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ข้อเขียนท่ีปรากฏในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 8 
ผู้เขียนต้องรับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกกรณี 

ไม่มีผลต่อคณะกรรมการด าเนินงานและมหาวิทยาศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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สารรองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจ าปี 2561 

-------------------------------------------------------------  
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในจังหวัดชลบุรี และภาค
ตะวันออก ได้เปิดท าการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในการ
เปิดป้าย “มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร”ี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 
  ตลอดปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่เปิดท าการเรียนการสอนมาครบ 30 ปี 
นอกจากนี้ยังส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการเป็นที่ปรึกษากรรมการวิชาชีพ  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจ าปี 2561 เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม
ความก้าวหน้าอุตสาหกรรม 4.0 เป็นเวทีทางวิชาการที่ให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจน าบทความวิจัย 
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการจัดการ 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และผลงานสร้างสรรค์ ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ก าหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี
ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จึงเป็นการยืนยันคุณภาพ ความมุ่งมั่น ความตั้งใจในการส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลได้เป็นอย่างดี 
 ในนามของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านอาจารย์ นักศึกษา 
ผู้น าเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ท าให้การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจ าปี 
2561 ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี บรรลุเป้าหมายทุกประการ 
 

                                                                                  
              (ดร. บุษบา  ชัยจินดา) 
                                รองอธิการบดี  วิทยาเขตชลบุรี 
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สารจากประธานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการจัดประชมุ 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจ าปี 2561 (SPUC National and International Conference 
2018) เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าอุตสาหกรรม 4.0 (Research and Innovation 
For Fostering Industries 4.0 Progressive) มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
เวทีทางวิชาการให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ น าเสนอบทความวิจัยแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น
จากงานวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ และการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมในยุคดิจิทัล 
เพื่อให้กลุ่มอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ได้น าไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมความก้าวหน้าอุตสาหกรรม 4.0 
 ในนามของคณะกรรมการจัดงาน ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี องค์กรของรัฐ และ
ภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในครั้งนี้ ขอขอบคุณวิทยากร 
ผู้น าเสนอผลงานวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คณะกรรมการทุกฝ่าย และคณะท างานทุกท่าน ที่มีส่วน
ส าคัญท าให้การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ ประสบความส าเร็จอย่างดี  
 
 
                                                                                                          
      (รองศาสตราจารย์กาญจนา  มณีแสง) 

                     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน 
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กําหนดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจําป 2561 

เร่ือง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสงเสริมความกาวหนาอุตสาหกรรม 4.0 
วันพฤหัสบดท่ีี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ณ อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
************************ 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนท่ีหองสํานักงานทะเบียน ช้ัน 1 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ 
09.00-09.30 น. พิธีเปด ณ หองศรีสุข ช้ัน 12 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ 

- กลาวตอนรับ โดย รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 
   ดร. บุษบา ชัยจินดา 

 - กลาวรายงาน โดย รองอธิการบดีฝายวจิยัและแผน 
   รองศาสตราจารยกาญจนา มณีแสง  

 - ประธานในพิธีกลาวเปดงาน โดย นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม 
   รองศาสตราจารย ดร. ครรชิต มาลัยวงศ ราชบัณฑิต 

09.30-11.00 น. การบรรยายพิเศษ  เร่ือง Thailand 4.0 and “One Belt, One Road” Initiative 
โดย ศาสตราจารย ดร. พิชัย สนแจง 
ท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

11.00-12.00 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง Education-occupation mismatch and challenges facing  
Thailand’s labor market 
โดย Assistant Prof. Dr. Jessica  Vechbanyongratana  
Faculty of Economics Chulalongkorn University  

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 - แขกผูมีเกียรติและผูบริหาร รับประทานอาหารกลางวัน ช้ัน 2 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ  
 - ผูนําเสนอผลงานและผูรวมงาน รับประทานอาหารกลางวัน ช้ัน 11                                            

หอง 1109, หอง 1110, หอง 1111 และ หอง 1112 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ  
13.00-14.30 น. การนําเสนอผลงานทางวิชาการ แบบโปสเตอร ระดับนานาชาติ ช้ัน 10 หอง 1012 
 การนําเสนอผลงานทางวิชาการ แบบโปสเตอร ระดับชาติ  ช้ัน 10 หอง 1011 
14.30-15.00 น. การนําเสนอผลงานทางวิชาการ แบบบรรยาย ระดับนานาชาติ ช้ัน 10 หอง 1012 
13.30-16.30 น. การนําเสนอผลงานทางวิชาการ แบบบรรยาย ระดับชาติ ช้ัน 10 หอง 1003, หอง 1004,            

