปรม และโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตาํบลเชียงรากนอ้ย, 2558) ดงันั้น ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบในการส่งเสริมสุขภาพ ของประชาชนใน

เขตเทศบาลตาํบลเชียงรากน้อย  จึงสนใจศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูท่ี้มีภาวะนํ้ าหนักเกินและโรคอว้น 

โดยเฉพาะกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีภาวะนํ้ าหนกัเกินและโรคอว้นมากท่ีสุด 

วา่เป็นอยา่งไร นอกจากน้ีผูว้ิจยัมุ่งท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพระหวา่งกลุ่มท่ีมีภาวะนํ้ าหนกัเกิน 

อว้นระดบั 1 และอว้นระดบั 2 ว่ามีความแตกต่างกนัหรือไม่ อย่างไร ซ่ึงผูว้ิจยัยงัไม่พบงานวิจยัท่ีมีมาก่อนเก่ียวกบั

การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูมี้ภาวะนํ้ าหนกัเกินและโรคอว้นในแต่ละระดบั ผลจากการวจิยั

น้ีจะเป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน เป็นแนวทางในการวางแผนพฒันารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผูท่ี้มีภาวะนํ้ าหนัก

เกินและโรคอว้นแต่ละระดบั ทั้งกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มอ่ืน ๆ และประชาชนทัว่ไปในเขตเทศบาลตาํบลเชียงรากนอ้ย ได้

ตระหนกัถึงความสาํคญัของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือลดนํ้ าหนกั การควบคุมไม่ใหน้ํ้ าหนกัตวัเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้

ประชาชนมีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวติท่ีดี และมีความสุขต่อไป  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีมีภาวะนํ้ าหนกัเกินและโรค

อว้น ในเขตเทศบาลตาํบลเชียงรากนอ้ย อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

2. เปรียบเทียบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ระหวา่งกลุ่มท่ีมีภาวะนํ้ าหนกัเกิน อว้นระดบั 1 และอว้นระดบั 2  
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

ประชากรเขา้ถึงในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีมีภูมิลาํเนาและอาศยัอยูใ่นเขต

เทศบาลตาํบลเชียงรากนอ้ย กลุ่มตวัอยา่งเลือกจากประชากรเขา้ถึงแบบเฉพาะเจาะจง คือมีค่า BMI  ≥ 23 kg/m2 อายุ

ตั้งแต่ 20-60 ปี ทั้งเพศหญิงและเพศชาย มีความสามารถอ่าน เขียนภาษาไทยได ้ไม่มีปัญหาทางการไดย้นิ การพดู และ

มองเห็น สมคัรใจและยนิดีเขา้ร่วมโครงการวจิยั ไม่อยูร่ะหวา่งการตั้งครรภแ์ละเขา้ร่วมกิจกรรมในโครงการวจิยัอ่ืน ๆ 

ในระหว่างการวิจัย ขนาดกลุ่มตวัอย่างใช้ขอ้มูลจากผลการดําเนินงานคดักรองกลุ่มเส่ียงโรคเร้ือรัง ปี 2558 ใน

ประชากรอาย ุ20 - 60 ปี พบวา่ผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรม มีภาวะนํ้ าหนกัเกินและโรคอว้น (BMI ≥ 23 kg / 

m2) จาํนวน 700 ราย เฉล่ียร้อยละ 39 (รพสต.บา้นคลองเปรม และรพสต.เชียงรากนอ้ย, 2558) คาํนวณโดยใชต้าราง
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วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1633 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

การสุ่มตวัอย่างของเครซ่ี และมอร์แกน โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 250 ราย (Krejcie and 

Morgan, 1970) ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแจง้ให้ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น(อ.ส.ม.) หรือ

ผูแ้ทน ทุกหมู่บา้นในเขตพ้ืนท่ี รับทราบและขอความร่วมมือในการประชาสัมพนัธ์นดัหมายผูใ้ชแ้รงงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลตาํบลเชียงรากนอ้ย ตามทะเบียนรายช่ือ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในเขต

เทศบาลตาํบลเชียงรากนอ้ย ปี 2558 ท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑ ์มาเขา้ร่วมโครงการท่ีสถานบริการสาธารณสุข สาํนกังาน

เทศบาลตาํบลเชียงรากนอ้ย ช่วงเวลา  08.30 – 16.30 นาฬิกา ของทุกวนัราชการ หากอาสาสมคัรไม่สามารถเดินทางมา

เขา้ร่วมโครงการไดต้ามวนั เวลา สถานท่ี ท่ีกาํหนด สามารถนดัหมายวนั เวลา สถานท่ี ไดต้ามความเหมาะสมท่ีตกลง

ร่วมกนั เม่ือผูว้ิจยัพบกลุ่มตวัอยา่ง แนะนาํตนเอง ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุประสงคก์ารทาํวิจยั สิทธิของกลุ่มตวัอยา่งให้

ทราบและเป็นท่ีเขา้ใจ เม่ือกลุ่มตวัอย่างยินดีและสมคัรใจเขา้ร่วมการวิจัยให้อาสาสมัครเซ็นใบยินยอมเขา้ร่วม

โครงการวจิยั ผูว้จิยัอธิบายวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลและตอบแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่งฟัง โดยใชเ้วลาในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล และตอบแบบสอบถามรายละ 15 นาที แบบสอบถามประกอบดว้ยขอ้มูลส่วนบุคคล และแบบสอบถาม

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน ตามแนวคิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ Pender (2011) และสอดคลอ้ง

กบัการดาํเนินงานตามหลกั “3อ. 2ส.” ของกระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นการรับประทานอาหาร ดา้นการเคล่ือนไหวออกแรงหรือออกกาํลงักาย ดา้นการจดัการอารมณ์และความเครียด  

ดา้นความรับผิดชอบต่อสุขภาพดว้ยการละเวน้การสูบบุหร่ีและการด่ืมสุรา มีขอ้คาํถามทั้งหมด 37 คือ 1) ดา้นการ

รับประทานอาหาร 17 ขอ้ 2) ด้านการเคล่ือนไหวออกแรงหรือออกกาํลงักาย 7 ขอ้ 3) ด้านการจัดการอารมณ์และ

ความเครียด 7 ขอ้ 4) ดา้นความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ดว้ยการละเวน้การสูบบุหร่ี 3 ขอ้ การละเวน้การด่ืมสุรา 3 ขอ้ 

ลกัษณะคาํตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดบั โดยแบ่งระดบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็น 3 

ระดบัคือ ระดบัดี พอใช ้และปรับปรุง ไดรั้บการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ไดค้่า CVI เท่ากบั  

0.93 ความเช่ือมัน่ชนิดความสอดคลอ้งภายใน (Internal consistency reliability) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอ

นบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากบั 0.89 วิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยใชส้ถิติเชิงบรรยาย, 

Analysis of variance (ANOVA) และ Kruskal-Wallis H Test 
 

4. ผลการวจิยั 

1. ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง  

กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีมีภาวะนํ้ าหนกัเกินและโรคอว้น ในเขตเทศบาลตาํบล

เชียงรากนอ้ย จาํนวน 250 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.2 อาย ุ20 - 60 ปี อายเุฉล่ีย 40 ปี นบัถือศาสนาพทุธ 

ร้อยละ 92.8 มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 70.8 มากท่ีสุดจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. ร้อยละ 

29.2 ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัส่วนใหญ่เป็นบา้นของตนเอง ร้อยละ 92 จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน เฉล่ีย 5 ราย รายไดข้อง

ตนเองส่วนใหญ่ประมาณ 10,001-20,000 บาท/เดือน ร้อยละ 54.8 รายไดเ้พียงพอต่อรายจ่าย ร้อยละ 67.2 สถานท่ี

ทาํงานส่วนใหญ่อยูน่อกเขตเทศบาลตาํบลเชียงรากนอ้ย ร้อยละ 81.2 อายกุารทาํงานเฉล่ีย 10 ปี ลกัษณะการทาํงานมาก

ท่ีสุดคือนัง่ทาํงาน ร้อยละ 48 ทาํงานเฉล่ีย 9 ชัว่โมง/วนั ส่วนใหญ่ไม่มีกะกลางคืน ร้อยละ 57.2 มีกะกลางคืนร้อยละ 

42.8 โดยทาํงานกะกลางคืนเฉล่ีย 14 วนั/เดือน สถานท่ีทาํงานส่วนใหญ่ไม่มีพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีออกกาํลงักาย ร้อยละ 

62.8 ญาติสายตรงส่วนใหญ่มีประวติัภาวะนํ้ าหนกัเกินและโรคอว้น ร้อยละ 67.6 ส่วนใหญ่ไม่มีหรือไม่เคยตรวจโรค 

ร้อยละ 73.8 ส่วนผูท่ี้มีโรคประจาํตวั ร้อยละ 26.2โดยมากท่ีสุดเป็นโรคความดนัโลหิตสูง ร้อยละ 27.9 เม่ือแบ่งระดบั
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วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1634 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ภาวะนํ้ าหนกัเกินและโรคอว้น เป็น 3 ระดบั ตามดชันีมวลกายพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีภาวะนํ้ าหนกัเกิน (BMI 23 – 24.99 

kg / m2) จาํนวน 69 ราย (ร้อยละ27.6) อว้นระดบั 1 (BMI 25 –29.99 kg / m2) จาํนวน 114 ราย (ร้อยละ45.6) อว้นระดบั 

2 (BMI ≥ 30 kg / m2) จาํนวน 67 ราย (ร้อยละ26.8) 

2. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีมีภาวะนํ้ าหนกัเกินและโรคอว้น 

ในเขตเทศบาลตาํบลเชียงรากนอ้ย  

ผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลตาํบลเชียงรากนอ้ย ท่ีมีภาวะนํ้ าหนกัเกินและโรคอว้น มี

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัพอใช ้พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดา้นการรับประทานอาหาร อยู่ใน

ระดับพอใช้ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดา้นการเคล่ือนไหวออกแรงหรือออกกาํลงักาย อยู่ในระดบัตอ้งปรับปรุง  

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดา้นการจดัการอารมณ์และความเครียด อยูใ่นระดบัพอใช ้พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดา้น

การละเวน้การสูบบุหร่ี อยูใ่นระดบัดี พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดา้นการละเวน้การด่ืมสุรา อยูใ่นระดบัดี ดงัตารางท่ี 1  

  

ตารางท่ี 1  พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวมและรายดา้น ของกลุ่มตวัอยา่ง (n = 250)  

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ พิสยั x̄  ±SD ระดบั

พฤติกรรม 

ระดบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

ตอ้งปรับปรุง พอใช ้ ดี 

โดยรวม 1.70 - 

3.19 

2.50± 

0.29 

พอใช ้ 88(35.2%) 162(64.8%) 0 

ดา้นการรับประทานอาหาร 1.59 - 

3.29 

2.49± 

0.33 

พอใช ้ 101(40.4%) 146(58.4%) 3(1.2%) 

ด้านการเคล่ือนไหวออก

แรงหรือออกกาํลงักาย 

1.00 - 

3.43 

1.72± 

0.56 

ตอ้ง

ปรับปรุง 

213(85.2%) 34(13.6%) 3(1.2%) 

ดา้นการจดัการอารมณ์และ

ความเครียด 

1.29 - 

3.86 

2.57± 

0.37 

พอใช ้ 55(22%) 186(74.4%) 9(3.6%) 

ดา้นการละเวน้การสูบบุหร่ี  1.00 - 

4.00 

3.33± 

0.78 

ดี 26(10.4%) 63(25.2%) 161(64.4

%) 

ดา้นการละเวน้การด่ืมสุรา 1.00 - 

4.00 

3.34± 

0.85 

ดี 41(16.4%) 71(28.4%) 138(55.2

%) 

 

3. เปรียบเทียบพฤติกรรมส่งเสริม ระหวา่งกลุ่มท่ีมีภาวะนํ้ าหนกัเกิน อว้นระดบั 1 และอว้นระดบั 2  

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวมและรายดา้น ผูใ้ชแ้รงงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลตาํบลเชียงรากน้อย กลุ่มภาวะนํ้ าหนักเกิน อ้วนระดับ 1 และอ้วนระดับ 2 พบว่า

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวม และรายดา้นไม่แตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ระหวา่งกลุ่มภาวะนํ้ าหนกัเกิน อว้นระดบั 1 และอว้นระดบั 2   

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ภาวะนํ้ าหนกัเกิน 

n =69 

(x̄  ±SD) 

อว้นระดบั 1 

n =114 

(x̄  ±SD) 

อว้นระดบั 2 

n = 67 

(x̄  ±SD) 

สถิติ * p-value 

โดยรวม 2.52 ± 0.25 2.49 ± 0.32 2.49 ± 0.28 F = .165 .848 

ดา้นการรับประทานอาหาร 2.53±.30 2.50 ± .34 2.45 ± .34 x2=1.288 .525 

ดา้นการเคล่ือนไหวออกแรงหรือ

ออกกาํลงักาย 

1.68±.59 1.72 ± .54 1.77±.57 x2=1.176 .555 

ดา้นการจดัการอารมณ์และ

ความเครียด 

2.60±.28 2.56 ± .40 2.57±.39 x2=.849 .654 

ดา้นการละเวน้การสูบบุหร่ี 3.28±.86 3.31 ± .81 3.42±.62 x2=.167 .920 

ดา้นการละเวน้การด่ืมสุรา 3.45± .80 3.30± .90 3.31 ±.84 x2=1.647 .439 

* x2= Kruskal-Wallis H Test, F = ANOVA 
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวม และรายดา้น ของผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีมีภาวะ

นํ้ าหนกัเกินและโรคอว้น ในเขตเทศบาลตาํบลเชียงรากนอ้ย 

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวม อยูใ่นระดบัพอใช ้โดยพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในแต่ละดา้น มีดงัน้ี 

1) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดา้นการรับประทานอาหาร อยูใ่นระดบัพอใช ้โดยพบวา่พฤติกรรมท่ีมี

ผูป้ฏิบัติมากท่ีสุดคือ การรับประทานผลไมร้สหวานจัด เช่นมะม่วงสุก ทุเรียน ขนุน เงาะ น้อยหน่า ลาํไย และ

รับประทานอาหารจานด่วน เช่น พิซซ่า ไก่ทอด แฮมเบอร์เกอร์ และด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีนํ้ าตาล เช่นนํ้ าอดัลม นํ้ าหวาน นํ้ า

ผลไมส้าํเร็จรูป ชานม กาแฟ นมรสหวาน เคร่ืองด่ืมชูกาํลงั พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบติัเลยมากท่ีสุดคือการอ่านฉลาก

โภชนาการ เพ่ือดูปริมาณพลงังาน ไขมนั และสารอาหาร ท่ีผลิตภณัฑบ์รรจุอาหาร และไม่เคยเค้ียวอาหารใหล้ะเอียด

ก่อนกลืน  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ถาวร มาตน้ และปัทมา สุพรรณกุล (2555) พบวา่ประชาชนใน รพ.สต. เขต

จงัหวดัภาคเหนือตอนล่างท่ีมีภาวะนํ้ าหนกัเกินและโรคอว้น  ก่อนเขา้ร่วมโครงการคนไทยไร้พงุ มีพฤติกรรมดา้นการ

รับประทานอาหาร อยูใ่นระดบัพอใช ้สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปาณบดี เอกะจมัปกะ และนิธิศ วฒันมะโน (2552) 

พบวา่พฤติกรรมการรับประทานอาหารในกลุ่มวยัทาํงาน คือการรับประทานอาหารท่ีมีไขมนัสูง และบริโภคผกั ผลไม้

น้อย สอดคล้องกับการศึกษาของ Mozaffarian, Hao, Rimm, Willett, and  Hu  (2011) ท่ีพบว่าปัจจัยสําคัญท่ีทําให้คน

อเมริกนัมีภาวะนํ้ าหนกัเกินและโรคอว้น คือการรับประทานอาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสหวาน มนั อาหารประเภททอด 

และสอดคล้องกับการศึ กษาของ  Del Duca, Silva, Garcia, de  Oliveira, and Nahas (2012) พบว่าผู ้ใช้แรง ง า น

อุตสาหกรรมวยัผูใ้หญ่ในบราซิล มีพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อสุขภาพมากท่ีสุดคือการบริโภคผกั ผลไมจ้าํนวนนอ้ย และมีรส

หวานจดั  

2) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการเคล่ือนไหวออกแรงหรือออกกําลังกาย อยู่ในระดับต้อง

ปรับปรุง โดยพบวา่พฤติกรรมท่ีมีผูป้ฏิบติัมากท่ีสุดคือ การไม่เคยออกกาํลงักายโดยใชก้ลา้มเน้ือเฉพาะส่วนหรือแรง

ตา้น เช่นวิดพ้ืน ซิทอพั  ยกนํ้ าหนกั ยกดมัเบล เล่นบาร์เบล รองลงมาคือก่อนและหลงัการออกกาํลงักายหรือเล่นกีฬา
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ทุกคร้ังไม่เคยอบอุ่นและผอ่นคลายร่างกายอยา่งนอ้ย 5 – 10 นาที สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เกษณี  สุขพิมาย (2555) 

พบวา่กลุ่มเส่ียงโรคอว้นลงพุงร้อยละ 70.2 มีพฤติกรรมการออกกาํลงักายในระดบัปรับปรุง สอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของ ศิริลกัษณ์  วงษว์ิจิตสุข และปางก์เพญ็  เหลืองเอกทิน (2552) พบวา่กลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.

สมุทรปราการ มากกวา่ร้อยละ 60 ไม่มีการออกกาํลงักาย สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ถาวร มาตน้ และปัทมา สุพรรณ

กุล (2555) พบวา่ประชาชนใน รพ.สต. เขตจงัหวดัภาคเหนือตอนล่างท่ีมีภาวะนํ้ าหนกัเกินและโรคอว้น  ก่อนเขา้ร่วม

โครงการคนไทยไร้พุง มีพฤติกรรมดา้นการออกกาํลงักายอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง และเป็นไปไดว้า่สถานท่ีทาํงาน

ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาลตาํบลเชียงรากน้อย ร้อยละ 81.2 อาจทาํให้ตอ้งใชเ้วลามากในการ

เดินทางไปทาํงานและเดินทางกลบับา้น มีเวลาเหลือนอ้ยหลงัจากเสร็จส้ินการทาํงานในแต่ละวนั ส่งผลใหไ้ม่มีเวลาใน

การออกกาํลงักายใหค้รบ 30 นาทีต่อเน่ือง และไม่ถึง 3 คร้ังต่อสปัดาห์ ร่วมกบัส่วนใหญ่สถานท่ีทาํงานไม่มีพ้ืนท่ีหรือ

สถานท่ีออกกาํลงักาย ร้อยละ 62.8 

3) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดา้นการจดัการอารมณ์และความเครียด อยู่ในระดบัพอใช ้โดยพบวา่

พฤติกรรมท่ีมีผูป้ฏิบติัมากท่ีสุดคือ มีอารมณ์วิตกกงัวล/หงุดหงิด / เครียด และคิดมากหรือกงัวลใจ จนทาํให้นอนไม่

หลบั เป็นบางคร้ัง (1-3 วนั/สปัดาห์) ขอ้ท่ีไม่เคยปฏิบติัเลยมากท่ีสุดคือเวลามีความเครียด จะใชก้ารออกกาํลงักาย เล่น

กีฬา หรือทาํงานบา้น งานอดิเรก เป็นวิธีผ่อนคลาย ส่วนขอ้ท่ีปฏิบติัเป็นประจาํทุกวนัมากท่ีสุดคือ การนอนหลบันอ้ย

กวา่วนัละ 8 ชัว่โมง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธิดากานต ์รุจิพฒันกุล (2560) ท่ีกล่าววา่การคิดมากหรือกงัวลใจ 

จนทาํให้นอนไม่หลบั หรือนอนหลบันอ้ยกวา่ วนัละ 8 ชัว่โมง ส่งผลให้ฮอร์โมนเครียด หรือคอร์ติซอล หลัง่มากข้ึน

ในวนัถดัมา จะกระตุน้ใหรู้้สึกอยากอาหารหวาน ๆ หรือนํ้ าตาลมากกวา่เดิม ฮอร์โมนหิว หรือ เกรลิน ก็จะหลัง่เพ่ิมข้ึน

ดว้ย ส่งผลให้รับประทานอาหารมากข้ึนเป็นสองเท่า และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ มงคล การุณงามพรรณ และ

คณะ (2555) ท่ีพบว่า พฤติกรรมสุขภาพของคนทาํงานในสถานประกอบการเขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีเวลา

พกัผ่อนในแต่ละวนัไม่เพียงพอ เน่ืองจากส่วนมากมีท่ีพกัอาศยัอยู่นอกเขต ทาํให้ตอ้งใชเ้วลามากในการเดินทางมา

ทาํงานและเดินทางกลบับา้น  

4) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการละเวน้การสูบบุหร่ีอยู่ในระดบัดี โดยพบว่าพฤติกรรมท่ีมีผู ้

ปฏิบติัมากท่ีสุดคือ ไม่เคยสูบบุหร่ีหรือยาเสน้เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดหรือวติกกงัวล ส่วนขอ้ท่ีปฏิบติัเป็นประจาํ

ทุกวนัมากท่ีสุดคือการอยู่ใกลชิ้ดกบัผูท่ี้สูบบุหร่ีหรือสูบยาเส้น สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ มงคล การุณงามพรรณ 

และคณะ (2555) พบวา่พฤติกรรมสุขภาพของคนทาํงานในสถานประกอบการ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่

ไม่สูบบุหร่ี ร้อยละ 83.9 และอาจเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.2 ทาํใหส่้วนใหญ่มีพฤติกรรม

ไม่สูบบุหร่ีหรือยาเส้น ร้อยละ 85.6 สอดคลอ้งกบัรายงานของ สาํนกังานสถิติแห่งชาติ (2557) ท่ีพบวา่อตัราการสูบ

บุหร่ีของผูห้ญิงนอ้ยกวา่ผูช้าย 18.4 เท่า ร้อยละ22 และ 40.5 ตามลาํดบั สอดคลอ้งการศึกษาของ มาหะมะ กาสอ, ภาสุรี 

แสงศุภวาณิช, และพิชญา พรรคทองสุข (2552) พบว่าลูกจา้งท่ีทาํงานในโรงงานขนาดกลางของจงัหวดัสงขลา สูบ

บุหร่ีร้อยละ 24.2 เพศชายจะสูบบุหร่ีมากกว่าเพศหญิง และพบว่าปัจจัยด้านเพศ เป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี  

5)  พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดา้นการละเวน้การด่ืมสุรา อยู่ในระดบัดี โดยพบว่าพฤติกรรมท่ีมีผู ้

ปฏิบติัมากท่ีสุดคือ ไม่เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เช่น สุรา เบียร์ ไวน์ ยาดอง สาโท เวลามีงานเล้ียง พบปะสังสรรค ์

และเพ่ือผอ่นคลายความตึงเครียดหรือวติกกงัวล สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ มงคล การุณงามพรรณ และคณะ (2555) 



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1637 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

พบวา่พฤติกรรมสุขภาพของคนทาํงานในสถานประกอบการ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ไม่ด่ืมสุรา ร้อยละ 

83.9 และอาจเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.2 ส่วนใหญ่จึงมีพฤติกรรมไม่ด่ืมสุรา จาํนวน138 

ราย (ร้อยละ 55.2) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ มาหะมะ  กาสอ และคณะ (2552) พบว่าลูกจา้งท่ีทาํงานในโรงงาน

ขนาดกลางของจงัหวดัสงขลา มีพฤติกรรมการไม่ด่ืมสุรา ร้อยละ 76.7 เพศชายจะด่ืมสุรามากกวา่เพศหญิงและพบวา่

ปัจจยัดา้นเพศ เป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการด่ืมสุรา  

5.2 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มท่ีมีภาวะนํ้ าหนกัเกิน อว้นระดบั 1 

และอว้นระดบั 2 มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวม และรายดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สนับสนุนสมมุติฐานท่ีวา่ 

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของกลุ่มตวัอย่างระหว่างกลุ่มท่ีมีภาวะนํ้ าหนักเกิน อว้นระดบั 1 และอว้นระดบั 2 ทั้ ง

ภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกัน ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างทั้ งสามกลุ่ม มีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการมี

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพใกลเ้คียงกนั ไดแ้ก่  การศึกษา ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั รายได ้สถานท่ีทาํงาน ลกัษณะการทาํงาน 

ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาทาํให้มีความรู้ การรับรู้ปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพจากการมีภาวะ

นํ้ าหนกัเกินและโรคอว้น และมีโอกาสเขา้ถึงข่าวสารดา้นพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร  ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบั Gregory, Blanck, Gillespie, Maynard, and Serdula (2008) ท่ีวา่ประชาชนกลุ่มท่ีมีภาวะนํ้ าหนกัเกิน และโรคอว้น 

ยงัขาดการรับรู้ปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ จากการมีภาวะนํ้ าหนกัเกินและโรคอว้น ซ่ึงการไม่รับรู้ปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพจะ

ส่งผลให้ไม่ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ลกัษณะท่ีอยู่อาศยัพบว่าส่วนใหญ่เป็นบา้นของตนเอง หอพกั และบา้นเช่า จาก

การศึกษาของ มาหะมะ  กาสอ และคณะ (2552) พบวา่ปัจจยัดา้นท่ีอยูอ่าศยั มีความสมัพนัธ์กบัการรับประทานอาหาร

หวาน มนั เค็ม ของลูกจา้งในสถานประกอบการ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จอมขวญั โยธาสมุทร และคณะ (2554) 

พบวา่ สภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยัเป็นปัญหาท่ีสาํคญัท่ีสุด ทาํใหเ้กิดความสะดวกในการเขา้ถึง และเป็นแรงจูงใจในการ

บริโภคสินคา้ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และสอดคลอ้งกบั กีรติภรณ์  สิงห์วเิศษ และรุ้งระว ี นาวเีจริญ (2557) ท่ีพบวา่

ส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ท่ีพกัอาศยั มีความสมัพนัธ์กบัการควบคุมนํ้ าหนกั ในส่วนของรายได ้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี

รายไดค้่อนขา้งสูงประมาณ 10,001-20,000 บาท/เดือน ร้อยละ 54.8 เป็นไปไดท่ี้ทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งสามารถซ้ืออาหาร

มารับประทานในปริมาณท่ีมากเกินในแต่ละวนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ทศัพร สุดเสน่หา (2556) ศึกษาเร่ืองตวั

แปรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มเส่ียงโรคอว้นลงพุง รพสต.ไผ่งาม อ.โคกสูง จ.สระแกว้ พบวา่

รายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มเส่ียงโรคอว้นลงพุง ในส่วนของสถานท่ีทาํงาน ส่วน

ใหญ่อยูน่อกเขตเทศบาลตาํบลเชียงรากนอ้ย ร้อยละ 81.1 และไม่มีพ้ืนท่ีในการออกกาํลงักาย ร้อยละ 62.8 ลกัษณะงาน

ส่วนใหญ่นัง่ทาํงาน ร้อยละ 48 จากการศึกษาของ มงคล การุณงามพรรณ และคณะ (2555) พบวา่สถานท่ีทาํงาน และ

ลกัษณะงานมีผลต่อพฤติกรรมการควบคุมนํ้ าหนกั อีกทั้งถา้ตอ้งใชเ้วลามากในการเดินทางมาทาํงานและเดินทางกลบั

บา้น มีเวลาเหลือ เพียงสั้นๆ หลงัจากเสร็จส้ินการทาํงานในแต่ละวนั ส่งผลใหมี้เวลาในการออกกาํลงักายนอ้ย หรือไม่

มีเวลาในการออกกาํลงักาย อีกทั้งอาจมีผลต่อเวลาในการพกัผอ่น ดว้ยเหตุน้ีอาจทาํใหพ้ฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของ

ผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลตาํบลเชียงรากนอ้ย ท่ีมีภาวะนํ้ าหนกัเกิน อว้นระดบั 1 และอว้น

ระดบั 2 ทั้งภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั  
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีมีภาวะนํ้ าหนกัเกินและโรคอว้น ในเขตเทศบาล

ตาํบลเชียงรากน้อย มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการ



 การประชมุนําเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศึกษา 
ครัง้ท่ี ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1638 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

รับประทานอาหาร และการจดัการอารมณ์และความเครียดอยูใ่นระดบัพอใช ้ดา้นการเคล่ือนไหวออกแรงหรือออก

กาํลงักายอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มภาวะนํ้ าหนกัเกิน อว้นระดบั 1 และอว้น

ระดบั 2 ทั้ งโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั หน่วยงานสาธารณสุข ควรนาํพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีไดจ้าก

การศึกษา มาเป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน ในการออกแบบแนวทางปฏิบติั กิจกรรม เพ่ือสร้างความตระหนกั ให้เกิดการรับรู้

ภาวะเส่ียงของการเกิดโรคแทรกซอ้นจากการมีภาวะนํ้ าหนกัเกินและโรคอว้น ใหเ้ห็นถึงความสาํคญัในการลดนํ้ าหนกั 

และการควบคุมนํ้ าหนกัใหค้งท่ีหรือไม่ใหเ้พ่ิมมากข้ึน มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของตนใหดี้ยิง่ข้ึน 

และศึกษาวจิยัถึงผลของการใชแ้นวปฏิบติัดงักล่าวต่อผูท่ี้มีภาวะนํ้ าหนกัเกินและโรคอว้นต่อไป  
 

กติตกิรรมประกาศ    

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในงานวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีทุกท่าน ขอขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษา 

ท่าน ผศ.ดร. นิภา  กิมสูงเนิน และอาจารยค์ณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิตทุกท่าน ท่ีกรุณาเสียสละเวลาให้

คาํแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ และแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ตลอดจนติดตามวิทยานิพนธ์ดว้ยความเอาใจใส่ และให้

กาํลงัใจท่ีดีเสมอมา ขอขอบพระคุณ รศ.ประคอง  อินทรสมบติั และ ผศ.ดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น ท่ีกรุณาใหข้อ้คิดเห็น 

คาํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการทาํวทิยานิพนธ์ในคร้ังน้ี ขอขอบพระคุณแพทยห์ญิงบงัอร  ศุภชาติวงศ ์ ผศ.