หอง 1005, หอง 1006, หอง 1009 และหอง 1010 
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ผลงานทางวิชาการท่ีน าเสนอแบบบรรยาย  
ห้อง 1003 ชั้น 10 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ 
1. ดร. ธ.ธง พวงสุวรรณ   ประธาน 
2. อาจารย์ลัดดาวรรณ มีอนันต์  กรรมการ 
3. อาจารย์ปฐม พุ่มพวง  กรรมการและเลขานุการ 
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ 
13.30-13.50 น. ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

ของผู้บริหาร กรณีศึกษากลุ่มโรงพยาบาล 
ปัทมา เที่ยงสมบุญ             
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

13.50-14.10 น. การพัฒนาระบบการจัดการนัดหมายของงาน ATF 2018 วิริยะ รอดโพธิ์ทอง 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

14.10-14.30 น. พัฒนาระบบการจองเวลาออกรอบสนามกอล์ฟบนเว็บ มนัสนนท์ โสรัตน์  
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

14.30-14.50 น. การพัฒนาแบบจ าลองอัจฉริยะด้านสารสนเทศส าหรับ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของงบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์
ด้วยเทคนิคมอนติ คาร์โล 

พรทิพย์ ผดุงพจน์ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

14.50-15.10 น. การพัฒนาแบบจ าลองสารสนเทศเชิงกระบวนงาน 
ส าหรับติดตามผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน
มาตรฐาน บี พี เอ็ม เอ็น 2.0 

สาวิตรี จันทร์ฮวบ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

15.10-15.30 น. การพัฒนาแบบจ าลองสารสนเทศอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์
ความเสี่ยงส าหรับผู้ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับ 
จากการอุดกั้นด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มข้อมูลเค-มีน 

ฐิตาภรณ์ เดชวิริยะวงศ์  
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

15.30-15.50 น. ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจ 
วิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษ 

สุรชาติ  วรกุลรังสรรค์ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

15.50-16.10 น. การจัดท าแนวทางการตรวจสอบภายใน 
ตามมาตรฐาน ISO 27001: 2013  
กรณีศึกษาการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

ภัทราพร โชติมหา 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

16.10-16.30 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการน าเสนอผลงานทางวิชาการ  
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ผลงานทางวิชาการท่ีน าเสนอแบบบรรยาย  
ห้อง 1004 ชั้น 10 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย สุขสกุลชยั  ประธาน 
2. อาจารย์จิราภรณ์ ชมยิ้ม   กรรมการ 
3. อาจารย์นงเยาว์ สอนจะโปะ   กรรมการและเลขานุการ 
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ 
13.30-13.50 น. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ

ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 

จุฑามาศ เพิ่มพูนเจริญยศ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

13.50-14.10 น. การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาโดยใช้หลักการ BUSINESS PROCESS 
MANAGEMENT 

แพรวพรรณริณ์  ด้วงเจริญ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

14.10-14.30 น. การพัฒนาระบบป้ายโฆษณาดิจิตอล โดยใช้การตรวจจับ
ใบหน้าเพื่อวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 

ณัฐพงษ์ เหมาะภักดี 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

14.30 -14.50 น. การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการท างานสหกิจศึกษา 
โดยใช้หลักการ BUSINESS PROCESS MANAGEMENT 

กรณัด เจนศาสตรา 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

14.50-15.10 น. การตรวจสอบความพร้อมและพัฒนาตัวแบบการประเมิน
ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
ส าหรับศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก 

เกียรติศักดิ์ ลุยทอง 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

15.10-15.30 น. การวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ส าหรับอินเทอร์เน็ต
ประสานสรรพสิ่ง 

วิลาส วิถีไพร 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

15.30-15.50 น. ระบบตรวจสอบการเพาะปลูกเมลอนในสภาพแวดล้อม 
ที่มีความหลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ประสานสรรพสิ่ง 

ส าราญ ไชยค าวัง 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

15.50-16.10 Destifyer: แอพพลิเคชัน่แจ้งเตือนจุดหมายปลายทาง
ส าหรับระบบขนส่งมวลชน 

นภัสสร ตัจฉกรณ์ 
(ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

16.10-16.30 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการน าเสนอผลงานทางวิชาการ  
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ผลงานทางวิชาการท่ีน าเสนอแบบบรรยาย  
ห้อง 1005 ชั้น 10 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์  
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ชลธิศ ดาราวงษ์   ประธาน 
2. ดร. สายชล ปิ่นมณี    กรรมการ 
3. อาจารย์จิราวรรณ เนียมสกุล    กรรมการและเลขานุการ 
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ 
13.30-13.50 น. รูปแบบภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร 

ของพนักงานฝ่ายผลิตอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
บริษัทแห่งหนึ่งในเขตอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ฑิฆัมพร  มัทยาท 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาเขตชลบุรี) 

13.50-14.10 น. ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึง
พอใจของลูกค้าศูนย์บริการรถยนต์ในจังหวัดชลบุรี 

รัฐพงษ์  ลาภเย็น 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

14.10-14.30 น. ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
ของบริษัทสเปรย์ปรับอากาศแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมุทรปราการ 

วิลาวัลย์ กลั่นชื่น 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

14.30 -14.50 น. วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในเขตภาคกลางและ
ภาคตะวันออก 

สุพรรณลักษณ์ ชื่นอ่ิม 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 

14.50-15.10 น. ปัจจัยการบริหารที่สัมพันธ์ต่อการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายใน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขต สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 

จินดารัตน์ บัวพงชน 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 

15.10-15.30 น. ปัจจัยจูงใจและการธ ารงรักษาที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ของพนักงานในองค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   
จังหวัดชลบุรี 

ปวีณา  ราศรี 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุร)ี 

15.30-15.50 น. การปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานฝ่ายผลิต          
ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในอ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี 

นิตยา  ขันสันเทียะ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 
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เวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ 
15.50-16.10 น. คุณภาพการบริการมีผลต่อความพึงพอใจของ

ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนเนิร์สเซอร่ีใน
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

กรณ์พิมล  เจมส์ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

16.10-16.30 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการน าเสนอผลงานทางวิชาการ  
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ผลงานทางวิชาการท่ีน าเสนอแบบบรรยาย 
ห้อง 1006 ชั้น 10 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ 
1. รองศาสตราจารย์เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง   ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์สิน พรหมพิทักษ์  กรรมการ 
3. อาจารย์ชินวัฒน์ ประยูรรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 

 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ 
13.30-13.50 น. การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการกับพฤติกรรม 

การเปิดรับที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับ 
ปริญญาตรี: กรณีศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

สันติ ธนลาภอนันต์ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

13.50-14.10 น. การพัฒนารูปแบบรายการข่าวต่างประเทศในยุคทีวีดิจิทัล พรดนัย วัลยาภิรมย์ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

14.10-14.30 น. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์น้ าหอมมาดามฟิน 

ชาติสุริย  อนุพันธ์ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

14.30 -14.50 น. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ของการท าศัลยกรรมของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

จารุวรรณ ว่าบ้านพลับ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

14.50-15.10 น. การเปิดรับชมละคร Club Friday The Series ที่ส่งผลต่อ 
พฤติกรรมการใช้ชีวิตคู่ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

นลินทิพย์  เพิ่มภัทรสกุล 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

15.10-15.30 น. ผลสัมฤทธิ์ของการประชาสัมพันธ์ภายในการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่ 

ทิพยรัตน์ ด้วงเกลี้ยง 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

15.30-15.50 น. ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนมโนทัศน์ร่วมกับ
กลยุทธ์การเปลี่ยนมโนทัศน์ที่มีผลต่อมโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาฟิสิกส์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เร่ือง การเคลื่อนที่แบบหมุน 

กฤตธรรม แพนลิ้นฟ้า 
(มหาวิทยาลัยบูรพา) 

15.50-16.10 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการน าเสนอผลงานทางวิชาการ  
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ผลงานทางวิชาการท่ีน าเสนอแบบบรรยาย  
ห้อง 1009 ชั้น 10 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นปินัทธ์ จ่าดา    ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระทิน ชัยทองค า    กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพร ด าจับ     กรรมการและเลขานุการ 
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ 
13.30-13.50 น. การสร้างสรรค์ผลงานภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยเทคนิค

การระบายสีภาพตามตัวเลขส าหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน 
ด้านศิลปะ 

วรากร ใช้เทียมวงศ์ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

13.50-14.10 น. การพัฒนาเคลือบขี้เถ้าไม้เบญจพรรณบนเคร่ืองปั้น 
ดินเผาด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา 

วัชรินทร์  แซ่เตีย 
(มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) 

14.10-14.30 น. การเขียนสีบนเคลือบบนเคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวียน   
โดยการถ่ายทอดลวดลายภาพปริศนาธรรม วัดนกออก                                                 
จังหวัดนครราชสีมา 

จิรวัฒน์ จันทร์สว่าง 
(มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) 

14.30-14.50 น. ข้อผิดพลาดในการใช้ค าบุพบท 对，对于，关于 
ของนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยเสฉวน 

ศิริลาภ เหลืองเจริญลาภ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

14.50-15.10 น. ความสุขในการท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน กรณีองค์การ
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี 

ยศยา โคตรถา 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

15.10-15.30 น. การลงโทษและควบคุมผู้กระท าความผิดทางอาญา 
โดยชุมชน 

นฤทธิ์ พีระประเทือง 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

15.30-15.50 น. ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ่าย 
ค่าทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