ดร.รัชนี นามจนัทรา และคุณวราภรณ์  จนัทรัตน์ ท่ีกรุณาเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเคร่ืองมือ และให้คาํปรึกษาใน

การทําวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณคณะผูบ้ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สํานักงานเทศบาลตาํบลเชียงรากน้อย  

ผูอ้าํนวยการและเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในเขตเทศบาลตาํบลเชียงรากนอ้ย ทั้ง 2 แห่ง อาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ทุกชุมชน ท่ีให้ขอ้มูลและสนบัสนุนการดาํเนินการวิจยั ขอบคุณครอบครัว เพ่ือน

ผูร่้วมงาน เพ่ือนๆนักศึกษาปริญญาโทรุ่น 11 สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่ มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีให้ความช่วยเหลือ 

และเป็นกาํลงัใจเสมอมา และขอขอบพระคุณอาสาสมคัรผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัทุกท่านท่ีมีส่วนสําคญัในการทาํ

วทิยานิพนธ์ในคร้ังน้ี ใหป้ระสบความสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิต พฤติกรรม และความตอ้งการทาง       

แฟชั่นของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชั่นเอเชียในประเทศไทยต่อการออกแบบเคร่ืองแต่งกายสตรีร่วมสมยั โดยการใช้          

อตัลกัษณ์ของชุดไทยพระราชนิยม (2) เพ่ือศึกษาแนวทางในการออกแบบเคร่ืองแต่งกายสตรีร่วมสมยั โดยการใช ้     

อตัลกัษณ์ของชุดไทยพระราชนิยม และ (3) เพ่ือสร้างรูปแบบ (Model) ความเหมาะสมในการเลือกใชอ้ตัลกัษณ์ของ

ชุดไทยพระราชนิยมให้เหมาะสมกบัการออกแบบเคร่ืองแต่งกายสตรีร่วมสมยั โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั 

ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคกลุ่มเจนเนอเรชัน่เอเชียในประเทศไทย มุ่งเนน้ท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคเพศหญิงท่ีมีช่วงอาย ุ18 – 35 ปี จาํนวน 

24 คน ซ่ึงเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และ

แบบสอบถาม สถิติท่ีใชเ้ป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าสถิติร้อยละในการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบ โดยการแปรขอ้มูล

เพ่ือจาํแนกกลุ่ม ผลการวิจยัพบว่า สามารถแบ่งผูบ้ริโภคตามรูปแบบการดาํเนินชีวิต พฤติกรรมความตอ้งการทาง

แฟชัน่ 4 กลุ่ม แสดงผลลพัธ์ได ้3 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการดาํเนินชีวติและพฤติกรรมความตอ้งการทางแฟชัน่ 2) พ้ืน

หลงัการใชชี้วิตของผูบ้ริโภค และ 3) องค์ประกอบทางการออกแบบ ท่ีแสดงถึงการจดักลุ่มและความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคดงักล่าว โดยสามารถจาํแนกผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอเชียในประเทศไทยออกเป็น 4  กลุ่ม ตามทศันคติ ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มคนเมือง ชอบดีไซน์ท่ีลํ้ ายุค แปลกใหม่ หรือมีเทคโนโลยี 2) กลุ่มคนเมือง ชอบดีไซน์ยอ้นยุค ดึงเอา

ศิลปวฒันธรรมดั่งเดิมมาประยุกต์เขา้กัน 3) กลุ่มคนเมือง เรียบ สบาย ดีไซน์น้อย 4) กลุ่มคนเมือง ชอบเดินทาง

ท่องเท่ียว มีอิสระในการแสดงออก ซ่ึงเช่ือมโยงกบัสุนทรียศาสตร์ขององคป์ระกอบทางการออกแบบ ไดแ้ก่ รูปร่าง 

รูปทรง รายละเอียดในการตกแต่ง วสัดุ พ้ืนผิว สี และลวดลายพิมพ ์ท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบการดาํเนินชีวติ พฤติกรรม 

และความตอ้งการทางแฟชัน่ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอเชียในประเทศไทย 

คาํสําคญั:  เคร่ืองแตง่กายสตรีร่วมสมยั, อตัลกัษณ์, สญัวทิยา, พฤติกรรมความตอ้งการทางแฟชัน่ 

 

ABSTRACT 

This research aims (1) to study the lifestyle, behavior, and fashion needs of consumers toward contemporary 

costume design by using the identity of Thai royal dress. (2) to study the design guidelines for contemporary women's 

apparel by using the identity of Thai royal dress , and (3) to create a model suitable for choosing the identity of Thai 
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royal dress to suit contemporary women's costume design. The population used in this study is the “Generation Asia” 

consumer in Thailand. The qualitative research sample are 24  female consumers aged 18-35  years. Research tools 

include: group discussion (focus group) and statistical questionnaire were used. Analysis of percentage statistics in 

comparative data analysis by data transformation for classification. The  research found that it can divide consumers 

by lifestyle modes. Fashion needs 4  groups the result is 3  types of dimensions; 1 )  fashion demand behavior 2 ) 

consumer living background and 3 )  design elements. The research found that there are four attitude categories of 

consumer in Thailand; 1) Urban/ Modern/ Future Technology 2) Urban/ Retro/ Traditional Contemporary 3) Urban/ 

Simple/ Natural 4 )  Urban/ Bohemian/ Adventure.  It is linked to the aesthetics of the elements of design, including 

the shape, texture, decoration, color, material, and printing. In line with the lifestyle, Those attitudes express their 

behavior and fashion needs of the “Generation of Asia” consumers in Thailand. 

Keywords: Contemporary Women's Costume, Identity Sign Systems, Fashion Demand Behavior 

 

1. บทนํา 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีภาพลกัษณ์และความโดดเด่นทางวฒันธรรมท่ีโลกรับรู้ นอกจากนั้นไทยยงัมี

งานศิลปะและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีความหลากหลายและโดดเด่น สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการสร้างความแตกต่าง

ให้กบัวิธีการออกแบบเส้ือผา้และส่ิงทอ ในการวางแผนยุทธศาสตร์เชิงธุรกิจในการพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอและ

แฟชัน่ ปี 2558 - 2573 ภายใตห้ลกัคิด “มุ่งสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรคท่ี์มีอิทธิพลทางวฒันธรรมในระดบัสากลอยา่ง

ย ัง่ยืน” ตั้งเป้าการยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนยร์วมการออกแบบแฟชั่นส่ิงทอของภูมิภาคในปี 2021 รวมถึง 

“แฟชัน่ร่วมสมยั” ในปี 2031 (สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ, 2558) โดยใชเ้ทคโนโลยีกบัความคิดสร้างสรรค์

เช่ือมโยงกับทุนวฒันธรรม เพ่ือเป็นผูน้าํในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้ งแฟชั่นร่วมสมยัสามารถสร้างความหลากหลาย     

และโดดเด่นของแบรนด์ไทยในทุกระดบั (Y&R, 2015 : ออนไลน์) สามารถเช่ือมโยงกบัระบบอุตสาหกรรมแฟชัน่

ของโลกและสร้างสังคมแฟชั่นไทยท่ีมีเอกลักษณ์เป็นผู ้นําเทรนด์ของภูมิภาค สามารถเติบโตและเพ่ิมขีด   

ความสามารถทางการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเส้ือผา้แฟชั่นร่วมสมยั มีองค์ประกอบสนับสนุนท่ีสอดคลอ้งกบั   

พฒันาการของสังคมและอุตสาหกรรมไทย โดยการผลิตสินคา้ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิม (value added products) ไดต้รงตาม

กระแสนิยมและเทรนด์แฟชัน่ ทั้งวตัถุดิบ ผา้ สีสัน ลวดลาย และรูปแบบของแฟชัน่ ให้สินคา้มีคุณภาพตรงตามความ

ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทั้งในเชิงคุณภาพท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้(สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม, 2556) รวมถึงการผลิตสินคา้ท่ีมีแนวคิดและตวัตน (concept & characters) ท่ีชัดเจน โดย    มีการ

ส่ือสารท่ีชดัเจนกบักลุ่มผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอเชีย (Generation Asia) ในประเทศไทย ซ่ึงเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคใหม่ท่ีมี

กําลังซ้ือสําคัญเป็นตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย โดยมีรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบคนเมือง (Urban 

Lifestyle) มีวิถีชีวิตเติบโตท่ามกลางความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและ

เทคโนโลยี มีความตอ้งการทางแฟชัน่ในรูปแบบของการผสมผสานวฒันธรรมร่วมสมยั จึงพร้อมให้การสนับสนุน

สินคา้วฒันธรรมท่ีมีการออกแบบสร้างสรรคเ์ป็นอยา่งดี เน่ืองจากกระแสความตอ้งการสินคา้เชิงวฒันธรรมไดเ้กิดข้ึน

จากการเปล่ียนผ่านอารยธรรมของมนุษยน์ั่นคือ การเปล่ียนแปลงวิธีการคิดของผูค้นท่ีมีต่อสังคมและโลก (สถาบนั

องค์ความรู้แห่งเอเชีย AKI, 2557) โดยจะเป็นยุคความคิดเชิงสร้างสรรค์ มรดกทางวฒันธรรม จากเหตุผลดงักล่าว 
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ผูว้ิจยัจึงเลง็เห็นความน่าสนใจในการศึกษาพฒันาการออกแบบเคร่ืองแต่งกายสตรีร่วมสมยั โดยการใชอ้ตัลกัษณ์ของ

ชุดไทยพระราชนิยมท่ีเป็นเคร่ืองแต่งกายประจาํชาติของสตรีไทย มีรากฐานความคิดท่ีมาจากวิถีชีวิตและพฤติกรรม

ของคนในประเทศ ดงันั้นผูว้จิยัหวงัอยา่งยิง่วา่การศึกษาคร้ังน้ีเป็นองคค์วามรู้หรือแนวทางในการพฒันาการออกแบบ

เคร่ืองแต่งกายสตรี โดยการใชอ้ตัลกัษณ์ของชุดไทยพระราชนิยม สําหรับความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม

ผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอเชียในประเทศไทย พร้อมทั้งสามารถนาํไปปรับหรือประยกุตใ์ชก้บัการออกแบบสร้างสรรค์

จากทุนวฒัธรรมของอตัลกัษณ์ไทยเกิดเป็นงานดีไซน์ท่ีมีสไตลเ์ฉพาะตวัควบคู่ไปกบัการพฒันายกระดบังานออกแบบ

และตอบสนองการใชง้านของคนในประเทศและเช่ือมโยงสู่ผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอเชียในภูมิภาคต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวติ พฤติกรรม และความตอ้งการทางแฟชัน่ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอเชีย

ในประเทศไทยต่อการออกแบบเคร่ืองแต่งกายสตรีร่วมสมยั โดยการใชอ้ตัลกัษณ์ของชุดไทยพระราชนิยม 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการออกแบบเคร่ืองแต่งกายสตรีร่วมสมยั โดยการใชอ้ตัลกัษณ์ของชุดไทย           

พระราชนิยม 

3. เพ่ือสร้างรูปแบบ (Model) ความเหมาะสมในการเลือกใชอ้ตัลกัษณ์ของชุดไทยพระราชนิยม ใหเ้หมาะสม

กบัการออกแบบเคร่ืองแตง่กายสตรีร่วมสมยั 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

งานวิจยัไดศึ้กษา คน้ควา้ และรวบรวมเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  1) แนวคิดทฤษฎี

ผูบ้ริโภคเจนเนอเรชั่นเอเชียและผูบ้ริโภคเจนเนอเรชั่นเอเชียในประเทศไทย โดยศึกษาถึงรูปแบบการดาํเนินชีวิต 

พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่เคร่ืองแต่งกาย  2) แนวคิดทุนวฒันธรรม ในด้านการแบ่ง

ประเภททุนวฒันธรรม เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์เคร่ืองแต่งกายชุดไทยพระราชนิยม  3) แนวคิดทฤษฎีหลักการและ

องคป์ระกอบการออกแบบจากเอกสาร หนงัสือ ส่ืออิเลคทรอนิคส์ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1 งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  ซ่ึงศึกษาการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) เก็บขอ้มูลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และแบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือให้ได้

ขอ้มูลเชิงลึกมากข้ึน (สุภางค์, 2553) โดยขั้นตอนในการสร้างประเด็นคาํถาม ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้งและรวบรวมขอ้มูลให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคง์านวิจยัและไดน้าํคาํถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา

ทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปใชจ้ริง พร้อมทั้งไดท้ดสอบประเด็นคาํถามจาํนวน 1 กลุ่ม 

และทาํการปรับประเด็นคาํถามเพ่ือใหเ้กิดความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน   

3.2 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีกลุ่มประชากรท่ีใชคื้อ กลุ่มผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอเชียในประเทศไทย อายรุะหวา่ง 

18 – 35 ปี เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่อาศยัในกรุงเทพฯ ซ่ึงกลุ่มประชากรดงักล่าวมีมากกวา่ 100,000 คน (Y&R, 2015: ออนไลน์) 

จึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงเน่ืองจากเป็นผูริ้เร่ิมและให้ความสาํคญักบัการบริโภคสินคา้แฟชัน่มากกวา่เพศชาย (Beaudoin 

et al., 2005) จาํนวนทั้งส้ิน 24 คน  

3.3 วิธีการเก็บขอ้มูลงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นกระบวนการดาํเนินการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอเชียในประเทศไทย เพ่ือให้ไดข้อ้มูลรูปแบบการดาํเนินชีวิต พฤติกรรม บุคลิกภาพ การบริโภค

สินคา้แฟชัน่ตลอดจนความตอ้งการทางแฟชัน่ของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นแนวทางพฒันาการออกแบบเคร่ืองแต่งกายสตรีร่วม
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สมยั โดยการใช้อตัลกัษณ์ของชุดไทยพระราชนิยม ท่ีสามารถตอบสนองได้ตรงกับความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดย

เคร่ืองมือท่ีใชร้วบรวมขอ้มูลเป็นการสร้างประเด็นคาํถามแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) และแบบสอบถาม (วรรณี, 

2551) ลกัษณะประเด็นคาํถามประกอบดว้ย 3 ตอน ไดแ้ก่  1) ขอ้มูลทัว่ไปและรูปแบบการดาํเนินชีวิต พฤติกรรมการ

บริโภคสินคา้แฟชัน่ของกลุ่มผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอเชีย  2) ขอ้มูลการวดัพ้ืนหลงัชีวิตของกลุ่มผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่

เอเชียในประเทศไทย 3) ขอ้มูลองคป์ระกอบทางการออกแบบเคร่ืองแต่งกายสตรี   

3.4 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงพรรณนา                   

ลกัษณะของบุคคล ซ่ึงมีความเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาและเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อ

การพฒันาการออกแบบเคร่ืองแต่งกายสตรีร่วมสมยั โดยการใชอ้ตัลกัษณ์ของชุดไทยพระราชนิยมท่ีมีความเปล่ียนแปลง

อยา่งรวดเร็ว ซ่ึงจะมีความยากในการใชส้ถิติชนิดอ่ืนในการประมวลผลใชส้าํหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนท่ี 1, 2 และ 3 

โดยใชว้ิธีการแจกแจงความถ่ี (Frequency) คิดเป็นร้อยละ (Percentage) (กลัยา วาณิชบญัชา, 2545 อา้งถึงใน สมพงษ ์ คง

รุ่งเรืองสกุล, 2556) และการสังเคราะห์ประเด็นสาํคญัจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ท่ีส่งผลต่อการออกแบบและ

สร้างสรรคเ์คร่ืองแต่งกายสตรีร่วมสมยั โดยการใชอ้ตัลกัษณ์ของชุดไทยพระราชนิยม 
 

4. ผลการวจิยั 

ในการจาํแนกรูปแบบการดาํเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภคสินคา้แฟชัน่และพ้ืนหลงัชีวิต 4 กลุ่ม มีขอ้มูล

ทางความถ่ีท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุด คือ กลุ่มคนเมือง ชอบดีไซน์ท่ีลํ้ายคุ แปลกใหม่ หรือมีเทคโนโลยี (Urban/ Modern/ 

Future Technology) มีลาํดบัคะแนนมากท่ีสุด ร้อยละ 33.33 รองลงมาคือ กลุ่มคนเมือง ชอบเดินทางท่องเท่ียว มีอิสระ

ในการแสดงออก (Urban/ Bohemian/ Adventure) ร้อยละ 28.57 กลุ่มคนเมือง เรียบ สบาย ดีไซน์นอ้ย (Urban/ Simple/ 

Natural) ร้อยละ 21.42 และกลุ่มคนเมือง ชอบดีไซน์ยอ้นยคุ ดึงเอาศิลปวฒันธรรมดัง่เดิมมาประยกุตเ์ขา้กนักบัความ

ทนัสมยัในปัจจุบนั (Urban/ Retro/ Traditional Contemporary) ร้อยละ 16.66 ตามลาํดบั 

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้เคร่ืองแต่งกายแฟชัน่สตรีร่วมสมยั  จากอตัลกัษณ์ของชุดไทยพระราชนิยม 

พบว่าอิทธิพลต่อการเลือกซ้ืออยู่ในระดบัมากท่ีสุดท่ีระดบัคะแนนร้อยละเท่ากนัคือ โอกาสท่ีจะไดใ้ชง้าน ร้อยละ 

41.66 และรสนิยมทางแฟชัน่ส่วนบุคคล ร้อยละ 37.50 รองลงมาในระดบัมาก คือ ความสวยงามขององคป์ระกอบ

รูปแบบ, สี, วสัดุ, พ้ืนผิว, รายละเอียดการตกแต่ง, ลวดลาย ท่ีระดบัคะแนน ร้อยละ 62.50 รวมถึงภาพลกัษณ์และคุณค่า

ท่ีมีต่อจิตใจ ท่ีระดบัคะแนน ร้อยละ 54.16 ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  แสดงจาํนวนร้อยละของอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้เคร่ืองแต่งกายแฟชัน่สตรีร่วมสมยัจากอตัลกัษณ์ของ

ชุดไทยพระราชนิยม  

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้เคร่ืองแต่งกาย

แฟชัน่สตรีร่วมสมยัจากอตัลกัษณ์ของชุดไทย

พระราชนิยม 

จาํนวนร้อยละ 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปาน

กลาง 

มาก มากท่ีสุด รวม 

ความสวยงามขององคป์ระกอบรูปแบบ, สี, 

วสัดุ,  

พ้ืนผิว, รายละเอียดการตกแต่ง, ลวดลาย 

- - 8.33 62.50 29.16 100.00 

โอกาสท่ีจะไดใ้ชง้าน 4.16 4.16 20.83 29.16 41.66 100.00 

ภาพลกัษณ์และคุณค่าท่ีมีต่อจิตใจ - 4.16 20.83 54.16 20.83 100.00 

ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย - 20.83 37.50 20.83 20.83 100.00 

เทรนดก์ระแสแนวโนม้ทางแฟชัน่ 4.16 16.66 45.83 20.83 12.50 100.00 

คนรอบตวั เช่น ครอบครัว หรือ เพ่ือน 4.16 33.33 54.16 8.33 - 100.00 

ส่ือโทรทศัน ์ 8.33 25.00 45.83 12.5 8.33 100.00 

ส่ืออินเตอร์เน็ต (โซเช่ียมมีเดีย) 8.33 12.5 45.83 20.83 12.50 100.00 

รสนิยมทางแฟชัน่ส่วนบุคคล 4.16 4.16 25.00 29.16 37.50 100.00 

ขอ้จาํกดัทางสงัคม เช่น ขนบธรรมเนียม

ประเพณี 
4.16 25.00 50.00 12.50 8.33 

100.00 

 

จากขอ้มูลองคป์ระกอบจาํเพาะดา้นการออกแบบเคร่ืองแต่งกายสตรีร่วมสมยั โดยการใชอ้ตัลกัษณ์ของชุด

ไทยพระราชนิยม ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอเชียในประเทศไทยดงักล่าว นาํมาซ่ึงหลกัการจาํแนกกลุ่มผูบ้ริโภค    

เจนเนอเรชั่นเอเชียในประเทศไทย ซ่ึงมีการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟชั่นและพ้ืนหลังชีวิต       

สามารถจาํแนกออกเป็น 4  กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มคนเมือง ชอบดีไซน์ท่ีลํ้ ายุค แปลกใหม่ หรือมีเทคโนโลยี มีองค์ 

ประกอบทางการออกแบบในลกัษณะรูปทรงท่ีเป็นโครงสร้าง ปักประดบัโดยการนาํลายศิลปะวฒันธรรมดัง่เดิม

ประยกุตใ์หท้นัสมยั นิยมใชผ้า้โพลีเอสเตอร์ท่ีมีพ้ืนผิวใหค้วามรู้สึกถึงธรรมชาติ โทนสีกลมกลืนและลวดลายผา้ท่ีให้

ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ เช่น การมดัยอ้มหรือพิมพล์ายผา้ท่ีเกิดจากธรรมชาติ 2 ) กลุ่มคนเมือง ชอบดีไซน์ยอ้นยคุ ดึง

เอาศิลปวฒันธรรมดัง่เดิมมาประยกุตเ์ขา้ดว้ยกนั มีองคป์ระกอบทางการออกแบบในลกัษณะรูปทรงหลวม สบาย ไม่

รัดรูป ปักประดบัโดยการนาํลายศิลปวฒันธรรมดัง่เดิมมาประยกุตใ์ห้ทนัสมยั ผสมผสานลวดลายงานหัตถกรรมมดั

ยอ้มและลายพิมพผ์า้ชนเผา่พ้ืนเมืองรวมถึงการปักไหม นิยมใชผ้า้เสน้ใยธรรมชาติ เช่น ฝ้าย ลินิน ท่ีมีพ้ืนผิวและโทนสี

ใหค้วามรู้สึกเป็นธรรมชาติและโทนทึบแสง 3) กลุ่มคนเมือง เรียบ สบาย ดีไซน์นอ้ย  มีองคป์ระกอบทางการออกแบบ

ในลกัษณะรูปทรงท่ีเป็นโครงสร้าง ปักประดบัโดยการนาํลายศิลปะวฒันธรรมดัง่เดิมประยกุตใ์ห้ทนัสมยัผสมผสาน

ลวดลายงานหตัถกรรมมดัยอ้มและลายพิมพผ์า้ชนเผ่าพ้ืนเมือง นิยมใชผ้า้เสน้ใยธรรมชาติ เช่น ฝ้าย ลินิน ท่ีมีพ้ืนผิวให้

ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและโทนสีทึบแสง 4) กลุ่มคนเมือง ชอบเดินทางท่องเท่ียว มีอิสระในการแสดงออก มีองค์ 

ประกอบทางการออกแบบในลกัษณะรูปทรงท่ีเป็นโครงสร้าง แต่ขณะเดียวกนัตอ้งหลวมใส่สบาย รู้สึกผอ่นคลาย ปัก
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ประดบัโดยการนาํลายศิลปะวฒันธรรมดัง่เดิมประยกุตใ์ห้ทนัสมยัผสมผสานลวดลายงานหตัถกรรมมดัยอ้ม นิยมใช้

ผา้เสน้ใยธรรมชาติ เช่น ฝ้าย ลินิน ท่ีมีพ้ืนผิวและโทนสีใหค้วามรู้สึกเป็นธรรมชาติ รวมถึงโทนสีทึบแสง เช่ือมโยงกบั

พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีสอดคลอ้งกนัทั้งในดา้นองคป์ระกอบทางการออกแบบ โอกาสท่ีจะได้

ใชง้าน ภาพลกัษณ์และคุณค่าท่ีมีต่อจิตใจ รสนิยมทางแฟชัน่ส่วนบุคคล รวมถึงความชอบส่วนตวั ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 องค์ประกอบจาํเพาะด้านการออกแบบเคร่ืองแต่งกายสตรีร่วมสมยั โดยการใช้อตัลกัษณ์ของชุดไทย        

พระราชนิยมของกลุ่มผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอเชียในประเทศไทย 
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษา พฒันาการออกแบบเคร่ืองแต่งกายสตรีร่วมสมยั โดยการใชอ้ตัลกัษณ์ของชุดไทยพระราช

นิยม จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลและจาํแนกผูบ้ริโภคเจนเนอเรชั่นเอเชียในประเทศไทย ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคหลกัมี        

ช่วงอายุ 23-35 ปี มีการดาํเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภคสินคา้แฟชัน่และพ้ืนหลงัชีวิต สามารถจาํแนกออกเป็น 4  

กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มคนเมือง ชอบดีไซน์ท่ีลํ้ายคุ แปลกใหม่ หรือมีเทคโนโลย ี2) กลุ่มคนเมือง ชอบดีไซน์ยอ้นยคุ ดึงเอา

ศิลปวฒันธรรมดั่งเดิมมาประยุกต์เขา้กัน 3) กลุ่มคนเมือง เรียบ สบาย ดีไซน์น้อย 4) กลุ่มคนเมือง ชอบเดินทาง

ท่องเท่ียว มีอิสระในการแสดงออก เช่ือมโยงกบัองคป์ระกอบทางการออกแบบสร้างสรรค์สาํหรับผูบ้ริโภคเจนเนอ

เรชัน่เอเชียในประเทศไทย เป็นการผสมผสานองค์ประกอบทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได ้(Tangible Level) ทางดา้น

สุนทรียศาสตร์ขององคป์ระกอบทางการออกแบบ ไดแ้ก่ รูปร่างรูปทรง ลายละเอียดในการตกแต่ง วสัดุ พ้ืนผิว สี และ

ลวดลายพิมพ ์ท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิต พฤติกรรม และความตอ้งการทางแฟชัน่ของผูบ้ริโภคเจนเนอ

เรชัน่เอเชียในประเทศไทย รวมถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้เคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ร่วมสมยั สะทอ้งถึง

บุคลิกภาพทางแฟชั่นของความเป็นกลุ่มคนเมืองเอเชียรุ่นใหม่ ให้ความสําคญักับการประยุกต์ใช้วฒันธรรมผ่าน      

การออกแบบสร้างสรรคท่ี์สอดคลอ้งกบัรูปแบบการดาํเนินชีวติ พฤติกรรม และความตอ้งการทางแฟชัน่ของผูบ้ริโภค

อย่างร่วมสมยัจากอตัลกัษณ์ของชุดไทยพระราชนิยม มีรายละเอียดต่างๆ ดังตารางท่ี 2 สามารถนําไปปรับหรือ

ประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบหรือสร้างสรรคผ์ลงานต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการเดอะเนชัน่รีเทลเฟด

เดอเรชัน่ กล่าวคือ ผูบ้ริโภคกลุ่มเจนเนอเรชัน่เอเชียจดัประเภทอยูใ่นกลุ่มคนทนัสมยั (Update) และกลุ่มหนุ่มสาวร่วม

สมัย (Young Contemporary) เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีแสดงออกถึงตัวตน (Self-expression) แสดงบุคลิกภาพท่ีดีผ่าน     

การแต่งกาย โดยคาํนึงถึงองคป์ระกอบทางการออกแบบและกระแสแนวโนม้แฟชัน่ท่ีมีการผสมผสานสไตลส์มยัใหม่

กบัสไตลค์ลาสสิคเขา้ดว้ยกนั และสอดคลอ้งกบัแนวคิดการออกแบบขา้มวฒันธรรม กล่าวคือ การออกแบบสินคา้สู่

สากลควรคาํนึงถึงการประยุกต์ใช้ระหว่างการออกแบบและวฒันธรรม โดยทาํให้สินคา้ท่ีมีความเป็นวฒันธรรม

นาํไปสู่ความเป็นสากลได ้(Ho, Lin & Liu, 1996) รวมถึงแนวคิดเอเชียภิวฒัน์ ความเป็นคนเมืองของเอเชียจะมีการ

เปิดรับเทคโนโลยใีหม่ๆ แต่ยงัคงรักษาอตัลกัษณ์ของตวัตนเองไว ้เป็นการสร้างรูปแบบตนเองในยคุใหม่ท่ีผสมผสาน

ความดัง่เดิมกบัความสมยัใหม่ของวฒันธรรมเขา้ดว้ยกนั นอกจากประโยชน์ใชส้อยตอ้งคาํนึงถึงอารมณ์ ความรู้สึกนึก

คิด ท่ีมีความเขา้ใจลกัษณะทางจิตวิทยาของคนเอเชีย ตอ้งมีมุมมองความเขา้ใจในเร่ืองวฒันธรรมและอตัลกัษณ์ของ

ผูบ้ริโภค (Martin, 2007) 
 

6. การประยุกต์ใช้ผลงานวจิยั 

ผลการศึกษา พฒันาการออกแบบเคร่ืองแต่งกายสตรีร่วมสมยั โดยการใชอ้ตัลกัษณ์ของชุดไทยพระราชนิยม 

จากการจาํแนกผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอเชียในประเทศไทย มีการดาํเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภคสินคา้แฟชัน่      

และพ้ืนหลงัชีวติ สามารถจาํแนกออกเป็น 4  กลุ่ม พบวา่กลุ่มผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอเชียในประเทศไทย มีการดาํเนิน              

ชีวิต พฤติกรรมการบริโภคสินคา้แฟชั่นและพ้ืนหลงัชีวิต ในกลุ่มคนเมือง ชอบดีไซน์ท่ีลํ้ ายุค แปลกใหม่ หรือมี

เทคโนโลยี เป็นจํานวนมาก ทั้ งน้ีการนําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบหรือสร้างสรรค์ให้เขา้กับ            

อตัลกัษณ์ของชุดไทยพระราชนิยมอย่างร่วมสมยั ควรคาํนึงถึงองคป์ระกอบทางการออกแบบ โอกาสในการใชง้าน 

และรสนิยมทางแฟชัน่ท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์และคุณค่าทางจิตใจของผูบ้ริโภค 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาปัจจยัท่ีเป็นตน้เหตุของโรคฉันไม่สวยในปัจจุบนั รวมถึงการศึกษา

กระบวนการรับขอ้มูลเพ่ือใช้ในการสร้างบุคลิกและตวัตนด้วยทฤษฏีกระจกส่องตน (Looking-Glass-Self) เพ่ือ

ออกแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือโซเช่ียลเนตเวิร์คท่ีเป็นเสมือนกระจกเงาดิจิทลัท่ีสามารถใชป้้องกนัการเกิด

ภาวะโรคฉนัไม่สวยในบุคคลทัว่ไป 

สมมติฐานการวิจัย  หากภาวะโรคฉันไม่สวย เกิดข้ึนจากการพฒันาบุคลิกด้วยทฤษฏีกระจกส่องตน 

(Looking-Glass-Self) แลว้ความคิดเห็นท่ีจริงใจในเครือข่ายสงัคมออนไลน์จะช่วยเป็นกระจกเงาสะทอ้นความจริง ซ่ึง

สามารถช่วยป้องกนัภาวะโรคฉนัไม่สวยได ้

ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการ สัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเป็นบุคคลทัว่ไปท่ีใชเ้ครือข่ายสังคม

ออนไลน์เป็นประจาํ ทั้งเพศหญิงและชาย อายรุะหวา่ง 18-40 ปี จาํนวน 66 คน ผลการวจิยั พบวา่ หน่ึงในปัจจยัท่ีทาํให้

เกิดภาวะโรคฉนัไม่สวย มาจากการรับขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง ทาํให้แนวคิดในการสร้างตวัตนผิดเพ้ียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่

จากเครือข่ายสงัคมออนไลน์และส่ือออนไลน์ ซ่ึงส่วนมากพฤติกรรมในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ จะไม่กลา้แสดงความ

คิดเห็นท่ีขดัแยง้กบัเพ่ือน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะความเกรงอกเกรงใจ กลวัเพ่ือนนอ้ยใจ หรือกลวัเพ่ือนไม่พอใจ เม่ือเป็น

เช่นน้ี เครือข่ายสงัคมออนไลน์จึงเปรียบเสมือนกระจกเงาท่ีบิดเบ้ียว ทาํให้ผูไ้ดรั้บความเห็นไดรั้บความเช่ือแบบผิด ๆ 

เกิดการสร้างตวัตนแบบผิดเพ้ียนจากส่ิงท่ีตนคิดและนาํไปสู่ภาวะโรคฉนัไม่สวย ในทางกลบักนัมนุษยจ์ะมีความกลา้

ในการแสดงความเห็นต่างหากไม่ระบุตวัตน (Anonymity) ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการออกแบบระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์

ช่ือ “Mirror” ท่ีผูใ้ชส้ามารถรักษาสภาพนิรนามในการโตต้อบ ซ่ึงจะเป็นการแสดงออกความคิดเห็นท่ีจริงใจ ทาํให้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์เป็นกระจกเงาสะทอ้นความจริงและสามารถใชใ้นการป้องกนัภาวะโรคฉนัไม่สวยได ้

คาํสําคญั: ภาวะโรคฉนัไม่สวย, โซเช่ียลเน็ตเวร์ิค, เซลฟ่ี 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to study external factors contributing to the Body Dysmorphic Disorder 

by studying Looking-Glass Self Theory on how self-body image’s developed in order to design and develop a social 

network that can help prevent Body Dysmorphic Disorder. 

Hypothesis: If one of the causes of Body Dysmorphic Disorder is related to how one applies Looking-Glass 

Self Theory in forming a self-concept then receiving sincere feedbacks will help prevent Body Dysmorphic Disorder. 

Data collection's done by in-depth interviewing 66 sample population. The Population sample criterias for 

this research study are those who regularly use Social Networks, both male and female, and within 1 8 - 4 0  years of 

age. The research found that by receiving false reaction about oneself could cause false self-perception and may lead 

to developing Body Dysmorphic Disorder. Especially in the context of social networks where most people are less 

likely to share sincere opinion for they are afraid their disagreement could lead to confrontation. By not getting sincere 

reaction to a post, a social network is nothing more than a distorted mirror and can lead to Body Dysmorphic Disorder. 

On the other hand, we are more likely to express sincere response to a post if it’s expressed anonymously.  From the 

gathered data, the researcher was able to develop a Social Network, Mirror, that emphasizes on Anonimity in order 

to obtain sincere feedbacks. In turn, the feedbacks provide non-distorted views  and thus able to help prevent a person 

from developing Body Dysmorphic Disorder. 

Keywords: Body Dysmorphic Disorder, Social Network, Selfie    

 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัน้ีภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีผูค้นใหค้วามใส่ใจลาํดบัตน้ๆ ผูค้นใหค้วามสาํคญักบัการประกาศใหโ้ลกรู้วา่ 

ดูดี มีความสุข ส่ิงท่ีกาํลงัเกิดข้ึนคือโลกออนไลน์กาํลงัขายฝัน โดยการอพัโหลดแต่ภาพท่ีสมบูรณ์ ให้ทัว่โลกไดเ้ห็น 

ดงันั้นภาพทั้งหมดจะสวยสมบูรณ์ทุกองศา ไม่วา่จะเป็นมุมกลอ้ง จากการตกแต่งดว้ยแอพพลิเคชัน่ต่าง ๆ ท่ีจะทาํใหดู้

สวย “เหนือจริง” ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นการส่งเสริมให้เกิดความหมกมุ่นกบัภาพลกัษณ์ของตนเองว่าตวัจริงผิดปกติไม่

เหมือนในภาพท่ีประกาศใหโ้ลกรู้ ซ่ึงเป็นหน่ึงในสาเหตุของโรคฉนัไม่สวย 

นอกจากน้ี นกัจิตวิทยาชาวองักฤษ ผูเ้ช่ียวชาญภาวะโรคฉนัไม่สวยไดก้ล่าวไวว้า่ คนท่ีมีอาการของโรคฉนั

ไม่สวยมกัจะถ่ายภาพตนเองเป็นเช็คว่ามีจุดบกพร่องตรงไหน โดย 67% ของผูป่้วยจะถ่ายภาพ Selfie ตนเองวนัละ

หลาย ๆ คร้ังแลว้โพสลงโซเช่ียลเนตเวร์ิค 

โรคคิดวา่ตนเองมีรูปร่างหรืออวยัวะผิดปกติ หรือ ดิสมอร์เฟีย (Body Dysmorphic Disorder ยอ่วา่ BDD) เดิม

รู้จกักนัในช่ือโรคกลวัพิการ (Dysmorphophobia) เป็นโรคจิตชนิดหน่ึงท่ีเกิดจากความไม่พอใจในรูปร่างของตนเอง 

และตอ้งการทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือซ่อนหรือเปล่ียนแปลงรูปร่างหนา้ตาของตน จากการตรวจสอบพบกวา่ในกลุ่ม

ประชากรจะมีผูท่ี้เป็นโรคน้ีราว 2.4% โดยมกัจะเร่ิมเป็นตั้งแต่วยัรุ่น บุคคลท่ีเป็นโรคน้ีอาจใชเ้วลาหมกมุ่นอยู่กับ

รูปร่างหนา้ตาของตนนานถึงหลายชัว่โมงต่อวนั นอกจากน้ีในกรณีท่ีอาการของโรคหนกัข้ึน ผูป่้วยจะมีความอบัอาย

และอยากคิดสั้นเพ่ือจบชีวติของตน (Bdddoeshappentous, 2016) 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีเราถูกรายลอ้มด้วยส่ือต่างๆ ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น นิตยสาร โฆษณา โทรทัศน์ 

ภาพยนตร์ หรือแมก้ระทัง่สังคมโซเช่ียล ท่ี “สังคม” สามารถมีส่วนพิจารณาวา่สวยหรือดูดี หากการไดก้ารตอบสนอง

จากผูอ่ื้นอยา่งไม่ตรงความจริง อาจนาํส่ิงนั้นมาพิจารณากบัตนเอง ทาํให้พฒันาการดา้นจิตวิทยาเก่ียวกบัภาพลกัษณ์

ของตนเป็นไปในทางบิดเบือน ทาํใหเ้กิดภาวะโรคฉนัไม่สวยไดใ้นท่ีสุด (Katharine, 2009) 

โรคฉันไม่สวยน่ีเป็นโรคท่ีเกิดข้ึนทัว่ไปไม่วา่จะในประเทศซีกโลกตะวนัตกหรือตะวนัออก จากการศึกษา

พบวา่โรคน้ีเกิดในประชากรทั้งเพศชายและหญิง ตั้งแต่ช่วงวยัรุ่นจนถึงคนวยั 40 ตอนปลาย โดยมากจะเร่ิมเป็นตั้งแต่

วยัรุ่น งานวิจัยจาก The Anxiety and Depression Association of America (ADAA)  ในกลุ่มผู ้ป่วยโรคฉันไม่สวย

จาํนวน 507 ราย พบวา่ 2 ใน 3 ของผูป่้วยเร่ิมเป็นโรคฉนัไม่สวยตั้งแต่ก่อนอาย ุ18 ปี 
 

 

รูปท่ี 1 อายขุองท่ีเร่ิมเป็นโรคฉนัไม่สวย (Bdddoeshappentous, 2016) 

ทฤษฎีกระจกส่องตน (Looking-Glass-Self  Theory) กล่าววา่ตวัตนของบุคคล เกิดจากการติดต่อสมัพนัธ์กบั

ผูอ่ื้น โดยผูอ่ื้นเปรียบเสมือนกระจกท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่เราเป็นคนอยา่งไร Shaffer, 2005) 

 

รูปท่ี 2 ทฤษฎีกระจกส่องตน (Cooley, 1998) 
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Cooley (1998) สรุปว่า ตัวตนของเราพฒันา มาจากความสัมพนัธ์หรือการปฏิสัมพนัธ์กับผูอ่ื้น โดยมี

กระบวนการท่ีเราสร้างตวัตนของเราข้ึน ดงัน้ี  

1) วธีิท่ีเราคิดวา่พฤติกรรมของเราท่ีแสดงออกต่อหนา้ผูอ่ื้นเป็นเช่นไร  

2) วธีิท่ีเราคิดวา่ผูอ่ื้นคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีเราแสดงออกนั้นเป็นเช่นไร  

3) เรารู้สึกอยา่งไรต่อความคิดท่ีคิดวา่ผูอ่ื้นไดต้ดัสินเราเช่นนั้น 

เซลฟ่ีนั้นมีความสาํคญักบัความคิดเร่ืองของตวัตนอยา่งมาก พิจารณาจากรากศพัทภ์าษาองักฤษของคาํวา่เซล

ฟ่ี นั้นก็มาจากคาํวา่ เซลฟ์ (Self) ท่ีแปลวา่ ตวัเอง คาํวา่ตวัเองน้ีอาจส่ือถึงความหมายเก่ียวกบัตนเองในหลายระดบั ทั้ง

ความภูมิใจในตวัเอง (Self-Esteem) และตวัตนในอุดมคติ (Ideal Self) เป็นตน้ 

ภาสกร เตวิชพงศ์(อา้งถึงใน กมัปนาท เอกฉาย, 2557) อาจารยจ์ากสาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ให้ความเห็นวา่  เซลฟ่ีนอกจากจะเป็นการถ่ายรูปดว้ยตวัเองแลว้ ยงัมีจุดประสงคห์ลกัคือ เพ่ือ

เป็นการแบ่งปันตวัตนในอุดมคติ หรือส่ิงท่ีบุคคลคนหน่ึงอยากเป็นมากท่ีสุด หรือช่วงเวลาท่ีมีความสุข กบั คนในกลุ่ม

สงัคมของเราหรือกลุ่มอา้งอิงของเรา แวดวงคนท่ีมีความสมัพนัธ์และมีอิทธิพลต่อกนั ภาสกรกล่าววา่ ความเป็นตวัตน 

หรือเซลฟ์ นั้นมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการดาํเนินชีวิตและความสมัพนัธ์กบับุคลรอบขา้ง ซ่ึงพฤติกรรมการถ่ายเซลฟ่ีก็

ไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะของตวัตนดว้ย “การท่ีจะบอกวา่เซลฟ่ีนั้นเป็นผลดีหรือเสียนั้นจะตอ้งตอ้งดูความเหมาะสม

หรือความถ่ีของการเซลฟ่ีนั้นอีกที ถา้ทาํในลกัษณะท่ีเหมาะสม เซลฟ่ีนั้นก็ไม่มีผลเสียหายอะไร แต่ถา้หากการเซลฟ่ี

นั้นมีความถ่ีเป็นอยา่งมาก บางคร้ังอาจจะนาํมาซ่ึงโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางจิตก็เป็นได”้ 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1) ศึกษาปัจจยัท่ีเป็นตน้เหตุของโรคฉนัไม่สวยในปัจจุบนั  

2) ศึกษากระบวนการสร้างบุคลิกและตวัตนดว้ยทฤษฏีกระจกส่องตน (Looking-Glass-Self)  และ  

3) เพ่ือออกแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือโซเช่ียลเนตเวิร์คท่ีเป็นเสมือนกระจกเงาดิจิทลัท่ีสามารถใช้

ป้องกนัการเกิดภาวะโรคฉนัไม่สวยในบุคคลทัว่ไป 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือกลุ่มผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ทัว่โลก  จาํนวนทั้งส้ิน 1,191 ลา้นคน 

ในประเทศไทยมีจาํนวน 26 ลา้นคน  (คน-ธรรม-ข่าว, 2559)  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือกลุ่มผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ บริเวณห้างสรรพสินคา้ฟิวเจอร์

พาร์ครังสิต อาย ุ18-40 ปี จาํนวน 66 คน โดยทาํการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาขั้นปฐมภูมิ (Primary Research) เก่ียวกบัโรคฉันไม่สวย และ

ศึกษาทฤษฏีกระจกส่องตน (Looking-Glass-Self) ท่ีมนุษยใ์ชเ้ป็นพ้ืนฐานในการพฒันาบุคลิกภาพตนเอง  

1. สาํรวจเก่ียวกบัเครือข่ายสงัคมออนไลน์ และความจริงใจการใหค้วามคิดเห็นในสงัคมออนไลน์  

2. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัมาสรุปหาตน้เหตุของโรคฉันไม่สวยจากระบบ

เครือข่ายโซเช่ียล ทาํการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ปัจจยัในการออกความเห็นในเครือข่ายสงัคมออนไลน์  

3. ออกแบบและทดสอบระบบสงัคมออนไลน์ท่ีสามารถป้องกนัและสร้างภูมิคุม้กนัโรคฉนัไม่สวย 
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4. ผลการวจิยั 

จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ทาํใหผู้ว้จิยัไดท้ราบถึงปัจจยัและเหตุผลของการท่ีเครือข่ายสงัคมออนไลนมี์

ส่วนทาํใหเ้กิดภาวะโรคฉนัไม่สวย ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฏีกระจกส่องตน (Looking-Glass-Self) 

 

ตารางท่ี 1  จาํนวนและร้อยละของความพึงพอใจในรูปร่างหนา้ตาของตนเอง  

ความพอใจในรูปร่างหนา้ตาของตนเอง 
ปริมาณ  

จาํนวน  ร้อยละ  

พึงพอใจ  22  35.5  

ไม่พึงพอใจ  42  64.5  

รวม 66  100  

 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดว้า่ร้อยละ 64.5 ของกลุ่มตวัอยา่ง มีความไม่พึงพอใจในรูปร่างหนา้ตาของตวัเอง ซ่ึง

เป็นนยัยะบ่งบอกถึงความเป็นไปไดใ้นการอยากเปล่ียนแปลงตนเองและเส่ียงต่อภาวะโรคฉนัไม่สวย  
 

ตารางท่ี 2 จาํนวนและร้อยละของความเห็นดา้นความจริงใจของโพสท่ีปรากฏบนระบบสงัคมโซเช่ียล   

โพสมีลกัษณะ 
ปริมาณ  

จาํนวน  ร้อยละ  

โพสมีความหลอกลวง  56  84.8  

โพสมีความจริงใจ  10  15.2  

รวม 66  100  

 

ประเด็นสาํคญัคือร้อยละ 84.8 ของกลุ่มตวัอยา่งกลบับอกวา่โพสท่ีปรากฏบน Profile ของสมาชิกในระบบ

สงัคมโซเช่ียลมีความหลอกลวงสูง ไม่วา่จะเป็นการโพสรูปท่ีสวยเหนือจริง บิดเบือน หรือไม่เป็นความจริง  
 

ตารางท่ี 3 ปฏิกิริยาต่อโพสท่ีตนเองไม่เห็นพอ้งดว้ย  

โดยปกติหากคุณไม่เห็นดว้ยกบัโพสของเพ่ือนคุณจะ 
ปริมาณ   

จาํนวน  ร้อยละ  

ไม่ทาํอะไร อ่านแลว้ก็ขา้มๆไป  41  62.1  

กดไลคใ์ห ้เพ่ือใหเ้ขาจะไดรู้้วา่เรายงัตามติดอยู ่ 18  27.3  

แสดงความคิดเห็นต่าง  ดว้ยความจริงใจ  7  10.6  

รวม 66  100  
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ตารางท่ี 4 สาเหตุท่ีความเห็นบนระบบสงัคมโซเช่ียลขาดซ่ึงความจริงใจ   

สาเหตุท่ีความเห็นบนระบบสงัคมขาดซ่ึงความจริงใจ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ปริมาณ 

จาํนวน  ร้อยละ  

ความรู้จกักบัเจา้ของโพส  30  45.5  

ความเกรงใจ กลวัจะเป็นการทาํร้ายนํ้ าใจ  39  59.1  

อ่ืน ๆ   13  19.7  

 

ผลสาํรวจแสดงใหเ้ห็นวา่ ถึงจะมีความไม่เห็นพอ้งกบัโพสท่ีเพ่ือนสมาชิกระบบสงัคมโซเช่ียลไดโ้พสไป คน

ส่วนใหญ่ไม่กลา้จะแสดงใหรู้้วา่ตนมีความคิดเห็นไม่เห็นดว้ยและ เหตุผลหลกัท่ีทาํใหไ้ม่กลา้ท่ีจะแสดงความไม่เห็น

พอ้งกบัโพสท่ีเพ่ือนสมาชิกระบบสงัคมโซเช่ียล เพราะกลวัวา่จะรู้วา่ตนไม่เห็นดว้ยและอาจทาํใหเ้คืองใจกนั   

ผูว้ิจัยจึงได้นําขอ้มูลเหล่าน้ีมาเพ่ือทาํการออกแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ “Mirror” ท่ีอาศัยคุณสมบติั 

“ความนิรนาม”  โดยเจ้าของภาพหรือโพสจะไม่ทราบว่าใครเป็นผูแ้สดงความเห็นต่าง ทาํให้เจ้าของภาพได้รับ

ความเห็นท่ีมีความจริงใจ ความเห็นเหล่าน้ีจะเป็นกระจกส่องท่ีไม่บิดเบ้ียว เป็นการประยกุตใ์ช ้ทฤษฎีกระจกส่องตน 

(Looking-Glass-Self  Theory) กบั เครือข่ายสงัคมออนไลน ์ท่ีจะช่วยป้องกนัภาวะโรคฉนัไม่สวยได ้โดยมีคุณสมบติัท่ี

แตกต่างจาก เครือข่ายสงัคมออนไลน ์อ่ืน ๆ ดงัน้ี 

1) ระบบการโหวตใน Mirror เป็นการโหวตเพ่ือใหค้ะแนนความจริงใจของโพส อาศยัหลกั Hick’s Law ท่ี

จาํกดัทางเลือกเพียง 2 ทางคือ โหวตเพ่ือแสดงวา่ตนเห็นดว้ยวา่โพสนั้น ๆ มีความจริงใจ หรือ โหวตเพ่ือแสดงวา่ตนคิด

วา่โพสนั้นๆ บิดเบือนหรือไม่จริง โดยไม่อนุญาตใหโ้หวตโพสของตนเองได ้และสมาชิกจะไม่ทราบผลโหวตของ

โพสของผูอ่ื้นจนกระทัง่ตนเองไดท้าํการโหวตใหก้บัโพสนั้น ๆ 
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รูปท่ี 3 ระบบการโหวตใน Mirror  

 

2) ระบบ Profile ของสมาชิก ทุก ๆ โพส เม่ือไดรั้บการโหวตแลว้จะมีคะแนนความจริงซ่ึงจะไปแสดงผลใน 

Profile ของสมาชิกนั้นๆ ทาํใหส้ามารถเห็นภาพรวมความจริงใจของสมาชิก และเป็นกลไกการเยยีวยาภาวะโรคฉนัไม่

สวย ท่ีเจา้ของ Profile สามารถใชใ้นการตรวจสอบวา่ตนเองเป็นอยา่งไรในสายตาผูอ่ื้น 
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รูปท่ี 4 หนา้ Profile เจา้ของสมาชิกเม่ือมีโพสท่ีถูกโหวต 
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รูปท่ี 5  Prototype Mirror บน iPad Mini 

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ทัว่ไป หากเรามีความไม่เห็นไม่ตรงกบัขอ้มูลท่ีเพ่ือนโพส นอ้ยคร้ังท่ีเราจะกลา้

แสดงความคิดเห็นต่าง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะความเกรงอกเกรงใจ กลวัเพ่ือนนอ้ยใจ หรือกลวัเพ่ือนไม่พอใจ หรือผิดใจ

กนั จากการท่ีไม่กลา้แสดงออกน้ีเอง ทาํใหเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนท์ัว่ไปไม่ต่างอะไรจากกระจกเงาท่ีบิดเบ้ียว ผูไ้ดรั้บ

ความเห็นก็จะไดรั้บขอ้มูลท่ีผิดๆ และนาํไปสู่ภาวะโรคฉนัไม่สวย  เพราะหน่ึงในปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดภาวะโรคฉนัไม่สวย 

มาจากการรับขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของตนเอง 

ระบบสงัคมโซเช่ียล Mirror เป็นระบบเครือข่ายออนไลน์ท่ีเนน้ในการตอบโตท่ี้จริงใจ โดยระบบดงักล่าวจะ

ทาํหนา้ท่ีเป็นเหมือนกระจกส่องท่ีมีคุณภาพมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฏีกระจกส่องตน และสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ี

ช่วยป้องกนัและเยยีวยาภาวะโรคฉนัไม่สวย  

เม่ือนาํระบบสังคมโซเช่ียล Mirror ไปให้กลุ่มตวัอย่างทั้ง 66 ท่านทาํการทดสอบ ปรากฏว่าโดยความเห็น

ส่วนรวมของผูท้าํการทดสอบระบุวา่ ระบบสงัคมโซเช่ียล Mirror  จะสามารถช่วยใหผู้ใ้ชก้ลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นท่ี

แทจ้ริงกบัโพสในระบบสังคมโซเช่ียล ความเห็นท่ีจริงใจ ซ่ึงร้อยละ 55 เช่ือวา่ Mirror เป็นระบบท่ีจะช่วยป้องกนัและ

เยยีวยาภาวะโรคฉนัไม่สวยได ้  
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ตารางท่ี 5  ความคิดเห็นเก่ียวกบัระบบ Mirror  

คุณมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัระบบสงัคมโซเช่ียล Mirror 
ปริมาณ 

จาํนวน ร้อยละ 

ใชง้านง่ายและตรงประเด็น 42 64 

ระบบการโหวตแบบนิรนามทาํให้ทุกคนสามารถช่วยดูและให้ความเห็นอยา่ง

ตรงไปตรงมาไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลว่าผูโ้พสจะรู้ว่าเรามีความเห็นต่าง 
50 76 

สามารถรับการโหวตท่ีจริงใจจากคนแปลกหนา้ได ้ 40 60 

สามารถใชเ้ยยีวยาและป้องกนัภาวะโรคฉนัไม่สวยได ้ 36 55 

สามารถนาํไปประยกุตก์บัอยา่งอ่ืนไดดี้ดว้ย เช่นการโพสงานเพ่ือขอความคิดเห็นท่ีจริงใจ 35 53 

 

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1. ทฤษฎีกระจกส่องตน ไดก้ล่าวถึงการท่ี ตวัตนของเรานั้นพฒันา มาจากความสมัพนัธ์หรือการปฏิสัมพนัธ์

กับผูอ่ื้น ซ่ึงในยุคน้ี ก็คงเล่ียงไม่ได้ท่ีจะมีปฏิสัมพนัธ์ทางส่ือสังคมออนไลน์หรือโซเช่ียลเนตเวิร์ค หากเปรียบไป

โซเช่ียลเนตเวิร์คก็ทาํหนา้ท่ีเสมือนกระจกเงาสะทอ้นจากสังคม แต่ดว้ยความท่ีมีความเกรงใจ กลวันอ้ยใจ หรือกลวั

โดนรังเกียจ หากตนไม่เห็นดว้ยต่อโพสในส่ือโซเช่ียลจึงออกความเห็นเชิงเห็นดว้ยแทน ทาํใหก้ระจกเงาดงักล่าวไม่ได้

สะทอ้นถึงความเป็นจริง ทาํให้ผูท่ี้ไดรั้บความเห็นไดรั้บขอ้มูลท่ีบิดเบือน และเม่ือนาํขอ้มูลเหล่านั้นไปประมวลผล 

ก่อใหเ้กิดการพฒันาตวัตนท่ีหลอกลวง   

2. เหตุผลหลกัของการไม่กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งตรงไปตรงมาคือ การแสดงตวัตนใหป้ระจกัษ ์ดงันั้น

หากมีระบบการแสดงความคิดเห็นหรือประเมินแบบสนเท่ห์ จะช่วยใหก้ลา้แสดงออกอยา่งตรงไปตรงมามากข้ึนและ

เป็นประโยชน์โดยโดยต่อผูท่ี้ไดรั้บความเห็น  

3. ผูท่ี้ไดรั้บขอ้มูลท่ีตรงไปตรงมาจะสามารถนาํไปประมวลเพ่ือพฒันาตนเองในแนวทางท่ีถูกตอ้งมากข้ึน 

4. ระบบสงัคมโซเช่ียล Mirror เป็นระบบมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฏีกระจกส่องตนท่ีมนุษยใ์ชพ้ฒันาตวัตน 

เม่ือใชก้บับุคคลทัว่ไป จะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยป้องกนัภาวะโรคฉนัไม่สวยได ้
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BENDABLE AMPHIBIOUS BOAT DESIGN FOR MOVING IN FLOOD SITUATION 

ภูวพล วงศ์กลุชาตะ1 ไพจติร อิง่ศิริวฒัน์2 และ ธีรนพ หวงัศิลปะคุณ3 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลยัรังสิต (puwaphon1103@gmail.com) 

2 อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลยัรังสิต (paijitt@yahoo.com) 
3 อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลยัรังสิต 

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

บทคัดย่อ 

ปัจจุบนัภยัพิบติัทางธรรมชาติเป็นส่ิงใกลต้วัของมนุษยทุ์กคนโดยเฉพาะในประเทศไทยซ่ึงมีภูมิประเทศราบ

ลุ่ม และมีพ้ืนดินตํ่าในหลายๆพ้ืนท่ี โดยเฉพาะทางตอนกลางของประเทศ ส่งผลให้เกิดภยัพิบติันํ้ าท่วมเป็นระยะ นาํมา

ซ่ึงความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นท่ีประเมินค่ามิได ้เพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัไดม้ากข้ึน ผูว้ิจยัจึงขอนาํเสนอ

นวตักรรมท่ีช่วยในการแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ในพ้ืนท่ีท่ีเขา้ถึงไดย้าก อาทิ บางอาํเภอ หรือบางหมู่บา้นท่ีหน่วยงานราชการ

ไม่สามารถเขา้ถึงได ้ซ่ึงทาํใหเ้กิดขอ้จาํกดัในการช่วยเหลือดูแลผูป้ระสบภยัไดอ้ยา่งทนัท่วงที  

ทั้ งน้ี วตัถุประสงค์หลกัของงานวิจัยพยายามมุ่งเน้นไปท่ีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และตอบสนองความ

ตอ้งการของชุมชนหรือครอบครัวท่ีประสบภยัพิบัตินํ้ าท่วมได้อย่างครบวงจรให้มากท่ีสุด โดยอุปกรณ์น้ีสามารถ

เคล่ือนยา้ยคนหรือสัตวไ์ดท้ั้งบนบกและในนํ้ าภายในคร้ังเดียว นัน่คือ โครงการออกแบบเรือสะเทินนํ้ าสะเทินบกพบั

เก็บได ้เน่ืองจากเรือขนยา้ยส่วนใหญ่ไม่สามาถเคล่ือนยา้ยผูป้ระสบภยัไดท้ั้งบนบกและในนํ้ าภายในคร้ังเดียว จาํเป็นตอ้ง

เปล่ียนจากเรือเป็นรถบรรทุกเพ่ือส่งผูป้ระสบภยัไปยงัพ้ืนท่ีปลอดภยัในภายหลงั โดยผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้จาก

รูปแบบและกลไกวสัดุท่ีตอบโจทยใ์นการใชง้านไดจ้ริงของผูป้ระสบภยัโดยอา้งอิงจากการวดัผลและเก็บขอ้มูลการ

สัมภาษณ์ทัว่ไป ซ่ึงเรือสะเทินนํ้ าสะเทินบกน้ีสามารถพบัเก็บ หรือ ขยายออกมาใชง้านได ้และดว้ยวสัดุท่ีมีนํ้ าหนกัเบา 

ทนต่อการเสียดสี จึงสามารถเคล่ือนท่ีไดท้ั้งบนบก ในนํ้ า และพ้ืนผิวต่างๆ  และผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่งานวจิยัช้ินน้ีจะ

มีการพฒันาในลาํดบัต่อไป และสามารถช่วยแกปั้ญหานํ้ าท่วมในทุกพ้ืนท่ีของโลกใบน้ีไดไ้ม่มากก็นอ้ย 

 

ABSTRACT 

Natural Disaster seems close to danger for a human being Nowadays. When looking back to Thailand in 

the middle part with mostly allurival plains landscape which is a result of flood spontaneously. It brings innumerable 

losing of property and existence. For surviving and helping victim from flood in particular of the unreachable area. I 

propose the innovation for helping people when they face with the limitation area foe example, a district or a village 

which is narrow or inaccessible communities that could not rescue the victim in the critical situation in time. 

Therefore the purpose of this project is focusing on the facing problem solution. It is the functional option 

for moving people or any pets for both in ground and water area for one time. It called “Bendable Amphibious Boat”. 

Since many boats are unable to use in both wet and dry area at the same time, they need any other vehicles truck, 
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moving people to the safe place afterward. The boat is researched by the interviewee in reality which found that it 

should be designed for anywhere moveable by folding or extending, with lightweight and durable materials, using in 

any surface of area easily. More or less, I wish it would be also improved, adapt and apply for helping victim from 

flood in everywhere of the world. 