ดาวใจ ใจแจ่ม 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

15.50-16.10 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการน าเสนอผลงานทางวิชาการ  
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

ผลงานทางวิชาการท่ีน าเสนอแบบบรรยาย 
ห้อง 1010 ชั้น 10 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชทพงษ์   เชื้อดี   ประธาน   
2. อาจารย์โสภิศ   ตรัสสรณวาทิน กรรมการ 
3. อาจารย์ปภาดา   ประมาณพล  กรรมการและเลขานุการ 
 

เวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ 
13.30-13.50 น. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับค าร้องทุกข์ของ

พนักงานอัยการในชั้นสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 

วลัยพร คงในขาว 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

13.50-14.10 น. มาตรการทางกฎหมายในการเพิ่มโทษผู้กระท าความผิดซ้ า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 

ธนวรรณธ์ เนตรดี 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

14.10-14.30 น. มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษทางอาญากรณี
ผู้กระท าฝ่าฝืนต่อค าสั่งทางปกครอง ศึกษาเฉพาะกรณี
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

วิยะดา บัวหยู 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

14.30-14.50 น. ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนกับการมีทนายความเข้าช่วยเหลือ
คดีอาญาในชั้นสอบสวน 

รัตนา บุญพูน 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

14.50-15.10 น. ปัญหาทางกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนในการส่งกลับ 
คนต่างด้าวผู้อพยพที่เข้ามาในประเทศไทย 

สุพรรณิการ์ รามางกูร 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

15.10-15.30 น. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา 
ในการรักษาพยาบาลบุตร 

กฤษฏิ์ชนันทน์ วัฒนกุล 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 

15.30-15.50 น. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการร่วมรับผิดในผลแห่ง
ละเมิดของเจ้าของทรัพย์: ศึกษากรณีการให้ผู้อ่ืนใช้รถยนต์ 

ศรัณย์ ยิ่งชล 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี) 
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Floor 10, room 1012: Dr. Suk - Malinee Pukkayaporn Building   
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13.00-14.00 pm. Development and finding performance of experimental 

set for PLC programming by using function block 
language 

Jirawat Garluna 
(Siam Technology College) 

13.00-14.00 pm. The comparison of automotive body paint technician 
competency between Thailand Professional Qualification 
Institute and Toyota Service center 

Jackkapan Meearsa 
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13.00-14.00 pm. Factors affecting customer complaints from using service 
of Mitsu Auto City Co., Ltd. 

Nopphadon Lilarungroj 
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13.00-14.00 pm. Diesel-LPG in a diesel engine Nuntachai loharojwichean 
(Siam Technology College) 
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Academic work presents international lecture series.  
Floor 10, room 1012: Dr. Suk - Malinee Pukkayaporn Building  
1. Dr. Sukana Chakma   Committee Chairman 
2. Aj. Pitak Jongnantawat  Committee 
3. Aj. Chonthita Phuwarat  Committee and Secretary 
 

Time Title Presenter 
14.30-15.00 pm. A study of Community's Viewpoints on Tourism 

Development in Bang pakong Sub-district,  
Bang pakong district, Chachoengsao Province 

Thamajaree Panapitai 
(Sripatum University 
Chonburi-Campus) 

14.50-15.10 pm. Thai primary school English language teachers’ 
perceived proficiency 

Montree Polyium 
(Sripatum University 
Chonburi-Campus)  

15.10-15.30 pm. Deliver honor academic presentation  
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 

2018 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

CONTENTS / สารบัญ 
 

 

สารจากรองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี  

สารจากประธานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการจัดการประชุม  

ก าหนดการประชุมวิชาการ  

ก าหนดการน าเสนอผลงานวิจัย  

 
 

2018 SPUC International  Conference   
Researcher (Oral Presentation) Page 
Thamajaree Panapitai    
 A study of Community's Viewpoints on Tourism Development in Bang pakong 

Sub-district, Bang pakong district, Chachoengsao Province……………………… 1 
Montree Polyium  
 Thai primary school English language teachers’ perceived proficiency………….. 10 
  

 

Researcher (Poster)  
Jackkapan Meearsa  
 The comparison of automotive body paint technician competency between 

Thailand Professional Qualification Institute and Toyota Service center………… 23 
Jirawat Garluna  
 Development and finding performance of experimental set for PLC programming 

by using function block language…………………………………………………. 35 
Nopphadon Lilarungroj  
 Factors affecting customer complaints from using service of Mitsu Auto City 

company limited …………………………………………………………………. 46 
Nuntachai loharojwichean  
 Diesel-LPG in a diesel engine…………………………………………………….. 

 
 

57 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 

2018 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

CONTENTS (CONTINUE) / สารบัญ (ต่อ) 
   

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2560  

นามนักวิจัย (น าเสนอแบบบรรยาย)                                                                                         หน้า 
กรณ์พิมล  เจมส์  
 คุณภาพการบริการมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลาน      

เข้าเรียนเนิร์สเซอร่ีในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี........................................................ 71 
กรณัด เจนศาสตรา  
 การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการท างานสหกิจศึกษา โดยใช้หลักการ 

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT………………………………………... 82 
กฤตธรรม แพนลิ้นฟ้า  
 ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนมโนทัศน์ร่วมกับกลยุทธ์การเปลี่ยน  

มโนทัศน์ที่มีผลต่อมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        
วิชาฟิสิกส์ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 เร่ือง การเคลื่อนที่แบบหมุน……………………… 90 

กฤษฏิ์ชนันทน์ วัฒนกุล  
 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาในการรักษาพยาบาลบุตร…… 100 
เกียรติศักดิ์ ลุยทอง  
 การตรวจสอบความพร้อมและพัฒนาตัวแบบการประเมินความเสี่ยงด้านความ

มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก…………………………... 110 
จารุวรรณ ว่าบ้านพลับ  
 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของการท าศัลยกรรม 

ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย…………………………………………………... 116 
จินดารัตน์ บัวพงชน  
 ปัจจัยการบริหารที่สัมพันธ์ต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต สังกัดส านักงาน 
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร……….. 124 

จิรวัฒน์ จันทร์สว่าง  
 การเขียนสีบนเคลือบบนเคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวียนโดยการถ่ายทอด 

ลวดลายภาพปริศนาธรรม วัดนกออก จังหวัดนครราชสีมา……………………….. 133 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 

2018 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

CONTENTS (CONTINUE) / สารบัญ (ต่อ) 
   

นามนักวิจัย (น าเสนอแบบบรรยาย)                                                                                         หน้า 
จุฑามาศ เพิ่มพูนเจริญยศ  
 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะส าหรับนักเรียน  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค............................................. 142 
ชาติสุริย  อนุพันธ์  
 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ าหอมมาดามฟิน 152 
ฐิตาภรณ์ เดชวิริยะวงศ์  
 การพัฒนาแบบจ าลองสารสนเทศอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงส าหรับผู้ป่วย

โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มข้อมูลเค-มีน.............. 161 
ฑิฆัมพร  มัทยาท  
 รูปแบบภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานฝ่ายผลิต

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์บริษัทแห่งหน่ึงในเขตอ าเภอบ้านโพธิ์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา..................................................................................................... 170 

ณัฐพงษ์ เหมาะภักดี  
 การพัฒนาระบบป้ายโฆษณาดิจิตอล โดยใช้การตรวจจับใบหน้าเพื่อวิเคราะห์

กลุ่มเป้าหมาย............................................................................................................ 180 
ดาวใจ ใจแจ่ม  
 ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายค่าทดแทนในการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์........................................................................................................ 188 
ทิพยรัตน์ ด้วงเกลี้ยง  
 ผลสัมฤทธิ์ของการประชาสัมพันธ์ภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่..... 196 
ธนวรรณธ์ เนตรดี  
 มาตรการทางกฎหมายในการเพิ่มโทษผู้กระท าความผิดซ้ าตามกฎหมายว่าด้วย

การจราจรทางบก...................................................................................................... 204 
นภัสสร ตัจฉกรณ์  
 Destifyer: แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนจุดหมายปลายทางส าหรับระบบขนส่งมวลชน.... 211 
นฤทธิ์ พีระประเทือง  
 การลงโทษและควบคุมผู้กระท าความผิดทางอาญาโดยชุมชน…………………….. 218 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 

2018 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

CONTENTS (CONTINUE) / สารบัญ (ต่อ) 
   

นามนักวิจัย (น าเสนอแบบบรรยาย) หน้า 
นลินทิพย์  เพิ่มภัทรสกุล  
 การเปิดรับชมละคร Club Friday The Series ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตคู่  

ในเขตกรุงเทพมหานคร…………………………………………………………… 225 
นิตยา  ขันสันเทียะ  
 การปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน

ฝ่ายผลิตในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี.................... 233 
ปวีณา  ราศรี  
 ปัจจัยจูงใจและการธ ารงรักษาที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในองค์กรธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์  จังหวัดชลบุรี................................................................................. 242 
ปัทมา เที่ยงสมบุญ                
 ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร  