 

1. บทนํา 

ภยัพิบติัทางธรรมชาติเป็นส่ิงใกลต้วัของมนุษยท่ี์ไม่สามารถควบคุมได ้เพ่ือความอยู่รอดของมนุษยจึ์งได้

คิดคน้นวตักรรมข้ึนมามากมายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการในการแกปั้ญหาเบ่ืองตน้ เพ่ือให้เกิดความเสียหายนอ้ย

ท่ีสุดทั้งท่ีไดต้ั้งใจสร้างและท่ีเกิดจากนวตักรรมท่ีมีการคิดวิเคราะห์ แต่อยา่งไรก็ตามนวตักรรมเหล่านั้นมีตน้ทุนท่ีสูง

และเขา้ถึงไดย้ากต่อชุมชนในเมืองไทย อีกทั้งราคาและการจดัหาเป็นไปไดย้าก จึงเป็นท่ีมาของโครงการออกแบบเรือ

สะเทินนํ้ าสะเทินบกแบบพบัได ้เพ่ือเคล่ือนยา้ยในสถานการณ์นํ้ าท่วม และใชแ้กปั้ญหาเบ้ืองตน้ในเหตุการณ์ภยัพิบติั

ทางธรรมชาตินํ้ าท่วม โดยศึกษาจากรูปแบบกลไกในการทาํงาน วสัดุการใชง้านท่ีตอบโจทยข์องผูป้ระสบภยัจากการ

วดัผลและเก็บขอ้มูลดว้ยการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์ผูท่ี้เคยประสบภยันํ้ าท่วม เพ่ือนาํมาออกแบบเรือสะเทินนํ้ าสะเทินบก

พบัไดท่ี้สามารถเก็บ พบั ขยาย นอกจากน้ียงัเลือกใชว้สัดุท่ีมีนํ้ าหนกัเบา ทนต่อการเสียดสี เพ่ือใหส้ามารถเคล่ือนท่ีได้

ทั้งบนบก ในนํ้ า และพ้ืนผิวต่างๆ รวมทั้งสามารถพบัเก็บเคล่ือนยา้ยไดส้ะดวก เหมาะแก่สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีภยั

พิบติันํ้ าท่วม 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

2.1 เพ่ือศึกษาประวติัความเป็นมาของ สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีผลกระทบกบัประเทศไทยและกรุงเทพมหา

นครเป็นหลักกรณีศึกษาเพ่ือนํามาพฒันาแก้ไขออกแบบเรือสะเทินนํ้ าสะเทินบกพบัเก็บได้เพ่ือเคล่ือนยา้ย ใน

สถานการณ์นํ้ าท่วม 

2.2 ศึกษางานออกแบบท่ีใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือนาํมพฒันาใช้ร่วมกบัการออกแบบเรือสะเทินนํ้ า

สะเทินบกพบัเก็บไดเ้พ่ือเคล่ือนยา้ย ในสถานการณ์นํ้ าท่วม 

2.3 ออกแบบและพฒันาการออกแบบเรือสะเทินนํ้ าสะเทินบกพบัเก็บไดเ้พ่ือเคล่ือนยา้ย ในสถานการณ์นํ้ า

ท่วม ท่ีสามารถรองรับความสามารถในหลากหลายพ้ืนท่ี และเหมาะสมกบัภูมิประเทศไทย 

2.4 ศึกษาวสัดุท่ีมีในประเทศไทยเพ่ือใชใ้นการออกแบบ และลดปัญหาการนาํเขา้จากต่างประเทศ  

2.5 เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื การบูรณาการออกแบบผลิตภณัฑก์บัการวจิยัใหเ้ป็นประโยชน์กบัสงัคม 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

งานวจิยัเร่ือง โครงการออกแบบเรือสะเทินนํ้ าสะเทินบกพบัได ้เพ่ือเคล่ือนยา้ยในสถานการณ์นํ้ าท่วม ผูว้จิยัได้

ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดังกล่าวเพ่ือนําไปสู่กรอบ

ความคิดตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไวโ้ดยมีสาระสาํคญั โดยจากขอ้มูลสถิตินํ้ าท่วมกรุงเทพมหานครฯ ท่ีสาํคญัตั้งแต่ปี 

2328 – 2554 มีการบนัทึกวา่ในปี 2538 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พายหุลายลูกพดัผา่นพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคกลางและภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทาํให้ระดบันํ้ าในแม่นํ้ าเจา้พระยาบริเวณสะพานสมเด็จพะพุทธยอดฟ้าพ่ึงสูงสุดท่ี 2.27 เมตร 

และนํ้ าไดล้น้คนักั้นนํ้ าเขา้ท่วมบา้นเรือนริมฝ่ังแม่นํ้ าในเขตบางพลดั บางกอกน้อย และคลองสาน รวมถึงจงัหวดั
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อยธุยา เขตปริมณฑล และทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครนานถึงสองเดือน และปี พ.ศ.2554 จากพายโุซนร้อน

พดัผ่านไทยห้าลูกไดแ้ก่ พายโุซนร้อนไหหม่า (มิถุนายน) พายโุซนร้อนนกเตน (ปลายกรกฎาคม-ตน้สิงหาคม) พายุ

โซนร้อนไห่ถาง (กนัยายน) พายโุซนร้อนเนสาด (ตุลาคม) และพายโุซนร้อนนาลแก (ตุลาคม) ส่งผลใหป้ริมาณนํ้ าใน

เข่ือนภูมิพลและเข่ือนสิริกิต์ิสูงเกินขีดความสามารถในการกกัเก็บ นอกจากน้ีระดบันํ้ าตามลาํนํ้ าไดเ้พ่ิมสูงจนลน้ตล่ิง

ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน โดยมีปริมาณนํ้ ากว่า 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตรไหลเขา้ท่วมพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานครทั้งส้ิน 36 เขต จากทั้งหมด 50 เขต  

 
 

รูปท่ี 1 กราฟเปรียบเทียบระดบันํ้าในปี พ.ศ. 2538 และ ปี พ.ศ. 2554 

ท่ีมา : http://akelovekae.blogspot.com, 12 พฤษภาคม 2557 
 

จากขอ้มูลขั้นตน้ไดน้าํมาศึกษาต่อในโครงการออกแบบเรือสะเทินนํ้ าสะเทินบกพบัได ้ เพ่ือเคล่ือนยา้ยใน

สถานการณ์นํ้ าท่วม อนัไดแ้ก่ โครงสร้างภายนอกท่ีประกอบดว้ยไม ้โฟมเบา ลอ้ลม และโครงสร้างภายในท่ีเป็นผา้ 

SIOEN มีคุณสมบติัยดืหยุน่สูง ทนทาน เคลือบสาร PVDF ท่ีช่วยทาํใหผ้นืผิวผา้ล่ืน ป้องกนัสารคลอรีน ป้องกนัไฟฟ้า

สถิต และป้องกนัไฟลุกลามได ้อีกทั้งยงัมีความยดืหยุน่ นํ้ าหนกัเบา เพ่ือสะดวกในการขนยา้ย 

รูปท่ี 2 คุณสมบติัผา้ SIOEN 

ท่ีมา : http//www.sang-thong.com, 12 พฤษภาคม 2557 

http://akelovekae.blogspot.com/
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4. ผลการวจิยั 

จากการศึกษาวิจยัในประวติัศาสตร์ภยัพิบติันํ้ าท่วมกรุงเทพ รวมถึงวสัดุในการออกแบบ ผูว้ิจัยจึงนาํมา

วิเคราะห์ในการออกแบบโครงสร้างของเรือสะเทินนํ้ าสะเทินบกพบัได ้เพ่ือเคล่ือนยา้ยในสถานการณ์นํ้ าท่วม โดย

คาํนึงถึงการใช้งานจริง จากรูปท่ี 3 คือการร่างโครงสร้างของ เรือสะเทินนํ้ าสะเทินบกพบัได้ เพ่ือเคล่ือนยา้ยใน

สถานการณ์นํ้ าท่วม เพ่ือกาํหนดขนาดและนาํไปผลิต  

 
รูปท่ี 3 โครงสร้างของโครงการออกแบบเรือสะเทินนํ้ าสะเทินบกพบัได ้เพ่ือเคล่ือนยา้ยในสถานการณ์นํ้ าท่วม 

 

จากนั้นไดท้าํการสัง่ผลิตช้ินงานตน้แบบในรูปท่ี 4 เพ่ือนาํไปทดลองในนํ้ า ทดสอบความทรงตวั และการรับ

นํ้ าหนกัของตวัวสัดุ  
 

 
รูปท่ี 4 ช้ินงานตน้แบบ(1) 

ประกอบกบัโครงสร้างในการเคล่ือนท่ีภาคพ้ืนดินดงัภาพท่ี 5 และการพบัเก็บในภาพท่ี 6   
 

 
รูปท่ี 5 ประกอบโครงสร้าง ลอ้และระบบการพบัเก็บ   รูปท่ี 6 การพบัเก็บ 
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และจากการศึกษาขอ้ผิดพลาดของช้ินงานตน้แบบท่ี 1 จึงพฒันาเป็นช้ินงานตน้แบบท่ี 2 ดงัรูปท่ี 7 และ 8 เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพของขนาดของตวัโครงสร้างใหรั้บนํ้ าหนกัไดดี้ยิง่ข้ึน ลอ้มีขนาดใหญ่ข้ึน มีความสมดุลมากข้ึน  

 
 

รูปท่ี 7 ทดสอบการรับนํ้ าหนกัของช้ินงานตน้แบบท่ี 2 
 

 
 

รูปท่ี 8 พฒันาตน้แบบท่ี 3 
 

จากการทดสอบตน้แบบทั้ง 1 และ 2 นาํมาสู่การพฒันาตน้แบบท่ี 3 โดยการนาํขอ้ผิดพลาดต่างๆ มาพฒันา 

และในการทดสอบการใชง้านไดจ้ริง ผูว้ิจยัจึงลงพ้ืนท่ีในชุมชนวดัประดู่ เขตอารามหลวง จงัหวดัสมุทรสงคราม เพ่ือ

ทดสอบกบัชาวบา้นท่ีเคยประสบเหตุภยัพิบติันํ้ าท่วมในชุมชน เก็บผลการวจิยัเพ่ือใชใ้นการพฒันาต่อไป 
 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาขอ้ผิดพลาดของเรือสะเทินนํ้ าสะเทินบกพบัได ้เพ่ือเคล่ือนยา้ยในสถานการณ์นํ้ าท่วม ตั้งแต่

ช้ินงานตน้แบบท่ี 1, 2 และ 3 สามารถใชง้านไดจ้ริงในสถานท่ีจริง โดยการลงพ้ืนท่ีในชุมชนวดัประดู่ เขตอารามหลวง 

จงัหวดัสมุทรสงคราม ซ่ึงทดสอบกบัชาวบา้นท่ีเคยประสบเหตุภยัพิบติันํ้ าท่วมในชุมชน อยา่งไรก็ตามเพ่ือตอบโจทย์

ปัญหาไดต้รงจุดมากข้ึน ผูว้ิจยัเล็งเห็นว่าควรมีการทดลองทาํกรณีศึกษาเพ่ิมเติมในวาระต่อไป เน่ืองจากระบบการ

จัดเก็บยงัไม่สามารถทาํไดอ้ย่างเต็มท่ี  ทั้ งน้ีสถานการณ์จริงอาจตอ้งมีการปรับปรุงต่อไป เพ่ือให้สามารถผลิตใน

ภาคอุตสาหกรรมไดจ้ริง เพราะมนุษยไ์ม่สามารถหนีกฎของธรรมชาติไปได ้และการดาํรงอยูข่องคนไทยยงัตอ้งอาศยั
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แหล่งนํ้ าเป็นหลกัในการดาํรงชีวิต เราจึงควรหาวิธีท่ีจะลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นให้มีประสิทธิภาพมาก

ท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความหลากหลายเก่ียวกบัการรับรู้และทศันคติต่อ “การออกแบบ” 

และ “งานออกแบบ” ของกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมออกแบบร่วมสมัย และนําผลการศึกษาไปใช้เป็น

แนวทางในการสร้างสรรค์พ้ืนท่ีท่ีส่งเสริมการแลกเปล่ียนมุมมองระหว่างลูกค้ากับนักออกแบบ ส่งผลให้เกิด

ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการออกแบบในประเทศไทย 

จากการศึกษาพบวา่ “การออกแบบ” เป็นพฒันาการสาํคญัของมนุษยชาติท่ีมีววิฒันาการมาอยา่งต่อเน่ืองและ

ยาวนาน ผูค้นมีการรับรู้และมีทศันคติต่อการออกแบบท่ีแตกต่างกนั ความแตกต่างทั้งหลายทาํให้เกิดอุปสรรคในการ

ทาํงานร่วมกนัระหวา่งผูค้นท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการออกแบบ โดยเฉพาะระหวา่งลูกคา้กบันกัออกแบบ อุปสรรค

ดงักล่าวเกิดข้ึนจากการมี “ช่องวา่ง” ทางความคิด ซ่ึงเกิดข้ึนไดจ้ากการจาํกดัความหมาย ทศันคติ ประสบการณ์ ความ

คาดหวงั รสนิยม และบทบาททางอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั   

การเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนความคิดกันระหว่างนักออกแบบกับลูกคา้ จะสามารถช่วยให้นัก

ออกแบบและลูกคา้มีมุมมองต่อกระบวนการออกแบบท่ีละเอียดรอบคอบยิ่งข้ึน และนาํไปสู่การเขา้ใจ ยอมรับ และ

มองเห็นปัญหาของอีกฝ่ายไดดี้ยิง่ข้ึน 

การสร้างสรรค์ “พ้ืนท่ีแลกเปล่ียนทางการออกแบบ” ท่ีเปิดโอกาสและส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนและ

เรียนรู้ความคิดซ่ึงกนัและกนั จะทาํให้สามารถลดช่องวา่งทางความคิด และทาํให้การทาํงานร่วมกนัในกระบวนการ

ออกแบบเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

คาํสําคญั: การออกแบบ, พ้ืนท่ีแลกเปล่ียนทางการออกแบบ, ลูกคา้และนกัออกแบบ 

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to study various perceptions and attitudes toward Design from stakeholders 

in contemporary design industry. This research will be used as contributing factors to create ‘A Design Platform 

between Clients and Designers that can benefit the context of Thailand’s design industry. 

Studies have shown that ‘Design’ is one of humanity’s evolution that developed continually and endlessly 

through time. Varying degrees of perspectives and attitudes in design have led to obstacle among those involved in 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1668 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

design process, creating gap between them especially clients and designers. This gap arises as a result of restricted 

interpretation, attitudes, experiences, expectations, taste or even different roles. 

An opportunity for thought exchanging between clients and designers should lead to expansion of idea and 

deeper understanding as well as acceptant and empathy of one another. 

Creating platform to exchange perspective on design will help encourage stakeholders in design industry to 

learn and understand differences and lessen the gap between them. Consequently, this will minimize obstacles and 

create harmony in working together. 

Keywords: Design, Design Platform, Designer, Client, Gap 

 

1. บทนํา 

“การออกแบบ” เป็นพฒันาการสําคญัของมนุษยชาติท่ีมีวิวฒันาการมาอย่างต่อเน่ืองและยาวนาน จากคาํ

กล่าวท่ีวา่ “มนุษยไ์ม่ไดค้น้พบไฟ แต่เราออกแบบมนั” (Nelson and Stolterman, 2012, p. 11) ท่ี Harold G. Nelson และ 

Erik Stolterman ได้เขียนไวใ้นหนังสือ The Design Way แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการออกแบบถูกดาํเนินมาอย่าง

ต่อเน่ืองกวา่ 35,000 ปี จนมาสู่ยคุท่ีมนุษยเ์ร่ิมกาํกบัช่ือเรียกของบทบาทหนา้ท่ีทางอาชีพของตนเอง จนเกิดกลุ่มคนท่ี

ถูกเรียกว่า “นักออกแบบ” ซ่ึงในปัจจุบนัวิชาชีพนักออกแบบถูกแบ่งให้แตกแขนงออกไปมากมาย ตามบริบทของ

ทกัษะและลกัษณะงานท่ีต่างกันออกไป โดยท่ีเว็บไซต์ designclassification.com ได้จดัลาํดบัและประเภทของการ

ออกแบบไวถึ้ง 93 หมวดหมู่ในช่วงปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2559 (DAC, http://www.designclassifications.com, 2560) 

ก่อใหเ้กิดมุมมองท่ีแยกส่วนกนัมากข้ึน ตามจุดมุ่งหมาย ความคาดหวงั และบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละคน นอกเหนือจาก

การแยกบทบาทท่ีชดัเจนระหวา่ง “นกัออกแบบ” กบั “ลูกคา้” แลว้ กลุ่มนกัออกแบบดว้ยกนัเองก็ยงัมีความหลากหลาย

และแตกต่างกนั อาทิ การแยกกนัอยา่งชดัเจนของสาขาการออกแบบ กระบวนการทาํงาน และสไตลข์องนกัออกแบบ

แต่ละคน พ้ืนทางทางภูมิศาสตร์ สงัคม วฒันธรรม ปูมหลงัทางการศึกษา และประสบการณ์ ฯลฯ ปัจจยัทั้งหลายเหล่าน้ี

ก่อใหเ้กิด มุมมองและการรับรู้ของ “การออกแบบ” และ “งานออกแบบ” ท่ีแตกต่างกนั ทาํใหพ้บเห็นการววิาทะกนัอยู่

เสมอในระดบัความคิดเห็น ทั้งระหวา่งวิชาชีพออกแบบกบัวิชาชีพอ่ืน ลูกคา้กบันกัออกแบบ องคก์รกบัสมาชิก รวม

ไปถึงระหวา่งนกัออกแบบดว้ยกนัเอง  

หากศึกษาจากประวติัศาสตร์การออกแบบแลว้ แผนภูมิ Historic perspective (Semiotics in the Individual 

Sciences,Vol. II (W.A. Koch, Ed.). Bochum: Brockmeyer, 1990, pp. 418-436) ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความเปล่ียนแปลง

ทางมโนทศัน์ต่อการออกแบบในแต่ละยคุสมยั มุมมองท่ีแตกต่างกนัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีผลกัดนัใหเ้กิดความเคล่ือนไหว

และความกา้วหนา้ของผลงานออกแบบตลอดเวลาท่ีผ่านมา นาํมาสู่การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ แต่ในขณะเดียวกนัความ

ขดัแยง้ท่ีเกิดจากความแตกต่างก็เป็นอุปสรรคต่อการทาํงานร่วมกนั การรับรู้และทศันคติทางการออกแบบท่ีแตกต่าง

กนัออกไป  นาํไปสู่อุปสรรคของการทาํงานร่วมกนัระหวา่งกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการออกแบบ โดยเฉพาะ

ระหวา่งลูกคา้กบันกัออกแบบนั้น เกิดข้ึนจากการมี “ช่องวา่ง” ระหวา่งกนั ช่องวา่งดงักล่าวอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการจาํกดั

ความหมาย ทศันคติ ประสบการณ์ ความคาดหวงั รสนิยม และอาชีพท่ีแตกต่างกนั เป็นตน้  
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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความหลากหลายดา้นการรับรู้และทศันคติต่อ “การออกแบบ” และ 

“งานออกแบบ” ของกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมออกแบบร่วมสมยั และนาํผลการศึกษาไปใชเ้ป็นส่วนหน่ึง

ของเง่ือนไขในการออกแบบพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนท่ีมีประโยชน์และสอดคลอ้งกบับริบทในประเทศไทย 

ผูว้ิจยั ไดศึ้กษาคน้ควา้จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ เพ่ือแสวงหาความรู้ท่ีจะ

นาํมาใชใ้นการกาํหนดกรอบแนวคิดของการวิจยัในดา้นท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาพ้ืนท่ีและกิจกรรมสําหรับ

แลกเปล่ียนมุมมองทางการออกแบบ ไดแ้ก่ ความหมายของการออกแบบ, ววิฒันาการของการออกแบบ, การออกแบบ

เชิงบริการ, มาตรฐานทางวชิาชีพการออกแบบ และการออกแบบประสบการณ์สาํหรับผูใ้ชง้านออนไลน์ ประกอบกบั

การทาํวิจัยภาคสนามเพ่ือศึกษามุมมองความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายในวิจยัน้ี เพ่ือนํามาวิเคราะห์และออกแบบ 

“พ้ืนท่ีแลกเปล่ียนทางการออกแบบ” ท่ีมุ่งเน้นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้กลุ่มคนทั้งหลายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งใน

กระบวนการออกแบบไดแ้ลกเปล่ียนและเรียนรู้ความคิดซ่ึงกนัและกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ให้ความสาํคญักบัการลด

ช่องวา่งทางความคิด อนัเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีจะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการทาํงานร่วมกนัรวมถึงการออกแบบช่องทาง

การส่ือสารต่าง ๆ ใหท้าํงานไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยแีละวถีิของสงัคมร่วมสมยั 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือสาํรวจความหลากหลายของมุมมองและการรับรู้ต่อ “การออกแบบ” และ “งานออกแบบ” ของกลุ่มคนท่ี

เก่ียวขอ้งในวชิาชีพออกแบบในประเทศไทย  

2. เพ่ือศึกษารูปแบบและองคป์ระกอบของความหลากหลายเก่ียวกบัมุมมองและการรับรู้ “การออกแบบ” และ

“งานออกแบบ” ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งในวชิาชีพออกแบบ รวมถึงปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานร่วมกนั 

3. เพ่ือนาํผลการศึกษามาประยุกตใ์นการออกแบบพ้ืนท่ีการแลกเปล่ียนความเขา้ใจระหว่างกลุ่มคนท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งในวชิาชีพการออกแบบ ซ่ึงเช่ือวา่เป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาวชิาชีพการออกแบบในประเทศไทย 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวธีิดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1. รวบรวม คน้ควา้และศึกษางานวิจัย เอกสารเชิงวิชาการ บทความทางวิชาชีพ และขอ้มูลจากสังคม

ออนไลน์ เป็นขั้นตอนท่ีคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัการจาํกดัความ ท่ีมา ววิฒันาการและการประเมินคุณค่าการออกแบบ ทั้ง

ในทางประวติัศาสตร์และทางวชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน เพ่ือกาํหนดแนวทางในการวจิยัภาคสนาม  

2. ดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูลภาคสนามภายใตก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนด ไดแ้ก่ กลุ่มนกัออกแบบและลูกคา้ โดย

ใชรู้ปแบบในการจดัเก็บ 2 วธีิไดแ้ก่ 

2.1 การจดัทาํแบบสอบถามออนไลน์ เพ่ือสํารวจความคิดเห็นพ้ืนฐานของนักออกแบบและลูกคา้ 

จาํนวน 69 คน  

2.2 การสมัภาษณ์ โดยดาํเนินการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายในการวจิยัน้ี เก่ียวกบัทศันคติ ประสบการณ์ 

ปัญหาในการทาํงานและขอ้เสนอแนะในกระบวนการออกแบบ แบ่งไดด้งัน้ี 

2.2.1 นกัออกแบบ จาํนวน 10 คน ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

2.2.1.1 กรรมการบริหารสมาคมวชิาชีพ  

2.2.1.2 ผูบ้ริหารบริษทัท่ีประกอบการออกแบบ 
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2.2.1.3 นกัออกแบบระดบัปฏิบติัการออกแบบ 

2.2.1.4 นกัออกแบบท่ีเร่ิมตน้ในวชิาชีพ 

2.2.2 ผูว้า่จา้งงานออกแบบ จาํนวน 5 คน ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ระดบั ไดแ้ก่ 

2.2.2.1 ผูป้ระกอบการธุรกิจ SME 

2.2.2.2 ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัท่ีมีการวา่จา้งนกัออกแบบ 

2.2.2.3 เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการในแผนกต่างๆ ท่ีทาํงานร่วมกบันกัออกแบบ 

3. ดาํเนินการออกแบบการสร้างแบบจาํลองเพ่ือตอบสนองวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยแบ่งเป็นขั้นตอน

ดงัน้ี 

3.1 ออกแบบโครงสร้างของแพลตฟอร์มท่ีสามารถส่งเสริมการแลกเปล่ียนมุมมองทางการออกแบบ

ของกลุ่มคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการออกแบบ รวมถึงสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของสงัคมไทยและรูปแบบการ

ส่ือสารท่ีร่วมสมยั 

3.2 จดัทาํเน้ือหาและกิจกรรมจาํลองท่ีจะนาํไปใชใ้นการสร้างตน้แบบ 

3.3 ออกแบบระบบอตัลกัษณ์และรูปแบบส่ือประเภทต่างๆ ท่ีจาํเป็นในการสร้างแบบจาํลองของ

พ้ืนท่ีทางการแลกเปล่ียนดา้นการออกแบบ 

4. การนาํเสนอแบบจาํลองของการวจิยัต่อคณะกรรมการ 

5. การรับขอ้เสนอแนะจากกรรมการและผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือหาขอ้บกพร่องและแนวทางการปรับปรุง  

ซ่ึงนอกเหนือจากคาํแนะนาํท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการและอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ งานวิจยัน้ียงัไดน้าํเสนอ

แบบจาํลองต่อผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือสํารวจความคิดเห็นและคาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ต่อแนวทางปรับปรุงแบบจาํลอง 

เพ่ือใหก้ารนาํไปจดัทาํจริงในอนาคตมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนดว้ย 
 

4. ผลการวจิยั 

จากการศึกษาเพ่ือสาํรวจความหลากหลายของมุมมองและการรับรู้ต่อ “การออกแบบ” และ “งานออกแบบ” 

ของกลุ่มคนท่ีเก่ียวข้องในวิชาชีพออกแบบในประเทศไทย ผ่านแบบสอบถามออนไลน์และการสัมภาษณ์

กลุ่มเป้าหมายของงานวจิยั สามารถสรุปหวัขอ้ของปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดมุมมองและการรับรู้ต่อ “การออกแบบ” ท่ีแตกต่าง

กนัดงัน้ี 

1. นิยามและการใหค้วามหมายของการออกแบบ 

2. การใหคุ้ณค่า เป้าหมาย และความคาดหวงัต่อการออกแบบ 

3. ประเภทของอาชีพและสถานะทางอาชีพ 

4. ประสบการณ์ตรงต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบ  

5. ค่านิยมของผูค้นในสงัคมไทย 

ดงันั้น เพ่ือนาํเสนอรูปแบบจาํลองของพ้ืนท่ีการแลกเปล่ียนความเขา้ใจระหวา่งกลุ่มคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งใน

วิชาชีพการออกแบบ ซ่ึงเช่ือวา่เป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาวิชาชีพการออกแบบในประเทศไทย ผูว้ิจยัไดเ้สนอผล

การวเิคราะห์ในรูปแบบของแบบจาํลอง (prototype) โดยคาํนึงถึงปัจจยัท่ีไดจ้ากการศึกษา ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1. ช่ือโครงการ 

แบบจาํลองพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนทางการออกแบบน้ีมีช่ือว่า “Mind the gap” โดยมีแนวคิดจากผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลว่าอุปสรรคของการทาํงานร่วมกนัของกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการออกแบบนั้นเกิดข้ึนจาก “ช่องว่าง 

(gap)” ระหว่างผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการออกแบบ ช่องว่างดงักล่าวเกิดข้ึนไดจ้ากการจาํกดัความ ทศันคติ 

ประสบการณ์ และวิชาชีพ ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นพ้ืนท่ีการแลกเปล่ียนน้ีจึงมุ่งใหค้วามสาํคญักบัช่องวา่งเหล่าน้ี อนัเป็น

ปัจจยัสาํคญัในการทาํงานร่วมกนั 

2. โครงสร้างและช่องทางการส่ือสารของแบบจาํลอง 

“Mind the gap” มีเป้าหมายในการเป็นพ้ืนท่ีร่วมสมยั ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการแลกเปล่ียนทางความคิดระหวา่งผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการออกแบบ จากผลการศึกษาเก่ียวกบัช่องทางในการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย Mind the gap 

จึงถูกออกแบบใหเ้ป็นแพลตฟอร์มท่ีประกอบดว้ยช่องทางการส่ือสาร 3 ช่องทางท่ีจะทาํงานประสานกนั ไดแ้ก่  

2.1 ช่องทางส่ือสารออนไลน์ (Online) เป็นพ้ืนท่ีการส่ือสารผ่านเว็บไซต์หลักท่ีช่ือ mind the 

gap.center นอกเหนือจากมีเน้ือหาหลกัในรูปแบบ podcast วิดีโอ บทความ โดยท่ีในเวบ็ไซตย์งัมีหมวด Glossary ซ่ึง

เป็นการรวบรวมและแลกเปล่ียนความหมายของคาํศพัท์ทางการออกแบบ อีกทั้งยงัทาํหนา้ท่ีเสนอข่าวสารขอ้มูล รับ

ความคิดเห็น ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมท่ีน่าสนใจ รวมถึงยงัเป็นแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลและรายช่ือนกัออกแบบและผูผ้ลิตท่ี

มีคุณภาพอีกดว้ย  

2.2 ช่องทางส่ือสารเชิงกิจกรรม (On-ground)  เป็นการสร้างพ้ืนท่ีในการร่วมกิจกรรมท่ีเสริมสร้าง

ประสบการณ์ และมุมมองดา้นการออกแบบ ไดแ้ก่ การบรรยาย การเสวนา การอบรมเชิงปฏิบติัการ ฯลฯ โดยนาํเสนอ

หัวเร่ืองหรือประเด็นท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจของผูค้นในวิชาชีพ ทั้งน้ีเน่ือหาและมุมมองท่ีไดรั้บจากช่องทางน้ี จะ

ถูกรวบรวมเผยแพร่กลบัไปในเวบ็ไซตอี์กดว้ย 

2.3 ช่องทางท่ีเป็นเคร่ืองมือหรือผลิตภณัฑ ์(Tool) เป็นช่องทางท่ีถูกนาํเสนอในรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์

ใกลชิ้ดกบักลุ่มท่ีสนใจมากข้ึน ทั้งในแง่การใหค้วามรู้ เสริมสร้างทกัษะความเขา้ใจ และการนาํไปใชง้าน อาทิ หนงัสือ 

เกม สมุดโนต้ เคร่ืองเขียน ของท่ีระลึก สต๊ิกเกอร์ไลน์ ฯลฯ  

โครงสร้างการส่ือสารของ Mind the gap มีจุดมุ่งหมายท่ีจะเป็นตวักลางในการนาํเสนอขอ้มูลท่ีเป็น

ประโยชน์การวิชาชีพท่ีมีส่วนสําคญัในกระบวนการออกแบบ โดยการวางแผนให้ช่องทางต่างๆ สามารถทาํงาน

เช่ือมโยงกนั ดงัแผนภูมิท่ีแสดงไวด้งัต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 1 แผนภูมิแสดงโครงสร้างการวางแผนการส่ือสาร 

 

3. แนวความคิดในการนาํเสนอ 

จากวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ความคิดและมุมมองของผูค้นต่าง ๆ ท่ีมีส่วนใน