กรณีศึกษากลุ่มโรงพยาบาล...................................................................................... 253 
พรดนัย วัลยาภิรมย์   
 การพัฒนารูปแบบรายการข่าวต่างประเทศในยุคทีวีดิจิทัล........................................ 262 
พรทิพย์ ผดุงพจน์  
 การพัฒนาแบบจ าลองอัจฉริยะด้านสารสนเทศส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ของงบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยเทคนิคมอนติ คาร์โล..................................... 270 
แพรวพรรณริณ์  ด้วงเจริญ  
 การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยใช้หลักการ 

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT............................................................... 279 
ภัทราพร โชติมหา  
 การจัดท าแนวทางการตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน ISO 27001: 2013  

กรณีศึกษาการทางพิเศษแห่งประเทศไทย................................................................ 286 
มนัสนนท์ โสรัตน์  
 พัฒนาระบบการจองเวลาออกรอบสนามกอล์ฟบนเว็บ............................................ 296 

 
   

 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 

2018 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

CONTENTS (CONTINUE) / สารบัญ (ต่อ) 
 

นามนักวิจัย (น าเสนอแบบบรรยาย)                                                                                         หน้า 
ยศยา โคตรถา  
 ความสุขในการท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

สายสนับสนุนกรณีองค์การมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี............... 304 
รัฐพงษ์  ลาภเย็น  
 ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าศูนย์บริการ

รถยนต์ในจังหวัดชลบุรี............................................................................................ 315 
รัตนา บุญพูน  
 ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนกับการมีทนายความเข้าช่วยเหลือคดีอาญาในชั้นสอบสวน... 323 
ลักษณ์พร  สุขรุ่ง  
 ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติ

มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550........................................ 331 
วรากร ใช้เทียมวงศ์  
 การสร้างสรรค์ผลงานภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยเทคนิคการระบายสีภาพตามตัวเลข

ส าหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านศิลปะ............................................................................ 338 
วลัยพร คงในขาว  
 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับค าร้องทุกข์ของพนักงานอัยการในชั้นสอบสวน

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.......................................................... 348 
วัชรินทร์  แซ่เตีย  
 การพัฒนาเคลือบขี้เถ้าไม้เบญจพรรณบนเคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวียน จังหวัด

นครราชสีมา............................................................................................................. 355 
วิยะดา บัวหยู  
 มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษทางอาญากรณีผู้กระท าฝ่าฝืนต่อค าสั่ง        

ทางปกครอง ศึกษาเฉพาะกรณีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522................. 366 
วิริยะ รอดโพธิ์ทอง  
 การพัฒนาระบบการจัดการนัดหมายของงาน ATF 2018.......................................... 373 
  

  



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 

2018 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

CONTENTS (CONTINUE) / สารบัญ (ต่อ) 
   
นามนักวิจัย (น าเสนอแบบบรรยาย)                                                                                         หน้า 
วิลาวัลย์ กลั่นชื่น  
 ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบริษัทสเปรย์ปรับอากาศ

แห่งหน่ึงในจังหวัดสมุทรปราการ............................................................................. 382 
วิลาส วิถีไพร  
 การวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ส าหรับอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง.............. 391 
ศรัณย์ ยิ่งชล  
 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดของเจ้าของทรัพย์: 

ศึกษากรณีการให้ผู้อ่ืนใช้รถยนต์.............................................................................. 400 
ศิริลาภ เหลืองเจริญลาภ  
 ข้อผิดพลาดในการใช้ค าบุพบท 对，对于，关于  ของนักศึกษาไทย 

ในมหาวิทยาลัยเสฉวน.............................................................................................. 408 
สันติ ธนลาภอนันต์  
 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการกับพฤติกรรมการเปิดรับที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี: กรณีศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม... 414 
สาวิตรี จันทร์ฮวบ  
 การพัฒนาแบบจ าลองสารสนเทศเชิงกระบวนงานส าหรับติดตามผลด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน มาตรฐาน บี พี เอ็ม เอ็น 2.0........................................ 421 
ส าราญ ไชยค าวัง  
 ระบบตรวจสอบการเพาะปลูกเมลอนในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายโดย

ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง............................................................ 429 
สุพรรณลักษณ์ ชื่นอ่ิม  
 วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการใน 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก....................................... 438 
สุพรรณิการ์ รามางกูร  
 ปัญหาทางกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนในการส่งกลับคนต่างด้าวผู้อพยพที่เข้ามา

ในประเทศไทย......................................................................................................... 451 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 

2018 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

CONTENTS (CONTINUE) / สารบัญ (ต่อ) 
   

นามนักวิจัย (น าเสนอแบบบรรยาย)                                                                                         หน้า 
สุรชาติ  วรกุลรังสรรค์  
 ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ 

บนทางพิเศษ............................................................................................................ 460 
   

นามนักวิจัย (น าเสนอแบบโปสเตอร์)                                                                                          
ก าจัด ใจตรง  
 การออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอดีส าหรับการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์

กระแสตรงแบบวงปิดโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC.............................. 471 
โชติรส นพพลกรัง  
 การศึกษาความเป็นไปได้ของการเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะ: กรณีศึกษา 

การเชื่อมต่อระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกับสถานีขนส่งผู้โดยสาร........... 479 
ประสงค์ศักดิ์ สองศรี  
 การช่วยเหลือคนตาบอดเดินทางโดยรถไฟสายกรุงเทพถึงอยุธยา ด้วย GPS............ 490 
พินิจนัย สิทธิไทย  
 การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จส าหรับการแปลงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใน

บริเวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะใกล้ไปเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะไกล............ 499 
เพลินพิศ  โพธิ์วัน  
 การศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีในมุมมองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

แห่งประเทศไทย....................................................................................................... 509 
วรเชษฐ์  สิงห์ลอ  
 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการบริหารกิจการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.. 516 
องอาจ จูมสีมา  
 ภาวะผู้น าของผู้บริหารและการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อคุณภาพครู

โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย................................. 528 
อ าภาภัทร์  วสันต์สกุล  
 ผลกระทบของคุณภาพสารสนเทศทางบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของ

ผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเลย............... 
 

537 
 
 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 

2018 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

 
 
 

2018 SPUC International Conference 
 (Oral Presentation) 

 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

1 

 

A STUDY OF COMMUNITY'S VIEWPOINTS ON TOURISM 
DEVELOPMENT IN BANG PAKONG SUB-DISTRICT,  

BANG PAKONG DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE 
 

Thamajaree Panapitai* 
Nuttaporn Itsuwan Kang* 

Chanidapa Kaewchalouyj* 
 

ABSTRACT   
 This article is part of a quality research project on the potential development of Tourism in 
Bang Pakong sub-district, Chachoengsao province, aiming to study community participation in tourism 
management and investigate needs and community suggestions for a guideline of tourism management in 
Bang Pakong sub-district, Chachoengsao province. The research method started  by studying and  gathering 
general information from the relevant document, then surveying tourism resources in the area, and finally, 
interviewing 2 local state administrators and 19 tourism stakeholders in the community as focus group. It 
was found that Bang Pakong has several attractive tourism resources, which provide full facilities and good 
infrastructure, and not far from Bangkok, and easy to access.  However, Bang Pakong is lacking in its unique 
identity. In terms of community’s participation, there are few involvements for community to manage 
their tourist attraction. And they need the government to support them budget and help them develop those 
attractions in their community to become tourist destinations, extend infrastructures and tourism facilities 
to attact more tourists.  
Keywords: community’s viewpoint, tourism development, Bang Pakong, Chachoengsao. 
 

INTRODUCTION   
  The tourism and service industry plays an important role in developing the economy of nations 
all over the world, including Thailand, which also uses tourism as a tool to drive the economy of the nation, by 
setting tourism policy to be the main policy in the development plan of the country. One of Tourism Authority 
…… 
*Lecturer, School of Liberal Art, Sripatum University-Chonburi Campus, Thailand  
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of Thailand’s important policies is to promote domestic tourism for Thai travelers to travel around Thailand. 
Like TAT’s campaign 2017-2018 “Discover Thainess” that promoted Thai-way-of-life to tourists, this 
year Discover Thainess will be focusing on “Secondary Cities” or the provinces that are not major provinces 
for tourism, in order to distribute revenue and increase income to non-major cities, covering districts, sub-
districts, and villages respectively (Zoom, Online, 2018). It is consistent with trends of tourist behavior 
that tourists choose their destinations and activities by their interests and preferences. That generates the 
new form of tourism, such as Eco-tourism and health tourism, etc. (Ranee Esichaikul, 2014, p. 9). 
 Bang Pakong is one of the most interesting and popular places in Chacheongsao. It is located at 
the river mouth of the Bang Pakong River, which is the gate to the east. There are a variety of tourist attractions 
in the area, and it’s linked to Tha Kham sub-district where the dolphin watching tour takes place. Moreover, 
there are mangrove forest, learning center in the area, and Thai dessert, a popular souvenir from Bang 
Pakong. However, the overall picture of Bang Pakong tourism is not successful as planned. This is linked 
with the research results of Samai Pholboon (2004, p. 79) that studied the feasibility on ecotourism development at 
Bang Pakong River mouth. And the results were as follows: There is a short-term possibility. The components of 
ecotourism are potential, natural resources richness, community participation, responsible staff, and 
finally, activities to create tourist attractions. 
              For that reason, the researchers are interested in finding out the viewpoints of the community on 
the tourism development in Bang Pakong. The research is focused on the participation in the tourism 
development in the community, and the needs and suggestions for tourism management. After the data 
had been gathered, they were analyzed to develop tourism as a sustainable tourist destination. 
 