กระบวนการออกแบบ ส่งเสริมให้นกัออกแบบมีความเป็นมืออาชีพ สร้างสรรคผ์ลงานท่ีเกิดประโยชน์กบัทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งได ้พ้ืนท่ีแลกเปล่ียนน้ีจึงมีแนวคิดเปรียบไดก้บัการส่งเสียงในระดบัพอดี  โดยบอกวา่ “โปรดใส่ใจกบัช่องวา่ง 

(mind the gap)” ซ่ึง  “การใส่ใจ” จะเป็นกา้วยา่งแรกท่ีนาํมาสู่อะไรอีกหลายส่ิง ท่ีจะนาํพาความคิดสร้างสรรคไ์ปสู่ส่ิง

ต่าง ๆ ตั้งแต่งานท่ีทาํลงมาจนถึงกิจวตัรประจาํวนั 

การออกแบบโครงการ Mind the gap คาํนึงถึงเทคโนโลยีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารของผูค้นในปัจจุบนั 

รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วม มีเป้าหมายเป็นตวักลางในการแลกเปล่ียนดว้ยการทาํหนา้ท่ีตั้งแต่การคน้ควา้ สาํรวจขอ้มูล

และมุมมองท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกระบวนการออกแบบ ไม่จาํกดัเพียงแค่นกัออกแบบ แต่มุ่งขยายการ

สํารวจไปยงักลุ่มคนและความรู้อ่ืน ๆ ท่ีจะเกิดประโยชน์ต่อการทาํงานร่วมกนัในกระบวนการออกแบบ ก่อให้เกิด

คุณประโยชน์ของความหลากหลายและการเก้ือกูลความคิดซ่ึงกนัและกนั โดยตระหนักถึงค่านิยมบางประการใน

บริบทสังคมไทย ท่ีอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการแลกเปล่ียนความคิดเห็นได ้เช่น การยึดถือกบัสถานะทางสังคมของ

บุคคล การมีทศันคติการไม่ชอบการเผชิญหน้า การยาํเกรงผูอ้าวุโส ความเกรงใจจนไม่แสดงความคิดเห็น เป็นตน้ 

ดงันั้นการเป็นตวักลางของ Mind the gap จึงคาํนึงถึงเง่ือนไขทางสังคมเหล่าน้ีดว้ย เป็นการนาํเสนอขอ้มูลท่ีมีการคดั

กรอง จดัระเบียบ และแยกแยะขอ้มูลและมุมมองท่ีไดรั้บก่อนจะเสนอผา่นช่องทางต่าง ๆ การส่ือสารแลกเปล่ียนกนั   

4. เน้ือหาของแบบจาํลอง  

จากปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิด “ช่องวา่ง” ของกลุ่มเป้าหมายของวจิยั นาํมาสู่การกาํหนดเน้ือหาท่ีจะนาํเสนอใน Mind 

the gap โดยมุ่งไปท่ีการนาํเสนอความหลากหลายของขอ้มูลข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ ท่ีจะส่งเสริมให้การออกแบบมี

ประสิทธิภาพและมีบทบาทสาํคญัมากข้ึนต่อวิถีชีวติ สงัคม และเศรษฐกิจ เป็นส่ือกลางท่ีตั้งใจจะลดหรือเช่ือมช่องวา่ง

ระหวา่งชุดการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัของแต่ละกลุ่ม ดว้ยการเปิดกวา้งทางความคิดเห็น ส่งเสริมการยอมรับในเหตุและ
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ปัจจยัของความต่าง รวมถึงนําเสนอแนวทางการประยุกต์หรือบูรณาการความหลากหลายให้เกิดผลลพัธ์ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการใชง้านการออกแบบ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ดงัน้ี 

4.1 ความหมายและความเขา้ใจต่อการออกแบบ 

4.2 คาํศพัทท์างการออกแบบและท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.3 ความคาดหวงั การใหคุ้ณค่าและการประเมินค่าต่อการออกแบบ 

4.4 กระบวนการออกแบบ 

4.5 ประสบการณ์ทางวชิาชีพ 

4.6 ทศันคติและแรงจูงใจต่อการออกแบบ 

5. ผลงานออกแบบ 

ตน้แบบของ Mind the gap ในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการจดัทาํตน้แบบ เพ่ือสามารถเสนอผลการวเิคราะห์

ออกมาเป็นรูปธรรมได ้รวมถึงยงัสามารถใชต้น้แบบน้ีไปใชเ้พ่ือการตรวจสอบและสํารวจขอ้ดีขอ้เสียเพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุงต่อไป โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ไดด้งัต่อไปน้ี 

5.1 โลโกแ้ละระบบการใชง้าน Mind the gap 

5.2 การออกแบบเวบ็ไซต ์mindthegap.center  

5.3 การออกแบบส่ือภายใตเ้น้ือหาดงัน้ี 

5.4 หมวดวดีิโอ โดยออกแบบโครงการจาํลอง Anonymous Dialogue ซ่ึงเป็นโครงการท่ีเป็นส่ือกลาง

ในการรวบรวมความคิดเห็นและสร้างวิธีการแลกเปล่ียนความคิดทั้งหลายนะหวา่งลูกคา้กบันกัออกแบบ โดยละเวน้

ความเป็นเจา้ของความคิดเห็นและสาํนวนภาษาท่ีอาจก่อใหเ้กิดอคติ โดยสุดทา้ยจะนาํเสนอออกมาในรูปแบบวดีิโอแอ

นิเมชัน่ 

5.5 หมวดบทความ 

5.6 หมวดพอดแคสต ์

5.7 หมวดกิจกรรมกรรมต่างๆ ในช่องทางออนกราวด์ เช่น การจดัสัมมนา เวิร์คช็อป นิทรรศการ 

ฯลฯ โดยมีการออกแบบโปสเตอร์และ Key Visual ของกิจกรรมช่องทาง On-ground “Mind the gap Conference” 

5.8 หมวดอา้งอิง ประกอบดว้ย 

5.8.1.1 คลงัศัพท์ทางการออกแบบ โดยเปิดโอกาสให้ผูใ้ช้สามารถส่งความหมายหรือคาํ

จาํกดัความของคาํศพัทท์างการออกแบบต่างๆ เพ่ือรวบรวมเขา้ไวด้ว้ยกนั 

5.8.1.2 ทาํเนียบนกัออกแบบ 

5.8.1.3 การคดัเลือกงานออกแบบยอดเยี่ยมโดยนกัออกแบบรับเชิญและแขกรับเชิญท่ีไม่ได้

เป็นนกัออกแบบ 

5.8.1.4 กรณีศึกษา โดยจะนาํเสนอกรณีศึกษาของโครงการออกแบบท่ีน่าสนใจ 

5.9 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ เส้ือยดื, โปสเตอร์ ชุดโปสการ์ด และสต๊ิกเกอร์ไลน์ 

5.10 หมวดสมาชิกและการมีส่วนร่วม 
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ในการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดร้วบรวมปัจจยัทั้งหลายจากการสํารวจเพ่ือวิเคราะห์และคน้หาช่องว่างต่าง ๆ ท่ีเป็น

อุปสรรคต่อการร่วมมือกนัระหวา่งกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการออกแบบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในขอบเขตระหวา่ง

ลูกคา้กบันกัออกแบบ ภายใตห้มวดหมู่ของปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดช่องวา่งของการรับรู้และทศันคติท่ีไดจ้ากผลการวจิยั โดย

คาํนึงถึงอุปสรรคดา้นค่านิยมและพฤติกรรมการส่ือสารของบริบทสังคมไทยไปดว้ย เพ่ือนาํเสนอแนวทางของการ

สร้างพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนทางการออกแบบสําหรับกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบให้ไปสู่วงท่ีกวา้งข้ึน และไม่ได้

จาํกดัอยูแ่ค่การแลกเปล่ียนเฉพาะกลุ่มนกัออกแบบเท่านั้น จากผลการวิจยัทาํให้ตระหนกัวา่การพฒันาการออกแบบ

นั้น จาํเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการออกแบบ จะตอ้งอาศยัความ

เขา้ใจซ่ึงกนัและกนัอยา่งยิง่ ดงันั้นกระบวนการท่ีนาํไปสู่วตัถุประสงคข์องตนเอง ผูอ่ื้น และสงัคม ลว้นมีความสมัพนัธ์

กับส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยู่เสมอ โดยเฉพาะในปัจจุบันท่ีการออกแบบเข้าไปมีส่วนสําคัญต่อด้านต่าง ๆ ในสังคม 

ความสัมพนัธ์ท่ีซับซ้อนและยุง่เหยิงมากข้ึนทาํให้กระบวนการออกแบบหน่ึง ๆ เก่ียวขอ้งกบัผูค้นมากข้ึนตามลาํดบั 

การสร้างความเขา้ใจต่อการออกแบบซ่ึงกนัและกนัของกลุ่มคนในวงกวา้งมากข้ึน จึงเป็นประเด็นสนใจของงานวจิยัน้ี  

สําหรับขอ้เสนอแนะต่องานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดรั้บความกรุณาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา กรรมการหลกัสูตร และ

ผูเ้ช่ียวชาญทางวชิาชีพหลายท่าน ท่ีไดใ้หค้วามคิดเห็นและคาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันางานวจิยัน้ี ประกอบ

กบัขอ้สงัเกตท่ีผูว้จิยัไดพ้บระหวา่งดาํเนินการ พอสรุปไดด้งัน้ี 

1. การครอบคลุมกลุ่มผูค้นท่ีเก่ียวขอ้งในวงการออกแบบอ่ืนๆ นอกเหนือจากลูกคา้และนกัออกแบบ  

ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นดว้ยวา่ควรจะพยายามคิดถึงกลุ่มคนต่างๆ ให้กวา้งตามวตัถุประสงคใ์นการนาํผลการวิจยัไปใช้

ต่อไป 

2. ผูว้ิจยัยืนยนัความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองการจาํกดัขอบเขตภาษาในการส่ือสารของแพลทฟอร์มน้ีเฉพาะ

ภาษาไทย โดยมีเหตุผลในเร่ืองการส่งเสริมความเขา้ใจต่อผูค้นในกระบวนการออกแบบในทุกระดบัการศึกษา ซ่ึงจะ

ทาํใหก้ารดาํเนินการมีเป้าหมายท่ีชดัเจน 

3. การตั้งช่ือ Mind the gap โดยโลโกใ้ชเ้ป็นคาํยอ่ MDG นั้นอาจไม่ไดเ้ป็นตวัแทนท่ีส่ือถึงช่ือโครงการได้

ตรง จึงไดรั้บคาํแนะนาํใหใ้ชค้าํยอ่วา่ MTG ท่ีตรงกวา่ อีกทั้งยงัสามารถส่ือไปถึงความหมายซอ้นท่ีหมายถึงการพบปะ 

(Meeting) ไดอี้กดว้ย 

4. การนาํเสนอเน้ือหาท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน เช่น การศึกษา การออกแบบเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ซ่ึงผูว้ิจยั

เห็นดว้ยท่ีเน้ือหาของโครงการน้ีควรเป็นเร่ืองท่ีหลากหลาย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของการออกแบบท่ีมี

บทบาทต่อเร่ืองอ่ืน ๆ ในสงัคม 

5. การให้นํ้ าหนักและรักษาสมดุลในการนาํเสนอเน้ือหาต่อกลุ่มคนท่ีกวา้ง เช่น การนาํเสนอความรู้ดา้น

อ่ืนๆ ท่ีนกัออกแบบจะไดป้ระโยชน์มากกวา่เร่ืองออกแบบ หรือข่าวสารขอ้มูลทางการออกแบบท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผูท่ี้

ไม่ใช่นกัออกแบบ เป็นตน้ 

6. กลยทุธ์ทางการส่ือสารและระบบการบริหารส่ือท่ีจะทาํใหโ้ครงการน้ีประสบความสาํเร็จ โดยเฉพาะ 

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัจจุบัน รวมถึงการทาํความเขา้ใจพฤติกรรมของผูค้นในการรับและ

แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร 
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7. ปัญหาในการนาํไปปฏิบติั ซ่ึงแรกเร่ิมผูว้จิยัเห็นวา่อาจสามารถนาํไปดาํเนินการไดเ้พ่ือเป็นแพลทฟอร์ม

ทางเลือกของการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร แต่ภายหลงัก็ไดเ้ปล่ียนมุมมองตนเองโดยตั้งคาํถามว่า การสร้างแพลท

ฟอร์มใหม่หรือทางเลือกใหม่จะทาํใหเ้กิดช่องวา่งข้ึนอีกหรือไม่? หากงานวิจยัน้ีมีสมมติฐานวา่การมีช่องวา่งจะทาํให้

เกิดอุปสรรคต่อการพฒันาการออกแบบแลว้ การมีแพลทฟอร์มเพ่ิมโดยไม่คาํนึงถึงส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ จะเป็นการทาํใหเ้กิด

ปัญหาดงักล่าวข้ึนมาเพ่ิมเติม ดงันั้นการคิดหรือออกแบบวา่ผลการวจิยัน้ีจะเช่ือมโยงและบูรณาการเขา้กบัแพลทฟอร์ม

ท่ีมีอยู่แลว้อย่างไร อนัทาํให้เกิดผลท่ีบรรลุวตัถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม จึงเป็นประเด็นท่ีจะ

นาํไปพฒันาต่อหลงัจากน้ี   

เน่ืองจากผลการวิจัยน้ีถูกนําเสนอออกมาในรูปแบบโครงการจําลอง เป็นโครงการออกแบบภายใต้

วตัถุประสงคท่ี์จะสร้างสรรคร์ะบบปฏิบติัการซ่ึงเป็นเสมือนสะพานในการเช่ือมโยงแพลทฟอร์มท่ีมีอยูแ่ลว้เขา้ดว้ยกนั

เพ่ือขยบัขยายพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนทางการออกแบบใหเ้กิดการรับรู้และมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอ่ืนๆ มากข้ึน  

ดงันั้นหากพิจารณาในแง่ของการนาํไปสู่ภาคปฏิบติัให้เกิดข้ึนจริง รูปแบบของโครงการจาํลอง Mind the 

gap จึงเป็นเพียงตน้แบบทางความคิดเท่านั้น เป็นตน้แบบท่ียงัมีรายละเอียดท่ีตอ้งพฒันาและปรับปรุงอีกมากเพ่ือการ

บรรลุวตัถุประสงคด์งัท่ีกล่าวมา 
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บทคัดย่อ 

ในสังคมเมืองปัจจุบนัมีหลากหลายปัญหาท่ีเกิดข้ึน แต่ปัญหาสาํคญัท่ีควรจะแกไ้ขเป็นอนัดบัแรกคือปัญหา

ดา้นการศึกษาของเด็ก ๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนแออดั เน่ืองจากความยากจน ของครอบครัว พ่อแม่ผูป้กครองใชเ้ด็ก ๆ 

ทาํงานเพ่ือหาเงินในการดาํรงชีวิต  เด็ก ๆ พอทาํงานไดเ้งินจึงไม่อยากเรียนหนงัสือ พอไม่มีความรู้ ปัญหาอยา่งอ่ืนก็

ตามมาเป็นลาํดบั อาชญากรรม ยาเสพติด สุดทา้ยกลายเป็นปัญหาของสงัคม ซ่ึงยงัไม่มีการแกไ้ขอยา่งถูกวธีิ 

จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนทาํให้ผูว้ิจยัทาํการศึกษา พฤติกรรม พฒันาการ การเรียนรู้ของกลุ่มเด็กในพ้ืนท่ีชุมชน

แออดั โดยเลือกศึกษากลุ่มเด็ก ๆ ในช่วงอาย ุ6-9 ปี เน่ืองจากเด็กในวยัน้ีเป็นวยัท่ีมีพฒันาในหลายดา้น ท่ี ตอ้งการการ

เรียนรู้ท่ีถูกตอ้ง การรู้จกัในหน้าท่ีของตนเอง คุณธรรมและจริยธรรม อนัเป็นส่ิงสําคญัในการพฒันาไปสู่บุคคลท่ีมี

คุณภาพในสังคม จึงเกิดแนวคิดในการสร้างส่ือการสอนเฉพาะสําหรับเด็กในชุมชนแออดั โดยให้ครูอาสาใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในการสอน  โดนตวัช้ินงานน้ีออกแบบให้สามารถใชไ้ดโ้ดยง่ายและตอบสนองต่อการเรียนการสอนในแต่

ละกิจกรรม  เพ่ือหวงัวา่ทา้ยท่ีสุดจะเป็นเคร่ืองช่วยขดัเกลา ทาํใหเ้ด็กเหล่าน้ีเป็นคนดีของสังคมและ เป็นกาํลงัสาํคญัท่ี

จะช่วยกนัพฒันาประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

คาํสําคญั: การศึกษาของเด็ก ๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนแออดั, คุณธรรม, จริยธรรม 

 

ABSTRACT 

Nowadays, there are many problems occurred in the modern society. The first problem that we should to 

solve is education problem of the children who live in slum. Because of poverty problem in their family, they must 

to work for help their family to earn more money. Finally, they will go away from education and they think that 

education is not necessary for their life. They are causes of many social problems that we couldn’t fine the appropriate 

way to solve them, such as crime and drugs. 

From this problem, the study is focused on behaviors and development of learning of children in crowded 

community, 6-9 years old. Because of the development happen in many sides of children in this ages. So, they have 

to get the correct knowledge about their duties, moral and ethics for making them will be the good citizen of society. 
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This is why the instruction media are created for children for crowded community volunteer teachers will 

use it as equipment. This instruction media is designed for easy to use and respond to each activity. The purpose of 

this instruction media is made is children to be the good citizen of society for developing our country in the future. 

Keywords: Education Problem of the Children, Moral and Ethics  

 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัมีชุมชนแออดัทัว่ประเทศประมาณ 5,500 ชุมชน 1.5 ลา้นครัวเรือน ประชากรประมาณ6.75 ลา้นคน 

ขณะท่ีในกรุงเทพ ฯ มีชุมชนแออดัประมาณ 1,000 แห่ง ซ่ึงคนในชุมชนแออดัส่วนใหญ่ จะเป็นแรงงานจากชนบทยา้ย

เขา้มาอยู่อาศยัในเมือง เกิดเป็นสังคมชุมชน  เยาวชนในชุมชนส่วนมากขาดการศึกษาเน่ืองจากความยากจน พ่อแม่

ผูป้กครองใช้เด็กทาํงานเพ่ือหาเงินในการดาํรงชีวิต พอเด็กทาํงานได้เงินจึงไม่อยากเรียนหนังสือ พอไม่มีความรู้ 

ปัญหาอยา่งอ่ืนก็ตามมาเป็นลาํดบั อาชญากรรม ยาเสพติด สุดทา้ยกลายเป็นปัญหาของสงัคม ซ่ึงยงัไม่มีการแกไ้ขอยา่ง

ถูกวิธี จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนทาํให้เกิดการศึกษา พฤติกรรม พฒันาการการเรียนรู้ของกลุ่มเด็กในพ้ืนท่ีชุมชนแออดั โดย

เลือกศึกษากลุ่มเด็กในช่วง9-12ปีเน่ืองจากเด็กในวยัน้ีเป็นวยัท่ีมีพฒันาในหลายดา้นซ่ึงตอ้งการการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้ง การ

รู้จกัในหนา้ท่ีของตนเอง คุณธรรม จริยธรรม อนัเป็นส่ิงสาํคญัในการพฒันาไปสู่บุคคลท่ีมีคุณภาพในสังคม     จึงเกิด

แนวคิดในการสร้างส่ือการสอนเฉพาะท่ีตอบสนองต่อเด็กในชุมชนแออดั โดยใหค้รูอาสาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสอน

เพ่ือขดัเกลา ทาํใหเ้ด็กเหล่านั้นเป็นคนดีของสงัคม 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาการศึกษาของเด็กในชุมชนแออดั  

2. เพ่ือเปรียบเทียบระบบการศึกษาในโรงเรียนของรัฐบาลท่ีเด็กในชุมชนแออดัทาํการศึกษาอยู ่กบัโรงเรียน

ทางเลือก 

3. เพ่ือออกแบบพฒันาแผนการสอนจาํเพาะสาํหรับเด็กในชุมชนแออดั 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

ขั้นตอนการศึกษา การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงสํารวจและวิเคราะห์เพ่ือแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจริง โดยใช้

กรณีศึกษาชุมชนแออดั ในพ้ืนท่ี ชุมชนรถจกัรตึกแดงบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตในการวจิยัดงัน้ี 

1.3.1. ศึกษาพฒันาการของเด็กในช่วงอาย6ุ-9ปีจาํนวน 10-12คน 

1.พฒันาการทางดา้นสงัคม 

2. พฒันาการทางดา้นสติปัญญา 

3. พฒันาการทางดา้นอารมณ์และร่างกาย 

1.3.2 ศึกษารูปแบบวถีิชีวติของสงัคม ครอบครัวในชุมชนแออดั 

1. การดาํรงชีวติของเด็กในชุมชนแออดั 

2. ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนแออดั 

1.3.3 ศึกษาระดบัความรู้ของเด็กในชุมชนแออดั 

1. เปรียบเทียบการเรียนการสอนโรงเรียนของรัฐบาลท่ีเด็กไดรั้บการศึกษาอยูก่บัโรงเรียนทางเลือก 
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2. นาํขอ้ดีจากการเปรียบเทียบมาสร้างแผนการสอนจาํเพราะสาํหรับเด็กในชุมชนแออดั  

1.3.4 นาํขอ้มูลท่ีไดม้าประยกุตท์าํแผนการสอนโดยสร้างแผนการสอนระยะเวลา6เดือน3ระยะ 

1.ระยะท่ี1เรียนรู้ชุมชน( community learning)เรียนรู้ชุมชนของตนเอง 

2. ระยะท่ี2อยูก่บัชุมชน( stay with community)วธีิคิดเพ่ือการแกปั้ญหา 

3.ระยะท่ี3เป็นส่วนหน่ึงของชุมชน( as part of the community)สร้างความสมัพนัธ์พฒันาชุมชน 

1.3.5 ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือทาํการออกแบบ 

1.ออกแบบตวัอยา่งช้ินงานท่ีสามารถเก็บอุปกรณ์การสอนตามแผนการสอน 

2.นาํผลงานท่ีออกแบบพฒันาปรับปรุงใหเ้กิดประโยชน์ ต่อผูใ้ชง้านมากท่ีสุด 

1.3.6 ทดลองใชจ้ริง สรุปผล เพ่ือนาํไปสู่ขั้นตอนการนาํเสนอ 
 

4. ผลการวจิยั 

จากการศึกษาปัญหาการศึกษาของเด็กในชุมชนแออดัพบว่าปัญหาส่วนให้เกิดจากสภาพแวดลอ้มวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่การขาดซ่ึงคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน นาํไปสู่พฤติกรรมการเรียนแบบในทางท่ีไม่ดี จากผูใ้หญ่ใน

ชุมชนทาํใหเ้ด็กเห็นเป็นตวัอยา่งวา่การหาเงินไม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้ไม่ตอ้งเรียนหนงัสือสูงก็สามารถหาเงินไดโ้ดยง่าย 

จนทา้ยท่ีสุดเกิดเป็นปัญหาทางสังคมเพราะไม่มีความรู้ จากการศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาแผนการ

สอนในโรงเรียนของรัฐบาลท่ีเด็กทาํการศึกษากบัแผนการสอนของโรงเรียนทางเลือกต่าง ๆ จะเห็นไดว้่าแผนการ

สอนในโรงเรียนรัฐบาลมุง้เนน้ในเชิงทฤษฎีจนมากเกินไปเด็กเป็นผูรั้บเพียงฝ่ายเดียวซ่ึงต่างจากแผนการสอนของ

โรงเรียนทางเลือกท่ีมุง้เนน้การปฏิบติัควบคู่ไปกบัทฤษฎีจากผลจากการเก็บขอ้มูลไดท้าํการเปรียบเทียบเพ่ือพฒันา

ปรับปรุงพฒันาเป็นแผนการสอนจาํเพาะสาํหรับเด็กในชุมชนแออดัโดยท่ีแผนการสอนน้ีจะมุง้เนน้ ผูเ้รียนเป็นสาํคญั

โดยอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรม แต่เม่ือทาํการออกแบบแผนการสอนเสร็จกับพบเจอปัญหาคือแต่ละ

กิจกรรมในแผนการสอนมีวสัดุอุปกรณ์ในการสอนจากเหตุน้ีเองจึงทาํการออกแบบตวัจดัเก็บอุปกรณ์การสอนท่ีอยูใ่น

รูปแบบของรถเขน็เพ่ือสะดวกต่อการใชง้านในพ้ืนท่ีจาํกดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1  แสดงรูปเล่มของแผนการสอนท่ีออกแบบข้ึน 
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รูปท่ี 2  แสดงเน้ือหาตามแผนการสอนระยะเวลา6เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3  แสดงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นแตล่ะกิจกรรมตามแผนการสอน 
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รูปท่ี 4 แสดงแบบจาํลองขนาดและวธีิการใชง้าน 
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รูปท่ี 5 แสดงช้ินงานจริงเพ่ือเสร็จสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 แสดงการใชง้านในสถานท่ีจริง 
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ผลท่ีไดจ้ากการทาํการวิจยัพบวา่เด็กในช่วงอาย6ุ-9 ปีทั้งเพศชายและหญิงท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนแออดัมีพฒันา

ทางการเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึนชนิดกา้วกระโดดโดยจากท่ีเด็กๆจะทาํตามและเลียนแบบพฤติกรรมของคนในชุมชนเพียง

ด้านเดียวเม่ือไดรั้บการสอนท่ีพฒันาข้ึนมาเฉพาะ ในส่วนของเน้ือหาทาํให้ตวัเด็กเองมีวิธีจดัการกับความคิดรู้จกั

จัดลาํดบัการแก้ปัญหาท่ีถูกตอ้งมีเหตุและผลในส่วนของกิจกรรมท่ีอยู่ในแผนการสอนนั้นอา้งอิงจากระบบริบท

โดยรอบของชุมชนท่ีเด็กอาศยัอยูเ่ป็นหลกัโดยง่ายต่อการทาํความเขา้ใจทั้งตวัเด็กเองและตวัครูผูส้อนสอดคลอ้งตาม

หลกัทฤษฎีการสอนแบบมอนเทสซอรี(Montessori)และหลกัทฤษฎีการสอนแบบอ่ืนๆ ซ่ึงไดน้าํมาปรับปรุงใชก้บั

แผนการสอนท่ีถูกออกแบบข้ึนซ่ึงสามารถนาํมาประยุกตใ์ชไ้ดก้บัทุกชุมชน ในส่วนของตวัจดัเก็บอุปกรณ์การสอน

นั้นออกแบบมาเพ่ือรองรับการใชง้านของกิจกรรมการสอนเพ่ือสะดวกในการเขา้ถึงชุมชนและยงัสามารถสร้างจุด

สนใจ เพ่ือชกันาํให้เด็กเขา้มารับการเรียนรู้ ในอนาคตผลงานวิจยัน้ียงัสามารถประยุกต์พฒันาเป็นเคร่ืองมือท่ีไม่ใช่

เพียงแต่ใชเ้ป็นส่ือการสอนเด็กเพียงอยา่งเดียวแต่จะครอบคลุมถึงการพฒันาคนในชุมชนไปในทิศทางท่ีดี 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากท่ีไดท้าํการศึกษาวิจยัปัญหาดา้นการศึกษาในชุมชนแออดัทาํให้รู้ถึงสาเหตุท่ีทาํให้เด็กในชุมชนแออดั

การขาดการศึกษาทั้งท่ีมีโอกาสไดเ้รียนแต่ทาํไมเลือกท่ีจะไม่เรียน ทั้งน้ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มในชุมชน ตวัอยา่งท่ีไม่

ดีท่ีพบเห็นจากคนในชุมชนการขาดความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว ตามมาดว้ยปัญหาอ่ืนๆสุดทา้ยกลายเป็น

ปัญหาของสังคมท่ีเร้ือรังยากท่ีจะแกไ้ข ดว้ยเหตุน้ีเองส่ือการสอนแบบพกพาน้ีจึงเป็นเสมือนเคร่ืองมือเบ้ืองตน้ท่ีช่วย

ส่งเริมการเรียนรู้และขดัเกลาเด็กให้เป็นคนดีของสังคมซ้ึงในอนาคตยงัสามารถพฒันาใชส้าํหรับคนทุกเพศทุกวยัไม่

เพียงเฉพาะแต่เด็กเท่านั้น 
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บริบทของการเล่าเร่ืองในรูปแบบต่าง ๆ 

Context of Story Telling 
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--------------------------------- 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาการออกแบบวิธีการเล่าเร่ืองในรูปแบบท่ีต่างออกไป โดยหยบิ

เอาแก่นหลกัของหนงัสือ 1984 มาออกแบบวิธีการเล่าเร่ืองในรูปแบบท่ีต่างออกไปจากเดิมเพ่ือความเขา้ถึงง่าย และ

ส่ือสารไดร้วดเร็ว 

หนงัสือ 1984 เป็นวรรณกรรมการเมืองท่ีถูกเขียนข้ึนในปี ค.ศ.1949 และพูดถึงเร่ืองราวในปี ค.ศ.1984 บอก

เล่าถึงความน่ากลวัของระบอบเผด็จการท่ีทาํงานอยูร่อบตวัของประชาชน โดยท่ีไม่มีใครรู้สึกถึงความไม่ปกติ 

จากการศึกษาแก่นเร่ืองท่ีหนังสือ 1984 ต้องการนําเสนอ และโครงสร้างของระบบเผด็จการจาก

ประวติัศาสตร์จะพบวา่ เหตุการณ์และเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในหนงัสือ 1984 ก็มีอยูแ่ละเกิดข้ึนในโลกแห่งความเป็นจริง

ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั ในสังคมท่ีบอกว่าตวัเองเป็นสังคมของประชาธิปไตยก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ายงัมี

โครงสร้างและวธีิการของเผด็จการคอยแฝงตวัและทาํงานอยูโ่ดยท่ีเราอาจไม่รู้สึกถึงความผิดปกติทั้งท่ีมนัคือ ความไม่

ปกติ 

เป็นขอ้สรุปในการออกแบบ แคมเปญโปสเตอร์การเมือง ท่ีนาํเสนอถึงวิธีการในการป้องกนัและทาํให้คน

ทัว่ไปตระหนกัรู้และรู้ทนัถึงแง่เหล่ียมและวธีิการของเผด็จการท่ีแฝงตวัและทาํงานอยูร่อบตวัเรา เป็นวธีิการ 6 วธีิ ผา่น

การเล่าเร่ืองผา่นโปสเตอร์ 6 ใบท่ีแตกต่างกนั เพ่ือการเขา้ถึงท่ีง่าย และส่ือสารไดร้วดเร็ว 

คาํสําคญั: 1984, การเล่าเร่ือง, ระบอบเผดจ็การ, แคมเปญโปสเตอร์การเมือง 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to study storytelling design in a different way. By analyzing Nineteen Eighty-

Four (1 9 8 4 ) , the way in which the story was designed differently from its original allows for easy access and fast 

communication. 

Nineteen Eighty-Four (1984) is political literature written in 1949 and discusses a dystopia in the future; a 

horrible dictatorship that works due to the normalization of the abnormality of that system in the minds of the people. 

According to the ideas explored in the book, as well as the study of authoritarian regimes in history, it can 

be seen that the series of events represented in the book may have similarities to events that occurred in the real world. 
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In a society that claims to be a democracy, it cannot be denied that there may be underlying structures of dictatorship 

present and how this may make us feel uncomfortable is an interesting discussion point. 

In conclusion, the design of this political poster campaign aims to show the ways in which we can prevent 

propaganda adversely affecting our thoughts and actions. Making people aware of the tricks and methods of 

authoritarianism that may be working around us, it is an approach to telling stories through six different posters for 

easy exposure. 

Keywords:  1984, storytelling, authoritarian system, political poster campaign 

 

1. บทนํา 

มนุษยมี์รูปแบบการส่ือสาร วิธีการเรียนรู้ ศึกษาทาํความเขา้ใจเหตุการณ์รอบตวัไดห้ลายรูปแบบ หน่ึงใน

รูปแบบเหล่าน้ีคือ เร่ืองเล่า เคร่ืองมือส่ือสารท่ีมนุษยใ์ชถ่้ายทอด ความรู้และเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ปัจจุบนัเร่ืองเล่าถูกนาํมาใช้

ในรูปแบบท่ีหลากหลายและเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางการเรียนรู้ และส่งเสริม

จินตนาการไดเ้ป็นอย่างดี การเล่าเร่ืองคือ การถ่ายทอดความรู้จากผู่เล่าไปสู่ผูฟั้ง คือการทาํความเขา้ใจในส่ิงท่ีเป็น

องคป์ระกอบสาํคญั การสงัเคราะห์ทางความคิด วเิคราะห์ ตีความ เพ่ือบอกเล่าเร่ืองราวในแบบต่างๆ ผา่นกระบวนการ

คิด และนาํไปต่อยอดจนเกิดการเปล่ียนแปลงต่อตนเองและสงัคมได ้ 

การเล่าเร่ือง ไม่ใช่เร่ืองใหม่อะไร เป็นส่ิงท่ีอยู่คู่กบัมนุษยม์าตั้งแต่อดีตเป็นตวัขบัเคล่ือนให้มนุษยก์า้วไป

ขา้งหน้าและเรียนรู้อยู่เร่ือยๆ ทั้งน้ีการ เล่าเร่ือง ก็เปล่ียนถ่ายตามยุคสมยัตั้งแต่ การเล่นละคร การเขียนหนังสือ ส่ือ

ส่ิงพิมพ ์ส่ือโทรทศัน์ รายการทางวทิย ุซ่ึงก็เป็นไปตามส่ือท่ีเกิดข้ึนในแต่ละยคุ และความเหมาะสมท่ีแตกต่างกนัในแต่

ละ บริบท 

วรรณกรรมเร่ือง 1984* ถูกเขียนข้ึนโดย จอร์จ ออร์เวล(George Orwell) โดยเร่ืองราวถูกเขียนข้ึน และถูก

ตีพิมพ์ในปีคศ.1949 กล่าวถึงเร่ืองราวในปีคศ.1984 เป็นวรรณกรรมท่ีสะท้อนภาพสังคมอนัถูกจํากัดไวซ่ึ้งสิทธิ

เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานอยา่งส้ินเชิง พยายามแสดงใหเ้ห็นถึงความ ไม่ปกติ ของสงัคมทั้งท่ี ทุกอยา่งดูเหมือนเป็นเร่ือง ปกติ 

มนัคือ ความปกติทั้งท่ีไม่ปกติ ท่ีเกิดข้ึนในสงัคม 1984 สงัคมแบบขดัแยง้ระหวา่งแนวคิดและการปฏิบติั หนงัสือ 1984 

ถูกตีพิมพข้ึ์นในช่วงสงครามเยน็และแสดงให้เห็นถึงความน่ากลวัของระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ ในแง่มุมต่างทั้งการ

บงัคบัใชภ้าษาเพ่ือลดทอนความคิดของประชาชน การเปล่ียนแปลงประวติัศาสตร์เพ่ือเชิดชูตวัผูน้าํ การใชค้วามกลวั

ในการควบคุมประชาชน การสร้างศตัรูเพ่ือใหป้ระชาชนมีศตัรูร่วมกนัและมีความเขา้ใจวา่ตอ้งสามคัคีกนัและรักชาติ

รักผูน้าํเพ่ือทาํลายศตัรู  

นอกจากน้ีเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในหนงัสือ 1984 ยงัเกิดข้ึนในโลกแห่งความเป็นจริง หากเราลองมองยอ้นกลบั

ไปในประวติัศาสตร์โลก เราก็จะเห็นเร่ืองราวของ 1984 ในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น เผด็จการทหารของ ฮิตเลอร์ท่ี

ใชค้วามกลวัควบคุมประชาชนหรือสร้างศตัรูร่วมโดยใชช้าวยิวเป็นแพะ เพ่ือสร้างความเกลียดชงัในระดบัมวลชน 

หรือเผด็จการฟาสตซิ์สและโจเซฟ สตาลิน ท่ีใชว้ิธีเปล่ียนแปลงระบบการศึกษาและควบคุมข่าวสารเพ่ือเชิดชูตวัผูน้าํ

และชาติ ในปัจจุบนัก็ยงัมีประเทศเกาหลีเหนือท่ีใชก้ลยทุธ์แบบเดียวกบัท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือ 1984  

รูปแบบการปฏิบติัแบบเผด็จการในปัจจุบนัอาจไม่เป็นท่ียอมรับในสังคมสากลแต่เราก็ไม่อาจปฏิเสธไดว้า่

มนัยงัมีอยู ่แต่อาจเปล่ียนรูปแบบไปจากเดิมดงัเช่น เหตุการณ์การใหข้่าวแบบหน่ึงแต่ความจริงเป็นอีกแบบหน่ึง 
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หรือการออกกฎหมายบังคบัใช้โดยไม่สามรถขดัขืนได้ การเปล่ียนแปลงกฎหมายโดยไม่ถูกต้อง การ

บิดเบือนข่าว การควบคุมปิดกั้นข่าวสาร ส่ิงเหล่าน้ียงัเกิดข้ึนในปัจจุบนัทั้งท่ีเป็นสังคมแห่งประชาธิปไตยแต่ก็ยงัมี

โครงสร้างเหล่าน้ีเกิดข้ึน โดยส่ิงท่ี ออร์เวลตอ้งการจะนาํเสนอนั่นคือความน่ากลวัของ ระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จท่ี

ควบคุมทุกอยา่งรอบตวัเราและสร้างวาทกรรมข้ึนมาเพ่ือควบคุมเรา โดยเรายงัมองวา่มนัเป็นเร่ืองปกติ ทั้งท่ีความเป็น

จริงมนัคือความ ไม่ปกติ  

ผูว้ิจยัจึงเห็นโอกาสท่ีนาํเสนอส่ิงท่ี ออร์เวลพยายามเสนอผ่านการเล่าเร่ืองในรูปแบบโปสเตอร์แคมเปญ

เพ่ือให้ง่ายต่อการเขา้ถึง ง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ ทาํให้คนทัว่ไปตระหนกัรู้ในเร่ืองการเมืองท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั โดย

ศึกษาวธีิการเล่าเร่ืองในลกัษณะต่างๆ และหาความเหมาะสมเพ่ือนาํมาประยกุตใ์ชใ้นส่ิงท่ีเราตอ้งการจะส่ือสาร 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาท่ีมาและโครงสร้างของระบบเผด็จการ 

2. เพ่ือศึกษาวธีิส่ือสารผา่นงานออกแบบโปสเตอร์ 

3. เพ่ือใหค้นตระหนกัถึงความเป็นเผด็จการท่ีมนัแฝงอยูร่อบตวัเรา 

 

3. การดาํเนินการวจิยั 

ขั้นตอนการศึกษา การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลองเพ่ือท่ีจะหาความเป็นไปไดใ้นการเล่าเร่ือง เพ่ือใหไ้ด้

ไดผ้ล ตามจุดมุ่งหมายท่ีหวงัไว ้หรือในบริบทท่ีแตกต่างออกไป 

3.1  ศึกษาคดัเลือกวรรณกรรมท่ีจะนาํมาเล่าในรูปแบบใหม่ท่ีต่างออกไปจากเดิม โดยตดัสินใจเลือกหนงัสือ 

1984 ซ่ึงเป็นวรรณกรรมท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัเป็นสากล และถูกพูดถึงหรือหยิบยกข้ึนมาเปรียบเทียบในสถานการณ์ต่างๆ 

ในหลายๆ เหตุการณ์ ถูกพูดถึงในแง่ท่ีวา่แนวคิดเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในหนงัสือไม่มีวนัจะเป็นจริง หรือแมก้ระทัง่ความ

เป็น 1984 ไดต้ายไปแลว้ แต่หนงัสือ 1984 ก็ยงัถูกพดูถึงและหยบิยกข้ึนมาเปรียบเทียบ ในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเร่ือยมา 

ซ่ึงหนงัสือ 1984 ถูกตีพิมพใ์นปี 1949 ซ่ึงแมจ้ะผ่านมาเป็นเวลายาวนานแต่หนงัสือ 1984 ก็ยงัถูกหยิบยกข้ึนมาพูดถึง

และเปรียบเทียบอยูเ่สมอ อาจพูดไดว้่า แนวคิดหรือเร่ืองราวท่ีอยู่ในหนงัสือ 1984 มีความทนัสมยั ไม่ว่าจะอยูใ่นยคุ

สมยัไหนก็ตาม 

3.2  ศึกษาทาํความเขา้ใจและเลือกประเด็นจากหนงัสือ 1984 เร่ืองของระบอบเผด็จการ ทาํความเขา้ใจ และ

หารูปแบบโครงสร้างของระบอบเผด็จการเพ่ือคิดหาวธีิการแกไ้ขและถ่ายทอดดว้ยการเล่าเร่ืองในบริบทท่ีต่างออกไป 

3.3  ทดลองและพฒันารูปแบบการเล่าเร่ือง โดยตดัสินใจเลือกเล่าเร่ืองผา่นส่ือโปสเตอร์ เพราะมีจุดมุ่งหมาย

ในการส่ือสารต่อคนหมู่มากเพ่ือใหเ้ขา้ถึงและเขา้ใจไดง่้าย ทาํการเลือกใชส้ัญศาสตร์เขา้มาส่ือความและทดลองความ

เป็นไปไดใ้นหลายๆ รูปแบบของการใชส้ญัญะแทนความ เพ่ือความเขา้ใจ 

3.4 ตดัสินใจเลือกใชก้ารส่ือความผ่านสัญญะโดยการเลือกใชค้วามหมายหลกัและความหมายซ้อนเพ่ือให้

เกิดการเช่ือมโยงและส่ือสารต่อคนดู และการไล่สายตาท่ีง่ายเพ่ือส่ือความไปท่ีผูดู้ไดด้ว้ยความรวดเร็วและตรงประเด็น 
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4. ผลการวจิยั 

ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาวรรณกรรมเร่ือง 1984 ซ่ึงเป็นเร่ืองราวท่ีกล่าวถึงความน่ากลวัของระบอบเผด็จการ 

เพ่ือทาํความเขา้ใจ ผูว้ิจยัไดท้าํการการศึกษาทาํความเขา้ใจประวติัศาสตร์ความเป็นมาของระบอบเผด็จการตั้งแต่ใน

อดีตจนถึงปัจจุบนั ทาํใหท้ราบถึงการทาํงานและโครงสร้างวธีิการของระบอบเผดจ็การ ผลกระทบของเผด็จการท่ีมีผล

ต่อการดาํเนินชีวติของเราและคนทัว่ไป และยงัพบวา่โครงสร้างเหล่าน้ียงัเกิดข้ึนอยูโ่ดยทัว่ไป โดยแฝงตวัอยูก่บัระบบ

การจดัการในเร่ืองต่างๆ แมแ้ต่ในประเทศท่ีเรียกตวัเองวา่เป็นประเทศประชาธิปไตย ก็ยงัมีส่ิงน้ีอยู ่ซ่ึงผูว้จิยัเช่ือวา่นัน่

คือจุดประสงคใ์นการเล่าเร่ืองของหนงัสือ 1984 คือการทาํใหค้นฉุกคิดหรือตระหนกัรู้ถึง เร่ืองราวเหล่าน้ีผา่นการอ่าน

นิยาย 1984 ผูว้ิจยัจึงมีความคิดท่ีจะนาํแก่นเร่ืองของหนงัสือ 1984 มาออกแบบการเล่าเร่ืองในอีกบริบทท่ีแตกต่างไป

จากเดิม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือทาํให้คนทัว่ไปไดต้ระหนักรู้ถึงส่ิงเหล่านั้น สามารถเขา้ถึงและทาํความเขา้ใจไดง่้าย 

ผูว้ิจัยได้ตดัสินใจเลือกใช้ส่ือโปสเตอร์เน่ืองจาก เป็นส่ือท่ีใครก็สามารถเขา้ถึงได้และมีตน้ทุนท่ีตํ่าเหมาะแก่การ

นาํไปใชใ้นการประชาสมัพนัธ์หรือการรณรงค ์โดยศึกษาวเิคราะห์ และหาวธีิป้องกนั วธีิการการของระบอบเผด็จการ

ท่ีแฝงเขา้มาในรูปแบบของส่ิงต่างๆ และตดัสินใจสรุปรวบยอดขอ้มูลออกมาเป็น โปสเตอร์ท่ีมีเน้ือหาท่ีแตกต่างกนั 6 

ใบ โดยพูดถึงวิธีการในการป้องกันการเกิดของระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จท่ีแตกต่างกัน 6 วิธี ซ่ึงได้ศึกษาจาก

ประวติัศาสตร์และโครงสร้างของระบอบประเผด็จการทั้งหมดนาํมาสรุปเป็นหัวขอ้วิธีการท่ีจะทาํให้เรารู้เท่าทนัถึง

ระบอบเผด็จการท่ีอยู่รอบตวัเรา ซ่ึงผูว้ิจัยมุ่งเน้นไปท่ีโปสเตอร์จะสามารถสร้างความฉุกคิด ตระหนักถึง ซ่ึงใน

โปสเตอร์แต่ละใบ จะไม่เป็นเพียงการให้ขอ้มูลตรงๆ แต่จะใชว้ิธีการทางสัญศาสตร์เพ่ือใช้ภาพในการแทนความ 

ความหมายของโปสเตอร์แต่ละใบ คิดจากเหตุการณ์รอบตวัหรือแมแ้ต่เร่ืองการเมืองโดยใชบ้ริบทรอบๆ ตวัเรา ให้มี

ความเป็นสากลเพ่ือสร้างความเช่ือมโยงระหว่างผูดู้และตวังาน ผูพ้บเห็นจะสามารถเห็นและเขา้ใจไดโ้ดยดว้ยความ

รวดเร็ว และการใชสี้ท่ีแตกต่างกนัของสีโทนร้อนและสีโทนเยน็เพ่ือขบัเนน้ตวัรูปภาพเพ่ือดึงดูดสายตาและ ตีความคาํ

และวิธีการออกมาเป็นภาพประกอบเพ่ือสร้างความเขา้ใจได้อย่างรวดเร็วและใช้วิธีการวาง เลย์เอาท์โดยเน้น

ความสาํคญัตรงกลางของโปสเตอร์เพ่ือง่ายต่อการไล่สายตา เพ่ือการเขา้ถึงท่ีรวดเร็วและส่ือความอยา่งตรงไปตรงมา 

 

รูปท่ี 1 แสดงเน้ือหาโปสเตอร์ทั้ง 6 แบบ 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาประวติัศาสตร์และโครงสร้างของระบอบเผด็จการ เราจะพบวา่ถึงเป็นประเทศท่ีบอกวา่ตวัเอง

เป็นประชาธิปไตย แต่ก็ยงัมีโครงสร้างของระบบเหล่าน้ีอยู ่ 
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ตวัแคมเปญโปสเตอร์น้ี ไม่ไดมุ่้งเน้นไปท่ีการต่อสู้เพ่ือต่อตา้นระบอบเผด็จการแต่มีอยู่เพ่ือสร้างความ

ตระหนกัรู้ ทาํใหค้นฉุกคิด เตือนสติ มีวจิารณญาณในการเสพส่ือและคิดทบทวนก่อนตดัสินใจท่ีจะเช่ือในขอ้มูลหน่ึงๆ  

อาจมีการใชต้วัษรเพียงอย่างเดียวและใส่คอนเซปของโปสเตอร์แต่ละใบลงไปในเทคนิคของการนาํเสนอ

ตวัอกัษรก็จะทาํใหส้ามารถส่ือสารได ้ตรง แรง ยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวความคิดจากการใชง้านส่ิงของอย่างผิดจุดประสงค์ จากการ

สังเกต เหตุการณ์ พฤติกรรม และการใชง้านส่ิงของในชีวิตประจาํวนัรอบตวั แลว้นาํมาทดลองเพ่ือหากระบวนการ

เปล่ียนแปลง วสัดุจากขยะประเภทพลาสติกใหก้ลบัมาเป็นวตัถุดิบในการใชง้านไดอี้ก และยงัทาํใหเ้กิดประโยชน์ เพ่ิม

มูลค่าให้กบัขยะ พลาสติกให้ไดม้ากท่ีสุด รวมไปถึงการนาํเสนอและเผยแพร่ความรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการนาํไปต่อ

ยอดทางความคิด สร้างสรรคต์่อไปได ้

ผลการวจิยัพบวา่ การทดลองวสัดุประเภทพลาสติกสามารถนาํกลบัมาใชใ้นรูปแบบอพัไซคลิง (Up-cycling) 

เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นวสัดุทดแทนในการสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ได ้โดยศึกษาและวิเคราะห์ถึงขอ้ดี ขอ้เสีย คุณสมบติั และ

แนวทาง ในการข้ึนรูปตน้แบบจากส่ิงของเหลือใชท่ี้สามารถหาไดง่้ายภายในบา้น ซ่ึงผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลงานท่ีไดจ้าก

การทดลอง ผ่านกระบวนการเปล่ียนแปลงและดดัแปลงวสัดุจากขวดพลาสติก รวมถึงแนวทางในการออกแบบ และ

เพ่ิมคุณค่าของวสัดุ โดยการวิจยัคร้ังน้ีหากมีการศึกษาคน้ควา้ และต่อยอดงานวิจยัช้ินน้ี ยอ่มสามารถนาํวสัดุเหลือใช้

ต่าง ๆ ในปัจจุบนัไปใชใ้ห ้เกิดประโยชน์ไดอี้กในหลากหลายทิศทาง 

คาํสําคญั:  อพัไซคลิง, การดดัแปลง, พลาสติก 

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to study the ideas from the use of offense intended use by observing the 

behavior and using stuff in daily life to find the process of reforming the material from plastic waste to become a raw 

material and add value to the rest of the waste using as much as possible. The presentation and the dissemination of 

knowledge as a way to apply and inspire the further expand their creative thinking. 

The research found that the trial of plastic waste can be used by up-cycling way as alternative materials to 

create new products by studying and analyzing the pros and cons, qualifications, processes of forming from a dumping 

waste and formed the molds with simple equipment in the household. The results of the trial through the process of 

change and modify the material from the plastic bottle. The design concept of this product is adapt by bring the 

experimental results of materials and every object that easy to find around or disposable stuffs together to become a 

product. 
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In addition this research can be taken further in many different directions to make more use of waste 

materials of our modern days. 

Keywords:  Up-cycling, Adaptation, Plastic  

 

1. บทนํา 

ทุกวนัน้ีสินคา้อุปโภคและบริโภคมีความหลายหลายและมีการออกแบบให้สวยงาม เพ่ือดึงดูดให้ผูอุ้ปโภค

และ บริโภคเลือกซ้ือสินคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด โดยไม่คาํนึงถึงการใชง้านใหต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้จึงทาํใหผู้ใ้ชมี้

การดดัแปลง ส่ิงของต่างๆท่ีไม่ตรงตามจุดประสงค์ของผูอ้อกแบบสินคา้นั้นๆ มาใชใ้นรูปแบบท่ีต่างออกไปตาม

จุดประสงคก์ารใชง้าน ของแต่ละบุคคล รวมไปถึงบรรจุภณัฑ์ท่ีถูกท้ิงหลงัจากการใชง้านในเวลาอนัสั้น ทาํให้เกิด

ปัญหาขยะลน้โลกอยา่งรวดเร็ว  

จากพฤติกรรมการใชง้านส่ิงของท่ีผิดไปจากจุดประสงคเ์ดิม และนาํมาดดัแปลงในลกัษณะต่างๆนั้นแสดง

ให้ เห็นถึงความสร้างสรรคข์องมนุษยท่ี์มีสามารถดึงคุณสมบติั หรือลกัษณะพิเศษบางประการของส่ิงของรอบตวัมา

ใชใ้น รูปแบบใหม่ท่ีนอกเหนือจากการใชง้านเดิม เพ่ือให้ใชง้านไดต้รงตามจุดประสงคข์องตน และยงัสามารถทาํได้

อย่างง่าย และก่อเกิดประโยชยสู์งสุดแก่ผูใ้ช้อีกดว้ย จากขอ้มูลหนังสือ Thoughtless act by Jane Fulton Suri (Suri, 

2005) ไดมี้ การแสดงภาพ และอธิบายถึงการใชง้านในลกัษณะการดดัแปลงการใชง้านส่ิงของในลกัษณะต่างๆ โดย

การสังเกตจาก พฤติกรรมการใชง้านของผูใ้ชส่ิ้งของรอบตวัท่ีพบเจอในชีวิตประจาํวนั และเม่ือพฤติกรรมต่างๆ ถูก

ผนวกเขา้กบัการ ออกแบบเพ่ือการแกปั้ญหา จึงนาํมาซ่ึงแนวความคิดบรรเจิดเกิดเป็นผลงานท่ีเป็นมิตรกบัผูใ้ชบ้ริการ

ประเภทใหม่ต่างๆ รวมถึงรูปแบบพ้ืนท่ีสาํหรับการใชง้านใหม่ๆ ตน้ตอทางความคิดเหล่าน้ีถูกรวบรวมไวใ้นรูปแบบ

ภาพถ่ายท่ีดูแลว้เขา้ใจง่าย โดยมีการแยกแยะออกตามหัวขอ้ท่ีมีตั้ งแต่รูปถ่ายท่ีเก่ียวกับปฏิกิริยา(Reacting), การ

ตอบสนอง(Responding), การสงัเกต (Co-opting), การหาช่องทาง(Exploiting), การปรับเปล่ียน(Adapting),การก่อร่าง

(Conforming) และการส่งสัญญาณ (Signaling) ภาพถ่ายท่ีไดรั้บการคดัเลือกมาลงเป็นภาพท่ีเราพบเห็นบ่อยคร้ังใน

ชีวติประจาํวนัทั้งตามทางเดินริมถนน ตูโ้ทรศพัท ์สถานีรถไฟใตดิ้น ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และสนามบิน ซ่ึงเพ่ิม

มุมมองใหม่ท่ีดูตลกขบขนัซอ้นทบัอยูบ่น การแกปั้ญหาท่ีไม่ย ัง่ยนื แต่กลบัช่วยกระตุน้ใหเ้ราฉุกคิด และเกิดความคิดท่ี

จะปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือออกแบบผลงานสักช้ิน เพ่ือช่วยรับมือ กับสถานการณ์นั้ นๆ ได้อย่างเหมาะสม 

สนุกสนาน และชาญฉลาดยิ่งข้ึน(ศุภาศยั วงคก์ุลพิศาล,2556:8) ซ่ึงจากบทสรุปไดแ้สดงแนวคิดแบบปลายเปิดใหผู้ท่ี้

อ่านไดน้าํไปต่อยอด หรือใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการศึกษา เพ่ือหา แนวคิดใหม่ๆในการออกแบบต่อไป 

 แนวคิดจากหนงัสือดงักล่าว ทาํให้ผูว้ิจยัไดน้าํมาเป็นแรงบนัดาลใจ เพ่ือศึกษาลกัษณะการใชง้านและการ

ดดัแปลง ส่ิงของต่าง ๆ โดยนาํเสนอแนวความคิดแบบปลายเปิด เพ่ือนาํไปต่อยอดในแบบของตวัเองได ้โดยวสัดุท่ี

ผูว้ิจยัตอ้งการ นาํมาทดลองและศึกษาเป็นวสัสดุท่ีมีการยอ่ยสลายไดย้าก เช่นขวดพลาสติก ห่อบรรจุภณัฑต์่างๆ รวม

ไปถึงการนาํส่ิงของ ท่ีสามารถนาํมาใชใ้นอีกหนา้ท่ีหน่ึงท่ี ไม่เป็นไปตามจุดประสงคเ์ดิมมาดดัแปลงในลกัษณะการ

อพัไซเคิลและรีไซเคิลนั้น เพ่ือช่วยลดปริมาณขยะ และยดือายกุารใชง้านขยะแลว้ ยงัสามารถนาํความรู้ท่ีไดม้าต่อยอด

เป็นผลิตภณัฑต์่อไป 

 

 

 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

การวจิยัคร้ังผูว้จิยัตอ้งการนาํวสัดุเหลือใชจ้ากขวดนํ้ าด่ืมมาเป็นวสัดุหลกัในการทดลองการศึกษากระบวน 

การเปล่ียนแปลงและการดดัแปลงวสัดุวสัดุเหลือใช ้การเพ่ิมคุณค่าของวสัดุท่ีใชแ้ลว้ และแนวทางในการออกแบบ 

เพ่ือนาํไปต่อยอดต่อไป 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

1. เลือกวสัดุท่ีใชใ้นการทดลอง 

การทดลองคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกวสัดุประเภทขยะพลาสติก เน่ืองจากถูกท้ิงเป็นขยะจาํนวนมากทุกๆ วนั ทาํให้ 

เกิดสภาวะขยะลน้โลกอยา่งรวดเร็วและชาญฉลาดยิง่ข้ึน(กนกวรรณสาโรจน์.2560)  ซ่ึงจากปัญหาเหล่าน้ีจึงเลือกขยะ  

พลาสติกทั้งหมด 3 ประเภท ไดแ้ก่ พลาสติกประเภท โพลิเอททีล ีนเทเรฟธาเลท (Polyethylene 

Terephthalate: PET /PETE) ซ่ึงการทดลองน้ีเลือกขวดนํ้ าดื่มมาทดลอง,พลาสติกประเภทโพลิเอททีลีน ความ

หนาแน่นสูง(High Density Polyethylene: HDPE) ซ่ึงการทดลองน้ี ได้เลือกขวดนมท่ีมีลักษณะขาวขุ่นมาทดลอง, 

พลาสติกประเภทโพลิเอททีลีน ความหนาแน่นตํ่ า (low Density Polyethylene:HDPE) ซ่ึงการทดลองน้ีได้เลือก

ถุงพลาสติกมาทดลอง  

2. สร้างอุปกรณ์ตดัขวดพลาสติก  
 

          

 

 

 

   
 

รูปท่ี 1 อุปกรณ์ตดัเสน้ขวดพลาสติก 
 

3. ทดลองอุปกรณ์ตดัขวดพลาสติก 
 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 ขั้นตอนตดัเสน้ดว้ยอุปกรณ์ตดัเสน้พลาสติก 
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4. การทดลองใหค้วามร้อน 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลองใหค้วามร้อนกบัพลาสติก ไดแ้ก่ เตารีด และปืนลมร้อน โดยเร่ิมจากการทดลอง 

ใหค้วามร้อนดว้ยอุปกรณ์ดงักล่าวกบัขยะพลาสติกโดยตรงโดยไม่ผา่นการตดัเป็นเสน้ แลว้จึงสงัเกตการเปล่ียนแปลง

ใน เบ้ืองตน้ ก่อนจะนาํเสน้พลาสติกท่ีตดัจากอุปกรณ์ตดัเสน้มาใหค้วามร้อนดว้ยอุปกรณ์ใหค้วามร้อนดงักล่าว เพ่ือ

ศึกษา แนวทางการข้ึนรูปต่อไป 

5. การทดลองข้ึนรูป การข้ึนรูปแบ่งเป็น 2 แบบคือ 

1) ข้ึนรูปจากตวัวสัดุเอง 

การทดลองข้ึนรูปจากตวัวสัดุเองนั้น ทาํไดโ้ดยการนาํเสน้ขวดนํ้ าด่ืม ขวดนม และถุงพลาสติกมา

ขยาํให้ วสัดุมีความหนาข้ึนแลว้นาํอุปกรณ์ใหค้วามร้อน ไดแ้ก่ปืนลมร้อน และเตารีดมาเป็นเคร่ืองมือในการทาํใหว้สัดุ

อยูค่งรูป ตามตอ้งการ ซ่ึงการทดลองน้ีไดท้ดลองผสมวสัดุทั้ง 3 ประเภท เพ่ือศึกษาแนวทางในการข้ึนรูปดว้ยวธีิอ่ืนๆ

ต่อไป 

2) การข้ึนรูปจากตน้แบบ 

การทดลองข้ึนรูปจากตน้แบบคร้ังน้ี ไดเ้ลือกภาชนะสแตนแลสท่ีสามารถทนความร้อนไดดี้มาเป็น

ตน้แบบ นั้นก็คือภาชนะสแตนแลสท่ีมีลกัษณะทรงคร่ึงวงกลม 2 ใบมาทาํการทดลอง เน่ืองจากตอ้งการข้ึนรูปใหมี้

ลกัษณะ 3 มิติ โดยการนาํเสน้ขวดนํ้ าด่ืมและขวดนมทั้ง 2 มาอดัรวมกนัในภาชนะใบแรกแลว้นาํใบท่ี 2 มาซอ้นทบั 

แลว้ใหค้วามร้อน ดว้ยปืนลมร้อน จากนั้น แกะตวัช้ินงานออกมา จะไดรู้ปทรงท่ีชดัเจนข้ึนและคงรูปไดดี้ 

6. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

จากการทาํวจิยัคร้ังน้ี ไดท้าํการวเิคราห์และเก็บขอ้มูลผลการทดลองวสัดุช้ินงานทุกช้ิน ทั้งขั้นตอนการ 

ทดลอง วธีิข้ึนช้ินงาน ระยะเวลา อุณหภูมิทั้งหมด เพ่ือหาขอ้สรุปและเทคนิคท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

7. สรุปผลจากการทดลองและนาํเสนอผลงาน  

นาํเสนอขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดม้าสรุปออกมา เพ่ือแสดงถึงกระบวนการเปล่ียนแปลงวสัดุและการดดัแปลงของเหลือใช ้

แลว้จึงทาํการสรุปผลการวจิยัทั้งหมดวา่ผลการวจิยัทั้งหมดท่ีไดรั้บตรงกบัส่ิงท่ี ผูว้จิยัไดค้าดหมายหรือไม่ 
 

4. ผลการวจิยั 

การนาํวสัดุเหลือใชจ้ากขวดนํ้ าด่ืมนั้น ตอ้งศึกษากระบวนการเปล่ียนแปลงวสัดุและวธีิการต่าง ๆ เพ่ือหาแนว 

ทางในการต่อยอดแบบสร้างสรรค ์โดยจากการทดลองท่ีไดน้ั้น สามารถเป็นวสัดุทดแทนเพ่ือนาํไปผลิตเป็นของ

ใชไ้ด ้หลากหลาย โดยไดจ้าํแนกออกมาเป็น 3 ส่วน 

1. ส่วนการสร้างอุปกรณ์ในการเปล่ียนแปลงวสัดุ ซ่ึงก็คือของนํ้ าด่ืมท่ีเป็นวสัดุหลกั เพ่ือนาํมาทดลองและหา 

แนวทางในการสร้างผลิตภณัฑต์อ่ไป 
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วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1692 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3 ภาพการสร้างอุปกรณ์ในการเปล่ียนแปลงขวดพลาสติก 

 

จากรูปท่ี 3 จากการทดลองตดัดว้ยอุปกรณ์ง่าย ๆ ท่ีสร้างข้ึนเอง โดยการนาํขวดพลาสติกมาเขา้เคร่ืองตดัเสน้ 

หลงัจากทดลองแลว้จะไดเ้สน้ท่ียาว และขนาดเท่ากนัทั้งเสน้ อีกทั้งยงัทาํใหไ้ดว้สัดุท่ีไดน้ั้น สะดวกต่อการนาํไปผลิต 

และสามารถขยายขอบเขตการใชง้านไดม้ากข้ึนอีกดว้ย นอกจากน้ีขอ้ดีใน การใชเ้คร่ืองตดัเสน้พลาสติกนั้น คือตอ้งตดั 

ส่วนท่ีเป็นฉลาก และฝาขวดออกก่อนท่ีจะเขา้เคร่ืองตดั ซ่ึงทาํใหล้ดกระบวกการแยกขยะ และมีส่วนท่ีเหลือท้ิงเพียง 

10 % จากทั้งหมดของขวด ซ่ึงทาํใหล้ดปริมาณขยะได ้

2. ส่วนการทดลองวสัดุ เน่ืองจากขวดนํ้ าด่ืมทาํจากพลาสติกหลายชนิด จึงตอ้งทาํการทดลองเพ่ือหาแนวทาง 

การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ เพ่ือนาํไปใชใ้นการสร้างผลิตภณัฑ ์ โดยทาํการทดลองใหค้วามร้อนดว้ยอุปกรณ์ต่าง

ชนิด ท่ีใหมี้ความร้อนในรูปแบบต่างๆ  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปท่ี 4 ภาพขวดพลาสติกจากขวดนํ้ าด่ืม PET ท่ีไดรั้บความร้อนจากเคร่ืองเป่าลมร้อน และเตารีด 
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จากรูปท่ี 4 ผลการทดลองดว้ยการใหค้วามร้อนจากเคร่ืองเป่าลมร้อน และเตารีด สรุปไดว้า่ เม่ือขวดนํ้ าด่ืมได ้

รับความร้อนจากอุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิดนั้น จะมีการเปล่ียนแปลงในลกัษณะท่ีไปในทิศทางเดียวกนั คือมีการหด ตวัแข็ง 

และเหนียวมากข้ึน โดยจะมีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจะผลมากหรือนอ้ยนั้น ข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิของอุปกรณ์ใหค้วาม 

ร้อนนั้น ๆ ซ่ึงสามารถเลือกใชไ้ดต้ามลกัษณะการข้ึนรูปผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการออกแบบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 ภาพขวดพลาสติกจากขวดนมประเภท HDPE ท่ีไดรั้บความร้อนจากเคร่ืองเป่าลมร้อน และเตารีด 

 

จากรูปท่ี 5 เม่ือขวดนมไดรั้บความร้อนจากอุปกรณ์ดงักล่าวทั้ง 2 ชนิดนั้น มีการเปล่ียนแปลงในลกัษณะท่ีไป 

ในทิศทางเดียวกนั คือมีการหดตวัเลก็นอ้ย เม่ือเทียบกบัขวดนํ้ าด่ืมใส แต่สามารถหลอมละลายทาํให้กลายเป็นเน้ือเดียว 

กนัไดใ้นอุณหภูมิท่ีไม่สูงมากนกัเม่ือเทียบกบัขวดPET  ซ่ึงขวดPET จะสามรถหลอมละลายไดแ้ตต่อ้ง เขา้

กระบวนการ ดว้ยเคร่ืองจกัรท่ีใหอุ้ณหภูมิท่ีสูงมาก จึงจะหลอมละลายเป็นเน้ือเดียวกนัได ้และเม่ืออุณหภูมิเยน็ลงจะทาํ

ใหมี้ความแขง็  

และเหนียวมากวา่เดิม ดงันั้นการใชข้วดพลาสติกHDPEนั้นจึงเป็นตวัเลือกทีดีในการเปล่ียนแปลงวสัดุ และ

เหมาะแก่ การนาํมาสร้างผลิตภณัฑง่์ายๆ ไดเ้อง 

3. การข้ึนรูปผลิตภณัฑจ์ากการเปล่ียนแปลงวสัดุจากขวดพลาสติก เพ่ือนาํต่อยอดเป็นผลิตภณัฑจ์ากวสัดุ 

ทดแทน โดยข้ึนรูปผลิตภณัฑท์ั้งหมด 3 ช้ิน 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 6 ผลิตภณัฑห์มวกจากเสน้พลาสติกท่ีข้ึนรูปดว้ยภาชนะสแตนเลส 
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จากรูปท่ี 6 การข้ึนรูปหมวกดว้ยเสน้พลาสติกท่ีไดจ้ากกระบวนการเปล่ียนแปลงขวดพลาสติก สามารถทาํได ้

ง่าย ซบัแรงกระแทกได ้เป็นวสัดุทดแทนไดอ้ยา่งดี ช่วยยดือายขุองพลาสติก และยงัเพ่ิมคุณค่าให้กบัของเหลือใชไ้ด ้

อีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 7 ผลิตภณัฑก์ระเป๋าจากเสน้พลาสติกดว้ยเตารีด 
 

จากรูปท่ี 7 การใหค้วามร้อนดว้ยเตารีด ทาํใหเ้สน้พลาสติกมีลกัษณะท่ีแบน และติดกนัเป็นแผน่โดยสามารถ 

เพ่ิมขนาดช้ินงานไดง่้าย  ทาํใหส้ร้างผลิตภณัฑใ์นรูปแบบใหม่ๆ ท่ีสร้างความแตกต่างไดอ้ยา่งดี และยงัมีลายท่ีซอ้นทบั 

กนัสวยงาม และมีความแขง็แรงคงทนอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8 โคมไฟจากเสน้พลาสติก PET จากเคร่ืองเป่าลมร้อน 
 

จากรูปท่ี 8 การข้ึนรูปเส้นขวดพลาสติก PET ดว้ยเคร่ืองเป่าลมร้อน ทาํให้เส้นมีลกัษณะขดมว้นเกาะกนัเป็น

กลุ่ม และยงัสามารถข้ึนรูปไดง่้าย โดยผลงานช้ินน้ีไดน้าํกา้นร่มท่ีพงัมาดดัแปลงเป็นตวัข้ึนรูปทรงของช้ินงาน ซ่ึงทาํ

ใหเ้กิดแสงท่ีกระทบกบัขวดพลาสติกท่ีสวยและเพ่ิมคุณค่าใหก้บัของเหลือใชไ้ด ้
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษากระบวนการเปล่ียนแปลงขยะจากพลาสติก ท่ีถูกท้ิงเป็นจาํนวนมากในทุก ๆ วนั ไดแ้ก่ขวดนํ้ า

ด่ืม ขวดนม และถุงพลาสติก นาํมาผ่านกระบวนการเปล่ียนแปลง และดดัแปลงใหม่ ให้มีคุณภาพมากข้ึน และยืดอายุ

ขยะ พลาสติก ให้ใชไ้ดย้าวนานมากข้ึน  โดยการศึกษาหาลกัษณะทางกายภาพท่ีน่าสนใจของขยะจาํพวกพลาสติกมา

ทาํการ ทดลองหาคุณสมบติัท่ีสามารถนาํมาใชท้ดแทน และสามารถรองรับแรงกด แรงกระแทก แขง็แรงและ สามารถ

นาํมา ใช ้ไดจ้ริง และยงัช่วยลดปัญหาขยะท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึนได ้จนกระทัง่ไดก้ระบวนการในการผลิตวสัดุใหม่และยงั

นาํแนว ความคิดน้ี ไปต่อยอด และพฒันาต่อไปในระดบัอุตสาหกรรมได ้ 
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ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัคิดวา่การทดลองและการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์มาก ถา้

หาก มีการเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลคนอ่ืนเพ่ือเป็นแรงบันดาลใจและแรงกระตุ ้นในการก่อให้เกิดความคิด

สร้างสรรค์จาก ข้อมูลหนังสือ Thoughtless act by Jane Fulton Suri ได้สรุปเน้ือหาเก่ียวกับการกระตุ ้นความคิด

สร้างสรรค ์ผ่านภาพถ่าย พฤติกรรมคนเพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรคง์านต่อไป เพราะฉะนั้นการเผยแพร่

ความรู้มีไหลากวิธี ผูว้ิจยัเห็น วา่ในปัจจุบนัส่ือการโซเช่ียลมีเดียสามารถเขา้ถึงไดง่้ายแลว้ ใชเ้วลาในการรับรู้นอ้ย แต่

จะทาํใหผู้ท่ี้ไดรั้บนาํไปต่อยอด ได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชนใ์หก้บับุคคลอ่ืนได ้ 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

หลงัจากท่ีไดน้าํเสนอผลงานไดรั้บคาํแนะนาํจากคณะกรรมการเก่ียวกบัเร่ืองการข้ึนช้ินงาน และการหาแบบ 

ในการข้ึน ช้ินงานท่ีมีความสวยงามกวา่น้ี เพราะช้ินงานท่ีนาํเสนอใหผู้อ่ื้นดูตอ้งสามารถดึงดูดผูดู้ไดดี้ หากตอ้งการนาํ 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีไปต่อยอด ผูว้ิจัยควรศึกษาเทคนิคในการข้ึนรูปเพ่ิมเติมเพราะเป็นตวัแปรสําคญัในการข้ึนรูป

ช้ินงาน โดยเฉพาะตน้แบบในการข้ึนรูปและการนาํส่ิงของเหลือใชม้าร่วมดดัแปลงเพ่ือให ้ช้ินงานน่าสนใจมากกวา่น้ี 

แนวทางในการวจิยัท่ีควรทาํและพฒันาต่อไปได ้คือการศึกษากระบวนการผลิตท่ีสามารถผลิต หรือจาํหน่าย 

เพ่ือต่อยอดทางธุรกิจต่อไปได ้นอกจากน้ีความรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ียงัสามารถนาํไปการเผยแพร่ใหก้บัผูอ่ื้นไดอี้กดว้ย 

ซ่ึงปัจจุบนัส่ือโซเชียลมีเดียมีผลต่อการเขา้ถึงผูรั้บข่าวสารมาก  เช่น Facebook Youtube โดยนาํเสนอความรู้จากการ 

ศึกษาและแนวความคิดท่ีไดจ้ากงานวจิยัน้ี เพ่ือเป็นแนวทางในการใหค้วามรู้และความคิดสร้างสรรคก์บัผูอ่ื้นได ้
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บทคัดย่อ 

การนอนไม่หลบั หรือ Insomnia เป็นปัญหาท่ีพบไดบ่้อยในชีวิตประจาํวนัของคนเรา สามารถเกิดข้ึนไดก้บั

ทุกเพศทุกวยั และการนอนไม่หลบัยงัส่งผลกระทบต่อการใชชี้วิตทั้งในช่วงเวลากลางวนัและกลางคืน ทาํให้รู้สึก

อ่อนเพลียในระหวา่งวนั และเป็นสาเหตุการเกิดปัญหาในการทาํงานได ้ในการรักษา ผูป่้วยสามารถพบแพทยเ์พ่ือรับ

การรักษาท่ีเหมาะสม โดยในการรักษาอาการนอนไม่หลบันั้น มีอยู่หลายวิธี ทั้ งแบบท่ีใชย้า และไม่ใชย้า ตามการ

วินิจฉัยของแพทยท่ี์ให้การรักษา เพ่ือให้เหมาะสมกบัอาการของผูป่้วย และนอกจากน้ียงัมีการรักษาโดยการบาํบดั 

เพ่ือให้เกิดการผ่อนคลาย เป็นวิธีท่ีง่ายต่อการรักษา ซ่ึงมีอยูห่ลากหลายประเภทให้เลือก ตามความสะดวกของผูป่้วย 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดคิ้ดออกแบบเคร่ืองมือท่ีช่วยในการบาํบดั และไดมี้การทดลองการใชง้านกบักลุ่มผูท่ี้นอนไม่หลบั 

ได้ผลออกมาเป็นท่ีน่าพอใจ สามารถเป็นอีกหน่ึงทางเลือกให้กลุ่มคนนอนไม่หลบั เกิดความผ่อนคลาย เพ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อการดาํรงชีวติใหดี้ข้ึนต่อไป 

คาํสําคญั:  การนอนไม่หลบั, การบาํบดั, ส่ือ 

 

ABSTRACT 

Insomnia is a common problem in people's daily lives. Can happen to all ages. And insomnia also affects 

the daytime and nighttime life. Feeling tired during the day. And cause a problem in the work. In treatment, patients 

can see a doctor for the appropriate treatment. In the treatment of insomnia. There are several ways, Take medicine 

and do not take medicine. According to the doctor's diagnosis, the treatment. This fit the patient's symptoms. In 

addition therapeutic therapies. It's an easy way to heal. There are many types to choose from. By the convenience of 

the patient. Therefore, the researchers have designed the tools that help in healing. And have experiments with the 

sleep group. The results are satisfactory. To be an alternative to sleep for relax. And for the sake of living for the 

better 

Keywords: Insomnia, Therapy, Media 
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1. บทนํา 

การนอนหลบัเป็นส่วนหน่ึงของชีวติคนเรา ซ่ึงเป็นเร่ืองธรรมชาติหรือภาวะปกติ การนอนจึงมีความสาํคญัท่ี

ช่วยให้การทาํงานสมองไดพ้กัผ่อน และร่างกายไดซ่้อมแซมส่วนต่างๆ เพราะในขณะท่ีคนเรานอนหลบั จะมีกลไก

ทางเคมี มีการลา้งสารพิษในสมอง กระตุน้เซลลส์มองท่ีทาํงานเหน่ือยลา้ ให้กลบัมาทาํงานไดต้ามปกติ และร่างกายท่ี

ไดพ้กัผอ่นนั้นก็จะมีประสิทธิภาพในการทาํงานดีข้ึนอีกดว้ย(กมลวรรณ กหุลาบวงษ,์ 2537, น. 28)   

โรคความผิดปกติในการนอน ซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนัหลายชนิด เช่น โรคนอนหลบัมากเกินไป(Hypersomnia) โรค

ต่ืนกลางดึกด้วยความต่ืนตระหนกตกใจกลัวอย่างรุนแรง(Sleep terror disorder) โรคละเมอเดิน(Sleepwalking 

disorder) และโรคท่ีพบมากท่ีสุดคือ โรคนอนไม่หลบั(Insomnia) การนอนไม่หลบั เป็นปัญหาการนอนท่ีพบไดบ่้อย

ท่ีสุด คิดเป็นเปอร์เซ็นต ์สูงถึงร้อยละ 30 ของประชากรทัว่โลก(ชูทิตย ์ปานปรียา, 2543, น. 74) 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

วตัถุประสงคข์องงานวจิยัน้ีคือ เพ่ือออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือบาํบดัโดยใชส่ื้อโมชัน่กราฟฟิก และ

ตอ้งการเพ่ิมทางเลือกในการบาํบดัเพ่ือเป็นประโยชน์ไม่มากก็นอ้ยต่อกลุ่มคนนอนไม่หลบั จึงจาํเป็นตอ้งมีความเขา้ใจ

ถึงปัญหาและปัจจยั ท่ีส่งผลต่อการนอนไม่หลบัซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีจะนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบเคร่ืองมือ

บาํบดั(Therapy) เพ่ือกลุ่มคนนอนไม่หลบัต่อไป 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

ศึกษาองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนอนไม่หลบัจากหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการนอนไม่หลบั จากการศึกษาพบสาเหตุของการนอนไม่หลบัท่ีพบไดบ่้อยมีอยู่ 4 

ประการดว้ยกนัคือ ประการท่ีหน่ึง เกิดจากมีความผิดปกติทางจิตใจ อาจเกิดจากปัญหาจากท่ีทาํงาน การตกงาน ปัญหา

ครอบครัว ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือปัญหาจากโรคทางจิตเวช เป็นตน้ ประการท่ีสอง เกิดจากมีความผิดปกติทาง

ร่างกาย เช่น คนัตามตามตวั ปวดหวั ปวดทอ้ง หายใจไม่สะดวก หรือตอ้งรักษาอยูโ่รงพยาบาล เป็นตน้ ประการท่ีสาม 

เกิดจากการใชส้ารเสพติดท่ีทาํใหน้อนไม่หลบั เช่น แอมเฟตามีน ยาอี เป็นตน้ ประการท่ีส่ี เกิดจากสภาพแวดลอ้มใน

การนอน เช่น มีเสียงดงัอึกทึกคึกโครม อากาศภายในห้องนอน หรือการเปล่ียนท่ีอยูใ่หม่ ทาํให้เกิดการไม่คุน้ชินกบั

สถานท่ี(ชูทิตย ์ปานปรียา, 2543, น. 76) 

3.2 ประเภทของโรคนอนไม่หลบัแบง้ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

3.2.1 การนอนไม่หลบั แบบชัว่คราว ลกัษณะน้ีหมายถึง มีอาการนอนไม่หลบัหรือหลบัยากติดต่อกนั

เป็นเวลาหลายวนั แต่ไม่ถึงหลายสัปดาห์ ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความเครียดหรือความกังวลใจต่อเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์หน่ึง ส่วนใหญ่แลว้จะดีข้ึนเองภายในไม่ก่ีวนั หรือในบางรายอาจตอ้งใชย้านอนหลบัช่วยในระยะสั้นๆ เม่ือ

อาการดีข้ึนก็สามารถหยดุการใชย้าได ้

3.2.2 การนอนไม่หลบั แบบระยะต่อเน่ือง ลกัษณะน้ีหมายถึง มีอาการนอนไม่หลบัติดต่อกนัเป็นเวลา

หลายสัปดาห์ ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากจากความเครียดนั้นยงัไม่คล่ีคลาย เช่นปัญหาการเงินติดขดั ปัญหาครอบครัว 

เป็นตน้โดยทัว่ไปเม่ือปัญหาต่างๆ คล่ีคลายอาการนอนหลบัก็จะกลบัมาเป็นปกติ อย่างไรก็ตาม ทางท่ีดีผูท่ี้มีอาการ

เหล่าน้ี ควรไดรั้บการปรึกษาจากแพทยว์า่ มีแนวทางอยา่งไรท่ีจะช่วยปัญหาการนอนหลบัของตน เพ่ือไม่ใหเ้กิดปัญหา

เร้ือรัง 
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3.2.3 การนอนไม่หลบั แบบเร้ือรัง คนกลุ่มน้ีจะมีปัญหาในการ นอนไม่หลบั อยา่งต่อเน่ืองเกือบทุกคืน 

ติดต่อกนัหลายเดือน หรือแมก้ระทัง่เป็นปี สาเหตุท่ีทาํให้เกิดอาการก็จะเร่ิมซบัซอ้นมากข้ึน ไม่ตรงไปตรงมาเพียงแค่

อาการเครียด  หลายคร้ังท่ีความเครียดไดเ้บาบางหรือหายไปหมดแลว้ แต่อาการ นอนไม่หลบั กลบัยงัดาํเนินอยูต่่อ 

บางคนใจจดใจจ่อตลอดเวลาวา่คืนน้ีจะหลบัหรือไม่หลบั ถา้ไม่หลบัแลว้พรุ่งน้ีจะเป็นอยา่งไร ทาํใหเ้กิดความรู้สึกกลวั

การนอน ไม่กลา้ท่ีจะนอน จนกลายเป็นความทุกขท์รมาน กลุ่มน้ีจึงควรรีบพบแพทยแ์ละรับการรักษาอยา่งเร่งด่วน 

3.3 การรักษาอาการนอนไม่หลบัส่วนใหญ่จะมีดว้ยกนัอยู ่2 ประเภทคือ  

3.3.1. การพ่ึงยา โดยการวินิจฉยัของแพทย ์จุดประสงคข์องการใชย้าเพ่ือใหผู้ป่้วยนอนหลบัไดง่้ายและ

เร็วข้ึน ลดการต่ืนกลางดึก หรือเพ่ือช่วยลดความวิตกกงัวลในวนัรุ่งข้ึน จะใชย้าในกรณีท่ีมีอาการรุนแรง และใหย้าใน

ระยะสั้นท่ีสุด เม่ือผูป่้วยปรับตวัไดแ้ลว้ อาจจะไม่ตอ้งใหย้าอยา่งต่อเน่ือง ข้ึนอยูก่บัการแนะนาํของแพทย ์

3.3.2 การไม่พ่ึงยา โดยการใชสุ้ขบญัญติัของการนอน สามารถทาํได ้10 ขอ้ดงัน้ี 

3.3.2.1 ต่ืนนอนและเขา้นอนใหเ้ป็นเวลา 

3.3.2.2 ไม่ทาํกิจกรรมอ่ืนใดบนเตียงนอน ยกเวน้เร่ืองนอน และกิจกรรมทางเพศ 

3.3.2.3 การใชเ้วลาบนเตียงนอนใหน้อ้ยท่ีสุดในแต่ละคืน 

3.3.2.4 ในกรณีท่ีเขา้นอนไปแลว้ 10-15 นาที ยงัไม่สามารถหลบัได ้ควรลุกจากเตียงเพ่ืออ่านหนงัสือ 

หรือทาํกิจกรรมอ่ืน  เม่ือรู้สึกง่วงจึงกลบัเขา้นอนใหม่ 

3.3.2.5 ไม่ควรมีนาฬิกาบอกเวลาในหอ้งนอน 

3.3.2.6 ไม่ทาํกิจกรรมท่ีออกแรงกาย หรือหนงัสมองก่อนเขา้นอน 

3.3.2.7 มีกิจกรรมผ่อนก่อนการเขา้นอน เช่น อาบนํ้ าอุ่น ด่ืมนมหรือนํ้ าผลไม ้อ่านหนงัสือเบาๆ 10 

นาที ก่อนการเขา้นอน 

3.3.2.8 งดชา กาแฟ ก่อนการเขา้นอน 6 ชัว่โมง และงดสุรา บุหร่ีเม่ือเวลาเขา้นอน 

3.3.2.9 พยายามไม่งีบหลบัในเวลากลางวนัมากเกินไป เพราะจะทาํให้ไม่ง่วง และจะทาํให้คุณภาพ

การนอนในคืนนั้นแยล่ง 

3.3.2.10 ออกกาํลงักายเบาๆ อยา่งสมํ่าเสมอ เช่น เดินยดืเสน้ยดืสายก่อนเวลานอน 2-3 ชัว่โมง แต่การ

ออกกาํลงักายหนกัๆ ควรทาํในช่วงเยน็เท่านั้น(สุรชยั เก้ือศิริกลุ, 2544, น. 7) 

นอกจากการรักษาท่ีกล่าวในข้างตน้นั้ น ยงัมีการรักษาอาการนอนไม่หลบัในรูปแบบของการบําบัด

(Therapy) ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้รูปแบบการบาํบดัอาการนอนไม่หลบัอยูห่ลายวิธีดว้ยกนั เช่น การบาํบดัดว้ยเสียงดนตรี

(Music Therapy) การบาํบดัดว้ยกล่ิน(Aromatherapy) การบาํบดัดว้ยการนวด(Massage Therapy) การบาํบดัดว้ยหิน

(Stone Therapy) การบาํบดัดว้ยแสง(Light Therapy) แสงท่ีใชใ้นการบาํบดัแพทยจ์ะให้ผูป่้วยท่ีมีอาการนอนไม่หลบั

อาบแสงตามเวลาท่ีกาํหนด เพ่ือเป็นการปรับสภาพการหลัง่ฮอร์โมนเมลาโทนินท่ีอยูภ่ายในสมอง ซ่ึงเป็นฮอร์โมนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัระบบนาฬิกาของร่างกาย(Circadian Rhythm)  

จากการศึกษา พบวา่การบาํบดัทุกรูปแบบมีวตัถุประสงคอ์ยา่งเดียวกนัคือ ตอ้งการใหก้ลุ่มคนนอนไม่หลบัมี

ความรู้สึกสงบและผ่อนคลาย ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งการสร้างเคร่ืองมือบาํบดัให้เกิดความผ่อนคลายในรูปแบบของส่ือ

(Media) นาํเทคนิคการทาํโมชัน่กราฟฟิก(Motion Graphic) ร่วมกบัโปรแกรม3มิติ มาประยกุตใ์นการทาํเคร่ืองมือตาม
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ความถนดัของผูว้ิจยั โดยการออกแบบองคป์ระกอบท่ีใชใ้นส่ือ ทั้งในเร่ืองของภาพและเสียง ให้ส่งผลต่อความรู้สึก

ของกลุ่มคนท่ีนอนไม่หลบั ไดมี้ความรู้สึกสงบ ผอ่นคลายไดดู้ก่อนการเขา้นอน 

3.4 ทฤษฎีและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั 

3.4.1 โมชัน่กราฟฟิก(Motion Graphic) คืองานกราฟฟิกท่ีเคล่ือนไหวได ้โดยการนาํเอาภาพมาจดัเรียงต่อ

กนั หรืออธิบายอยา่งง่ายคือการทาํใหภ้าพวาด 2 มิติ เคล่ือนไหวได ้ส่วนประกอบหลกัของการทาํโมชัน่กราฟฟิกจะมี

อยู่ 2 ส่วนคือ สคริป(Script) และการออกแบบ(Design) เม่ือมีส่วนประกอบครบก็สามารถนํางานออกแบบมาทาํ

ภาพเคล่ือนไหวเหมือนการทาํการ์ตูนแอนิเมชัน่ แต่ต่างกนัตรงท่ีไม่มีตวัละครในการดาํเนินเร่ือง และไม่มีการตดัฉาก

สลบัเหมือนภาพยนตร์ แต่จะใชก้ารพากยเ์สียงบรรยายประกอบ นิยมใชก้บัเร่ืองราวหรือเน้ือหาท่ีเขา้ใจยาก ใหอ้อกมา

ในรูปแบบท่ีน่าสนใจและเขา้ใจง่ายมากข้ึน(สาวติรี รูปนนท,์ 2559)  

โมชั่นกราฟฟิกสามารถใช้งานไดอ้ย่างหลากหลาย ทั้ งวิดีโอพรีเซนเทชั่น งานโฆษณาหรือวิดีโอให้

ความรู้ เหมาะสมกบัวงการ Start up และในวงการธุรกิจ เพราะสามารถกาํหนดคอนเซ็ปงานได ้ประหยดัค่าใชจ่้ายกวา่

การถ่ายทาํจริง และยงัสามารถควบคุมไดง่้ายอีกดว้ย 

3.4.2 ความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบศิลป์กบัความรู้สึก 

3.4.2.1 เส้น เป็นพ้ืนฐานท่ีสําคญัของงานศิลปะทุกชนิด เส้นสามารถให้ความหมาย แสดงอารมณ์ 

ความรู้สึกไดใ้นตวัเอง เส้นมีอยู่ 2 ลกัษณะคือ เส้นตรง(Straight Line) และเส้นโคง้(Curve Line) เส้นทั้งสองชนิดน้ี 

เม่ือนาํมาจดัวางในลกัษณะต่างๆ กนั จะมีช่ือเรียกต่างกนั และใหค้วามหมาย ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัอีกดว้ย เช่น เส้น

ตั้งหรือเส้นด่ิง ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มัน่คงแข็งแรง เส้นเฉียง ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว รวดเร็ว ไม่มัน่คง 

เส้นหยกั ให้ความรู้สึกไม่ราบเรียบ ขดัแยง้ อนัตราย เส้นโคง้ ให้ความรู้สึก เคล่ือนไหว คล่ีคลาย อ่อนโยน นุ่มนวล 

เสน้นอน ใหค้วามรู้สึก ทางความกวา้ง สงบ ราบเรียบ น่ิง ผอ่นคลาย เป็นตน้ 

3.4.2.2 รูปทรง หมายถึงโครงสร้างของส่ิงต่างๆ มีลกัษณะเป็น 3 มิติ ประกอบดว้ยดา้น 3 ดา้น คือ 

ดว้นกวา้ง ดา้นยาว ดา้นหนา ซ่ึงสามารถวดัขนาดและปริมาตรได ้  รูปทรงต่างๆ ยงัให้ความหมาย และความรู้สึก

ต่างกนัออกไป เช่น รูปทรงส่ีเหล่ียม ให้ความรู้สึกมัน่คง เช่ือถือได ้รูปทรงสามเหล่ียม ให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่ เป็นผูน้าํ 

รูปทรงกลม ใหค้วามรู้สึกถึงความสมบูรณ์ เป็นศูนยก์ลาง อ่อนโยน สงบ เป็นตน้(สุทธิพงษ ์ภู่อร่าม, 2551) 

3.4.2.3 สี นกัจิตวทิยาเช่ือวา่สีสามารถช่วยในการบาํบดัโรคได ้เพราะสีแต่ละสีท่ีแบ่งเป็นสีโทนร้อน

และสีโทนเยน็จะไปกระตุน้ต่อมไพเนียล(Pineal Grand) ท่ีทาํงานสัมพนัธ์กบัร่างกายซ่ึงในตอนกลางวนัต่อมไพเนียล

จะสร้างฮอร์โมนเซโรโทนิน(Serotonin) เพ่ือให้ร่างกายต่ืนข้ึน และในตอนกลางคืนจะสร้างฮอร์โมนเมลาโทนิน

(Melatonin) เพ่ือให้ร่างกายรู้สึกง่วง สีแต่ละสีจึงมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนเรา เช่น สีแดง ให้ความรู้สึกมีพลงั

อาํนาจ สีสม้ใหค้วามรู้สึกเบิกบาน สีเขียวใหค้วามรู้สึกสนัโดษ วา่งเปล่า สีดาํใหค้วามรู้สึกลึกลบั เงียบสงดั สีนํ้ าเงินให้

ความรู้สึกสงบผอ่นคลาย เป็นตน้(บรรจบ จาํกดั, 2549, น. 58) 

3.4.3 โปรแกรมมายา(Autodesk MAYA) คือโปแกรมหน่ึงของบริษัท Autodesk ซ่ึงผลิตซอฟต์แวร์

สําหรับงานออกแบบท่ีไดรั้บความนิยมกนัอย่างแพร่หลายไปทัว่โลก โปรแกรมมายาเป็นโปรแกรมสร้างงานแอนิ
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เมชัน่ 3 มิติ สามารถสร้างวตัถุและทาํการเคล่ือนไหวได ้สามารถใชไ้ดก้บังานส่ือโทรทศัน์ งานพฒันาเกม และงาน

ออกแบบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เหมาะกบัผูใ้ชง้านเร่ิมตน้ไปจนถึงระดบัมืออาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รูปท่ี 1 หนา้ต่างโปรแกรมมายา(Autodesk MAYA) 
 

3.4.4 โปรแกรมอาฟเตอร์เอฟเฟกต(์Adobe After effects) คือโปรแกรมหน่ึงของบริษทั Adobe System

เป็นโปรแกรมดา้น Video Compost หรืองานซอ้นภาพวิดีโอ จุดเด่นคือสามารถใส่เอฟเฟกต์ต่างๆ เช่น ไฟ แสง ฝุ่ น 

ควนั เป็นตน้ รวมถึงการตดัต่อวดีิโอ เพ่ือตกแต่งวดีิโอให้มีความน่าสนใจยิง่ข้ึน โปรแกรมอาฟเตอร์เอฟเฟกตส์ามารถ

นาํไฟลง์านหรือวดีิโอจากโปรแกรม 3 มิติมาทาํงานร่วมกนัได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           (www.indietips.com, 2014) 

รูปท่ี 2 หนา้ต่างโปรแกรมอาฟเตอร์เอฟเฟกต(์Adobe After effects) 

 

http://www.indietips.com/
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3.5 ขั้นตอนการออกแบบ โดยขั้นตอนน้ีจะให้ความสําคัญกับทฤษฎีและองค์ประกอบศิลป์ท่ีส่งผลต่อ

ความรู้สึกสงบ ผ่อนคลาย ตามท่ีไดศึ้กษาไวข้า้งตน้ นาํมาสู่ขั้นตอนการออกแบบและประยุกตใ์ชท้าํเคร่ืองมือบาํบดั

ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

3.5.1 สตอร่ีบอร์ด(Storyboard) การนาํเส้นโคง้และรูปทรงกลมท่ีใหค้วามรู้สึกอ่อนโยน นุ่มนวล สงบ

และผ่อนคลาย มาใชใ้นการออกแบบสตอร่ีบอร์ด ทาํการแบ่งเป็นซีนโดยแต่ละซีนจะมีการเคล่ือนไหวของวตัถุท่ี

แตกต่างกนั ดงัรูปท่ี 3 

 

 

  

 

 

 

 

รูปท่ี 3 ภาพสเก็ตสตอร่ีบอร์ด(Storyboard) 
 

3.5.2 โมเดล(Model) เร่ิมการสร้างโมเดลหรือวตัถุในโปรแกรมมายา ตามท่ีได้ออกแบบไวใ้นสตอร่ี

บอร์ด ดงัรูปท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 ภาพแสดงตวัอยา่งการสร้างโมเดลในโปรแกรมมายา(Autodesk MAYA) 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  หน้า 1702 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

3.5.3 การเคล่ือนไหว(Motion) ทาํการใส่สีและจดัแสงในแต่ละซีนโดยสีและแสงท่ีใชจ้ะเป็นโทนสีนํ้ า

เงิน เพราะจดัอยูใ่นโทนสีเยน็ ท่ีให้ความรู้สึกสงบ นุ่มนวล ผ่อนคลาย และนาํเทคนิคโมชัน่กราฟฟิกมาประยกุต์การ

เคล่ือนไหวใหก้บัโมเดลภายในโปรแกรมมายา ดงัรูปท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 ภาพแสดงตวัอยา่งซีนท่ีมีการใส่สี และทาํการเคล่ือนไหวโมเดล  (Design ท่ี 1) 
 

3.5.4 การตดัต่อวิดีโอ(Editing) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยคือการนาํไฟลว์ิดีโอแต่ละซีนจากโปรแกรมมายา มา

ทาํการตดัต่อภายในโปรแกรมอาฟเตอร์เอฟเฟกตเ์พ่ือใหว้ดีิโอแต่ละซีนมีความต่อเน่ืองกนั ดงัรูปท่ี 6 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 ภาพแสดงตวัอยา่งการตดัต่อวดีิโอ ภายในโปรแกรมอาฟเตอร์เอฟเฟกต(์Adobe After effects) 
 

3.6 ทดลอง(Experimental) เม่ือผลิตส่ือวดีิโอท่ีไดจ้ากการศึกษาองคป์ระกอบต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแลว้ไดแ้บ่ง

การทดลองเป็น 2 คร้ัง กบักลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผูท่ี้นอนไม่หลบั แบบชัว่คราว จาํนวน 20 คน ไดดู้ก่อนการเขา้นอน

ไฟลว์ิดีโอสามารถดูผ่านมือถือหรือเคร่ืองเล่นอ่ืนๆ ไดแ้ละสาเหตุท่ีเลือกกลุ่มผูป่้วยแบบชัว่คราวน้ีคือ สามารถวดัผล

ไดง่้าย เน่ืองจากยงัไม่มีอาการรุนแรงเท่าท่ีควร โดยคร้ังแรกไดน้าํวดีิโอ Design ท่ี 1 ทดลองใหก้ลุ่มเป้าหมายไดใ้ชง้าน
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และประเมินผล แล้วนําเอาข้อมูลท่ีได้จากการทดลองมาพัฒนาต่อเป็น Design ท่ี 2 และได้นําไปทดลองกับ

กลุ่มเป้าหมายอีกคร้ัง    

3.7 พฒันา(Develop) จากส่ือวดีิโอของ Design ท่ี 1 หลงัจากการนาํวดีิโอทดลองกบักลุ่มเป้าหมายแลว้นั้นแลว้

นั้น ยงัตอ้งมีการพฒันา ปรับปรุงแก้ไขในเร่ืองของสีและแสงท่ีสว่างมากเกินไป จนทาํให้ดูไม่มีมิติ รวมถึงการ

เคล่ือนไหวของวตัถุแต่ละซีนท่ีมีความเร็วมากเกินไป Transition ในแต่ละซีนไม่มีความต่อเน่ืองเท่าท่ีควร ไม่เหมาะสม

ต่อการดึงความรู้สึกใหมี้ความผอ่นคลาย จึงตอ้งมีการแกไ้ข และออกมาเป็นวดีิโอ Design ท่ี 2 ดงัรูปท่ี 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 ภาพแสดงตวัอยา่งซีนท่ีทาํการพฒันาแลว้ (Design ท่ี 2) 
 

จาก Design ท่ี 2 ท่ีไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขแลว้นั้น ยงัไดเ้พ่ิมเสียงดนตรีประกอบท่ีเหมาะสมต่อการผ่อน

คลายเขา้ไปอีกดว้ย 
 

4. ผลการวจิยั 

การวิจยัน้ีไดท้าํการวดัผลของการใชง้านเป็นจาํนวน 2 คร้ัง โดยให้กลุ่มผูท่ี้มีอาการนอนไม่หลบัท่ีมีอาการ 

แบบชัว่คราว จาํนวน 20 คน ทดลองดูวิดีโอก่อนการเขา้นอนและทาํแบบประเมิน โดยไดผ้ลแสดงขอ้มูลตามตาราง

ดงัน้ี   
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ตารางท่ี 1  การทดลองใชง้านวดีิโอ Designท่ี 1 (ระดบัคะแนน 1 = แย,่ 2 = พอใช,้ 3 = ดี, 4 = ดีมาก, 5 = ยอดเยีย่ม) 

ประเมนิผล 

ขอ้มูลการใชง้าน คะแนน (25) 

ความสวยงาม (5) 2 

ความนุ่มนวลใหค้วามรู้สึกผอ่นคลาย (5) 2 

ความเหมาะสมของแสงและสี (5) 3 

การใชง้านไม่ซบัซอ้น (5) 5 

เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย (5) 3 

รวม 15 

 

จากวดีิโอ Design ท่ี 1 ผูว้จิยัไดท้าํการพฒันา แกไ้ขขอ้พร่องต่างๆเรียบร้อยแลว้นั้น จึงนาํวดีิโอ Designท่ี 2 

ทดลองกบักลุ่มเป้าหมาย และทาํแบบประเมิน โดยไดผ้ลแสดงขอ้มูลตามตารางดงัน้ี   

 

ตารางท่ี 2  การทดลองใชง้านคร้ังท่ี 2 (ระดบัคะแนน 1 = แย,่ 2 = พอใช,้ 3 = ดี, 4 = ดีมาก, 5 = ยอดเยีย่ม) 

ประเมนิผล 

ขอ้มูลการใชง้าน คะแนน (25) 

ความสวยงาม (5) 4 

ความนุ่มนวลใหค้วามรู้สึกผอ่นคลาย (5) 4 

ความเหมาะสมของแสงและสี (5) 4 

การใชง้านไม่ซบัซอ้น (5) 5 

เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย (5) 3 

รวม 20 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยน้ีผูว้ิจัยได้ออกแบบเคร่ืองมือบําบัดเพ่ือกลุ่มคนนอนไม่หลับในรูปแบบของส่ือวิดีโอให้

กลุ่มเป้าหมายไดท้ดลองใชเ้พ่ือดูก่อนการนอน ผลการทดลองพบวา่เคร่ืองมือมีการใชง้านไดดี้ในระดบัหน่ึง ผูป่้วยมี

อาการดีข้ึนตามลาํดับ และมีความรู้สึกผ่อนคลายมากข้ึนก่อนการนอน ด้วยองค์ประกอบของ รูปทรงวตัถุ การ

เคล่ือนไหวของวตัถุ แสงและสีท่ีใช ้รวมไปถึงเสียงเพลงประกอบท่ีอยู่ภายในวิดีโอท่ีส่งผลต่อความรู้สึกผ่อนคลาย 

และผลจากการประเมินยงัมีจุดท่ีตอ้งมีการพฒันาเร่ืองการใชง้านให้ออกมาเป็นเคร่ืองมือบาํบดัท่ีความเหมาะสมต่อ

กลุ่มเป้าหมายใหม้ากข้ึน 
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โครงการออกแบบเคร่ืองมือเพ่ือกลุ่มคนนอนไม่หลบัน้ี ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าเคร่ืองมือบาํบดัน้ีจะเป็น

ประโยชน์ไม่มากก็นอ้ย ต่อกลุ่มคนนอนไม่หลบั และเพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการบาํบดัของกลุ่มคนนอนไม่หลบั

ไดมี้การดาํรงชีวติและสุขภาพท่ีดีในการนอนต่อไป 
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การออกแบบพืน้ทีภ่ายในโรงฝึกงานไม้สําหรับนักศึกษามหาวทิยาลัยรังสิต 

SPACE AND USAGE SAFTY DESIGN FOR RSU STUDENT 

ไกรว ีลมิปิวรรณ1 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในโรงฝึกงานไมท่ี้มีปัจจยัทาํให้ผูใ้ชง้านเส่ียง

อนัตรายเพ่ิมมากข้ึน ในมหาวทิยาลยัรังสิตมีหอ้งปฏิบติัการมากมายท่ีเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ไป ทดลอง ใชง้าน

จริง อุบติัเหตุส่วนใหญ่ท่ีเกิดภายในโรงฝึกงานเกิดมาจากการขาดประสบการณ์ ความชาํนาญในการใชอุ้ปกรณ์ของ

ผูใ้ชง้าน การดูแลไม่ทัว่ถึงของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ จากปัญหาผูว้จิยัไดศึ้กษาถึงวิธีการแกปั้ญหาในเชิงออกแบบเพ่ือ

ป้องกนั ลด อุบติัเหตุจากการทาํงานภายในโรงฝึกงานไมใ้หมี้ความปลอดภยัมากยิง่ข้ึน 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดอ้อกแบบพ้ืนท่ีภายในโรงฝึกงานไมใ้หม่ จากการสํารวจจากพฤติกรรมการใชง้านของ

นกัศึกษาท่ีประสบปัญหาในแต่ละวนั สงัเกตจากการณ์จดัการของผูดู้แลท่ีคอยใหค้าํแนะนาํแก่นกัศึกษา การรับมือและ

วธีิการแกปั้ญหาต่าง ๆ บนัทึกขอ้มูลพฤติกรรมการใชง้านของนกัศึกษาเพ่ือออกแบบพ้ืนท่ีใหม่ใหป้ลอดภยั ง่ายต่อการ

ใชง้านของนกัศึกษาและสะดวกต่อการควบคุมดูแลของเจา้หนา้ท่ี 

ผูว้ิจยัยงัตอ้งทดลองใชง้าน ปรับ แกไ้ข และพฒันาอีกมากเพ่ือตอบสนองการใชง้านของนกัศึกษาไดอ้ยา่ง

สมบูรณ์ ครบถว้น และสามารถเป็นมาตรฐานใหโ้รงฝึกงานทัว่ทั้งมหาวทิยาลยัในอนาคต 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to investigate the problems encountered within the woodworking 

workshop with risk factors for Rangsit University users. In Rangsit University, many workshops allow students to 

get to actually practice in real-stimulation. Most of the accidents that occur inside workshops are caused by lack of 

experience or expertise in the use of equipment, inadequate care of responsible staff. From the problem, the researcher 

has conducted studies on the problem solving method in the design to prevent accidents from working in the 

woodworking workshop to be more secure. 

Therefore, the researcher conducted a new design of woodworking workshop area based on surveying the 

students’ behaviors of using the workshop and problems found, observing the administrator’s management and 

suggestions to students, coping with problems, recording usage behaviors of students. Through the survey and 

observation, a new design of woodworking workshop was conducted so that students can use the workshop with safe 

and easy to use manners as well as the administrators can control the workshop with convenient manner.  
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It is necessary for the researcher to try out, modify, revise and develop several areas to meet the student’s 

needs completely and comprehensively. The results of this study would be used as the standard for workshops across 

the university. 

 

1. บทนํา 

มหาวทิยาลยัรังสิตเป็นมหาวทิยาลยัเอกชนท่ีข้ึนช่ือในดา้นส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั เคร่ืองมืออุปกรณ์

ท่ีครบครันสาํหรับใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ ทดลองจากการปฏิบติังานจริง  

อุบัติเหตุส่วนใหญ่ในห้องปฏิบติัการเกิดมาจากการขาดประสบการณ์ ความชาํนาญของนักศึกษาท่ีเป็น

ผูใ้ชง้าน การวางระบบท่ียากต่อการควบคุมดูแลของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ กฎขอ้บงัคบัท่ีหละหลวม ทาํให้ผูใ้ชง้านท่ี

เป็นนกัศึกษาเกิดความเส่ียงมากยิง่ข้ึนเม่ือเขา้ไปใชง้านในโรงฝึกงาน 

การออกแบบพ้ืนท่ีภายในโรงฝึกงานไมน้ี้จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นปัญหาหลกัใหญ่ๆคือ ปัญหา

เร่ืองการออกแบบจดัสรรพ้ืนท่ีภายในโรงฝึกงานไม ้ปัญหาเร่ืองเจา้หนา้ท่ีท่ีดูแล ป้ายความปลอดภยัในการใชง้าน และ

วิธีรับมือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จากปัญหาหลกัผูว้ิจยัไดศึ้กษาการติดตั้งและออกแบบพ้ืนท่ีภายในโรงฝึกงานไมใ้หม่ 

โดยจากการสํารวจจากพฤติกรรมการใชง้านของนกัศึกษาท่ีประสบปัญหาในแต่ละวนั สังเกตจากการณ์จดัการของ

ผูดู้แลท่ีคอยให้คาํแนะนาํแก่นกัศึกษา การรับมือและวิธีการแกปั้ญหาต่างๆ บนัทึกขอ้มูลพฤติกรรมการใชง้านของ

นักศึกษาเพ่ือออกแบบพ้ืนท่ีใหม่ให้ง่ายต่อการใช้งานของนักศึกษาและง่ายต่อการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าท่ี

ผูรั้บผิดชอบ 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

2.1 เพ่ือศึกษาปัญหาระบบการจดัการภายในโรงฝึกงานไม ้

2.2 เพ่ือออกแบบและพฒันาระบบการจดัการภายในโรงฝึกงานไมใ้หม่ใหมี้ความปลอดภยัและง่ายตอ่การใช้

งานมากยิง่ข้ึน 
 

3. การดาํเนินการวจิยั 

ในโครงการออกแบบพ้ืนท่ีภายในโรงฝึกงานไมส้าํหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต มีรายละเอียดขั้นตอน

และวธีิการดาํเนินงานดงัน้ี 

3.1 ลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล สงัเกตพฤติกรรมการใชง้านเพ่ือเอามาปรับปรุงในงานออกแบบ 

3.2 ศึกษาเอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบพ้ืนท่ี 

3.3 ศึกษาปัญหาในดา้นพ้ืนท่ี 

3.4 ออกแบบและพฒันา 
 

3.1 ลงพื้นทีเ่กบ็ข้อมูล สังเกตพฤตกิรรมการใช้งานเพ่ือเอามาปรับปรุงในงานออกแบบ  

ศึกษาจากการสงัเกตพฤติกรรมการใชง้านในแต่ละวนัของนกัศึกษา และเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ โดยวธีิการลง

พ้ืนท่ีถ่ายภาพสภาพแวดลอ้มภายในโรงฝึกงาน ในช่วงเวลาทาํการตั้งแต่เวลา 9:00น. – 16:00น. 

 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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3.2 ศึกษาเอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบพื้นที ่         

 
รูปท่ี 1 แปลนโครงสร้างของโรงฝึกงานไม ้

 

 

 

3.3 ศึกษาปัญหาในด้านพื้นที ่

จดัทาํแบบจาํลองโครงสร้างภายในอาคารโรงฝึกงานไมแ้ห่งน้ี เพ่ือศึกษาปัญหาจากโครงสร้างจาํลองเพ่ือ

สะดวกต่อการออกแบบพ้ืนท่ีใหม่ ให้เกิดประโยชน์ใชส้อยสูงสุด การแบ่งพ้ืนท่ีตามการใชง้านของเคร่ืองจกัร ตาม

พฤติกรรมของผูใ้ชง้าน เม่ือเกิดกรณีฉุกเฉินสามารถอพยพออกจากโรงฝึกไดท้นัทีโดยไม่เกิดความสบัสนวุน่วาย 
 

4. ผลการวจิยั 

การศึกษาการวิจยัเร่ืองการออกแบบพ้ืนท่ีภายในโรงฝึกงานไมส้าํหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต อุบติัเหตุ

ส่วนใหญ่ในหอ้งปฏิบติัการเกิดมาจากการขาดประสบการณ์ ความชาํนาญของนกัศึกษาท่ีเป็นผูใ้ชง้าน การวางระบบท่ี

ยากต่อการควบคุมดูแลของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ กฎขอ้บงัคบัท่ีหละหลวม ทาํให้ผูใ้ชง้านท่ีเป็นนกัศึกษาเกิดความ

เส่ียงมากยิง่ข้ึนเม่ือเขา้ไปใชง้านในโรงฝึกงาน 

การออกแบบพ้ืนท่ีภายในโรงฝึกงานไมน้ี้จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นปัญหาหลกัใหญ่ๆคือ ปัญหา

เร่ืองการออกแบบจดัสรรพ้ืนท่ีภายในโรงฝึกงานไม ้ปัญหาเร่ืองเจา้หนา้ท่ีท่ีดูแล ป้ายความปลอดภยัในการใชง้าน และ

วิธีรับมือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จากปัญหาหลกัผูว้ิจยัไดศึ้กษาการติดตั้งและออกแบบพ้ืนท่ีภายในโรงฝึกงานไมใ้หม่ 

โดยจากการสาํรวจจากพฤติกรรมการใชง้านของนกัศึกษาท่ีประสบปัญหาในแต่ละวนั สงัเกตจากการณ์จดัการของ 

ผูดู้แลท่ีคอยให้คาํแนะนาํแก่นกัศึกษา การรับมือและวิธีการแกปั้ญหาต่างๆ บนัทึกขอ้มูลพฤติกรรมการใช้

งานของนกัศึกษาเพ่ือออกแบบพ้ืนท่ีใหม่ใหง่้ายต่อการใชง้านของนกัศึกษาและง่ายต่อการควบคุมดูแลของเจา้หนา้ท่ี

ผูรั้บผิดชอบ การออกแบบพ้ืนท่ีคาํนึงถึงพฤติกรรมการใชง้านของผูใ้ชง้านเป็นหลกั การแบ่งโซนการใชง้านอย่าง

ชดัเจน 

 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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รายละเอียดแต่ละโซนเสนอตามลาํดบัดงัน้ี 

4.1 โซนด้านหน้าทางเข้าและห้องรับรอง 

ส่วนของด้านหน้าทางเขา้และออกจากโรงฝึก ผูอ้อกแบบได้กาํหนดพ้ืนน้ีให้เป็นพ้ืนท่ีประชาสัมพันธ์

ข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆ ใหบุ้คคลทัว่ไปไดท้ราบ 

 

 
รูปท่ี 2 โซนดา้นหนา้ทางเขา้ 

 

4.2 โซนจุดขอความช่วยเหลือ 

มีหน้าท่ีอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชง้านในดา้นต่างๆตั้งแต่ เช็คช่ือก่อนเขา้ใชบ้ริการ จุดยืมเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ แจง้เหตุขดัขอ้งต่างๆ โดยพ้ืนท่ีตั้งของโซนน้ีอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ท่ีติดกบัทางเขา้ทั้งสองทาง มุมท่ีตั้งสามารถ

มองออกไปเห็นทัว่ทั้งบริเวณโรงฝึก เพ่ือรวดเร็วต่อการเขา้ช่วยเหลือ 

 

 
รูปท่ี 3 โซนขอความช่วยเหลือ 

 

4.3 โซนห้องเกบ็วสัดุอุปกรณ์ 

ไดแ้บ่งหอ้งเก็บวสัดุออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆดว้ยกนั โดยส่วนแรกทาํหนา้ท่ีเก็บวนัดุท่ีเป็นไม ้ส่วนท่ีสองทาํ

หนา้ท่ีเก็บวสัดุท่ีเป็นโลหะ โดยในแต่ละส่วนจะแบ่งพ้ืนท่ีเก็บไว ้ดงัน้ี 

 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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30% เก็บวสัดุ 

35% วสัดุท่ีอยูใ่นขั้นตอนการผลิต 

35% ผลงานท่ีเสร็จรอการขนยา้ยหรือส่ง 

 

 
รูปท่ี 4 โซนหอ้งเก็บวสัดุอุปกรณ์ 

 

4.4 โซนไม้ (เคร่ืองจกัรหนัก) 

เคร่ืองจกัรหนกั เป็นเคร่ืองจกัรเคร่ืองแรกๆของการแปรรูปไมใ้ห้มีลกัษณะตามท่ีตอ้งการ ก่อนท่ีจะลงมือ

ประกอบข้ึนมาเป็นช้ินงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ในโซนต่อไป 

 

 
รูปท่ี 5 โซนไม ้(เคร่ืองจกัรหนกั) 

 

4.5 โซนไม้ (เคร่ืองจกัรเบา) 

โซนประกอบเก็บความเรียบร้อยของช้ินงาน โดยแบ่งการทาํงานของแต่ละโซนอยา่งชดัเจนเพ่ือผูใ้ชง้านเกิด

ความเป็นระเบียบ ไดรู้้จกัขั้นตอนการทาํงานอยา่งเป็นระบบ และทาํใหผู้ใ้ชง้านมีความปลอดภยัเพ่ิมมากข้ึน 

 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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รูปท่ี 6 โซนไม ้(เคร่ืองจกัรเบา) 

 

4.6 โซนโลหะ (เคร่ืองจกัรหนัก) 

โซนเคร่ืองจกัรหนกัเป็นเคร่ืองจกัรเคร่ืองแรกๆ ของการแปรรูปวสัดุเหลก็ ใหมี้ลกัษณะตามท่ีตอ้งการ ก่อนท่ี

จะลงมือประกอบข้ึนมาเป็นช้ินงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ในโซนต่อไป 

 

                 
 

รูปท่ี 7 โซนโลหะ (เคร่ืองจกัรหนกั) 

 

4.7 โซนโลหะ (เคร่ืองจกัรหนักทีต้่องการพื้นทีใ่นการใช้งาน) 

โดยโซนน้ีท่ีตอ้งการพ้ืนท่ีในการทาํงานเพราะเน่ืองจากว่า วสัดุแต่ละช้ินมีความยาวไม่เท่ากนั และพ้ืนท่ี

ภายในโรงฝึกงานท่ีมีจาํกดัทาํให้เคร่ืองจกัรในโซนน้ี ตอ้งเคล่ือนยา้ยออกมาใชง้านในบริเวณท่ีจดัเตรียมไวใ้ห้เพ่ือ

ความปลอดภยัและง่ายต่อการใชง้าน 

 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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รูปท่ี 8 โซนโลหะ (เคร่ืองจกัรหนกัท่ีตอ้งการพ้ืนท่ีในการใชง้าน) 

 

4.9 โซนโลหะ (เคร่ืองจกัรเบา) 

โซนประกอบเก็บความเรียบร้อยของช้ินงาน โดยแบ่งการทาํงานของแต่ละโซนอยา่งชดัเจนเพ่ือผูใ้ชง้านเกิด

ความเป็นระเบียบ ไดรู้้จกัขั้นตอนการทาํงานอยา่งเป็นระบบ และทาํใหผู้ใ้ชง้านมีความปลอดภยัเพ่ิมมากข้ึน 

 

 
 

รูปท่ี 10 โซนโลหะ (เคร่ืองจกัรเบา) 
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ผูอ้อกแบบพ้ืนท่ีภายในโรงฝึกงานไมส้าํหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตไดรั้บแนวความคิดจากการศึกษา

ปัญหาจากการใชง้านจริงท่ีเกิดข้ึนภายในโรงฝึกงานไม ้ปัญหาเร่ืองพ้ืนท่ีภายในโรงฝึกท่ีไม่ไดรั้บมาตรฐานโรงฝึก 

ปัญหาดา้นความชาํนาญของผูใ้ชง้าน ปัญหาการดูแลผูใ้ชง้านของเจา้หน้าท่ี และปัญหาในเร่ืองป้ายสัญลกัษณ์ต่างๆ

ภายในท่ีเก่าและไม่มีความน่าสนใจ จึงนาํมาประยุกต์ออกแบบโครงสร้างทั้งหมดของโรงฝึกงานใหม่ โดยใชก้าร

ออกแบบเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจในการใชง้าน ไดรั้บความปลอดภยัในการใชง้านเพ่ิมมากข้ึน เรียนรู้การใชง้านอยา่ง

เป็นระบบ มีความทนัสมยั และสอนใหน้กัศึกษาไดใ้ชง้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งปลอดภยั  



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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พ้ืนท่ีภายในโรงฝึกงานท่ีถูกออกแบบข้ึนมาใหม่ ทาํให้ผูใ้ชง้าน มีความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการผลิต

อย่างเป็นระบบ สามารถพฒันาไปสู่มืออาชีพไดใ้นอนาคต ผูอ้อกแบบคิดว่า การสร้างมาตรฐานให้โรงฝึกน้ีได ้จะ

สามารถต่อยอดเพ่ือเป็นตน้แบบให้แก่โรงฝึกต่างๆภายในมหาวิทยาลยัรังสิตไดใ้นอนาคต งานท่ีผูอ้อกแบบไดท้าํ

ข้ึนมานั้นยงัตอ้งปรับ แกไ้ข พฒันาอีกมากเพ่ือใหต้อ้งต่อการใชง้านของนกัศึกษา และเจา้หนา้ท่ีผูดู้แล 
 

กติตกิรรมประกาศ  (ถ้าม)ี  

วิทยานิพนธ์น้ี สําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาและช่วยเหลืออย่างดียิ่ง จาก Aj.Sridhar Ryaliem ท่ีคอยให้

คาํปรึกษา แนะนาํวธีิคิดวธีิการแกปั้ญหา วธีิการเก็บขอ้มูลเพ่ือมาใชใ้นงานดีไซน์ในศิลปนิพนธ์ช้ินน้ี ขอขอบคุณ      อ.

ธีรนพ หวงัศิลปคุณ ท่ีคอยแนะนํา ช้ีแนะ ให้คาํปรึกษาการปรับแก้เทคนิคต่างๆในเร่ืองงานดีไซน์ ขอขอบคุณ

คณาจารย ์เจา้หนา้ท่ี บุคคลภายนอก และท่ีขาดไม่ไดข้อขอบคุณ บิดา มารดาท่ีคอยใหก้ารสนบัสนุนในดา้นตา่งๆทาํให้

วทิยานิพนธ์ช้ินน้ีสาํเร็จข้ึนมาได ้
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คาํสัง่มหาวิทยาลยัรงัสิต ที ่1230/2560  

เรือ่ง  

แต่งตัง้คณะกรรมการจดัการประชมุนําเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศึกษา  

ครัง้ที ่๑๒ ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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