RESEARCH OBJECTIVES 
 1. To study community participation in tourism management in Bang Pakong sub-district, Bang 
Pakong district, Chachoengsao province. 
 2. To study needs and community suggestions for a guideline of Tourism management in Bang 
Pakong sub-district, Chachoengsao province. 
 

RESEARCH METHODOLOGY 
 1. This research is a qualitative research. And the data collecting tools were a questionnaire on 
the viewpoints of community participation in tourism management.  
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 2. Population and sample used in the research were stakeholders who play an important role in the 
development of the potential tourist attractions in Bang Pakong sub-district, Bang Pakong district, Chachoengsao 
province. The researcher used specified sampling for focus group interview to collect data in terms of 
general information, community participation, the needs and the suggestions of tourism management. The sample 
included the mayor of Bang Pakong Sub-district Municipal, the mayor of Bang Pakongphromtheprangsan 
Sub-district Municipal, and 19 community leaders from 19 villages, totaling 21 samples. 
 Research Implementation 
 1. Studied related documents and surveyed Bang Pakong sub-district areas to gather information 
of each tourist attraction. 
 2. Prepared questions for focus group interview by using unconstructed questions. The main points 
of the questions were about the viewpoints of community in tourism concerning the tourist attractions in 
the area, accessibility and facilities, site management, participation of the community, and the needs to 
develop tourist destinations of the community. 
 3. Conducted focus group interviews to gather information about the general environment of the 
community and problems that they faced and the suggestions as a guideline for tourism development in 
the community. 
 4. Brought all sources of data to descriptive analysis by identifying the data analysis issues as 
set out in the study scope and used empirical data derived from the collected data, including information 
obtained from interviews and focus groups to gather guidelines for the development of tourism for the 
Bang Pakong community to contribute a sustainable development so far. 
 

RESEARCH RESULTS 
  The research results can be summarized into 6 parts as follows:  
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Table 1: Tourist attractions in Bang Pakong sub-district 
 

Natural attractions Cultural and historical  
attractions 

Recreations and special 
interests 

1. The mangrove ecology   
    learning center 
2. Fish habitat, crab bank  
    and way of life 
    ecotourism 

1. Wat Maisongkrorat 
2. Chao Pho  Komin Shrine 
3. Chao Pho Suea Shrine 
4. Wat Kongkharam 
5. Wat Bamrungthamrat Satthatham 
6. Wat Klang Bang Pakong 
7. Pa Nong Dessert Store 
8. Salt Making Learning Center 

1. Banrimnam Sport Club 
2. Koh Kae 
3. Thai Farmer Youth  
    Museum 
4. Bang Pakong Cultural 
    Center  

 

 The Bang Pakong community is an area near the river and is connected to the sea, which makes 
that area rich in mangrove forest at the mouth of the Bang Pakong River. In the past, the area was also a 
prosperous area since the Ayutthaya period. The community is a hybrid rural and urban area, but the community 
is still able to preserve its atmosphere, natural environment, and culture and traditions.  
 
Table 2: Accessibility and facilities in Bang Pakong sub-district 
 

Topics Accessibility and facilities in the area 
Accessibility to destinations Most tourist sites have easy access. The road are constructed 

firmly by concrete; however, there may be some damages. There 
are attraction signs and directions to tourist sites. 

Public transportation to 
destinations 

There are a variety of transportation for visitors to get to the sites, 
such as local buses, local taxis, and motorcycle taxis. 

Utilities  Public utilities including water and electricity are available in all 
areas because some places have already been promoted as major 
tourist attractions of the province. 

Shopping, restaurants, and 
souvenirs  

The area has various shops, food and beverage outlets, and 
souvenir shops that provide local products that reflect the way of 
life of the community, such as salt, and Thai desserts. 
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Table 2: (Continued) 
 

Topics Accessibility and facilities in the area 
Restrooms  - Most tourist sites in the community provide enough number of 

restrooms. But they are not in a good condition; they are not 
cleaned regularly. 
- Private tourist attractions provide plenty of  restrooms and they 
are cleaned more often. 
- However, some site seeing places don’t provide restrooms. 

ATM Services 1-3 ATM machines are available near the city, but far out the 
city, none of them is provided. 

Telephone signal  Telephone signals cover all networks in most sites. 
 

 The Bang Pakong community has the potential for tourism, with a variety of tourist attractions 
and fair infrastructures. However, Bang Pakong lacks proper management and coordination from relevant 
sectors, and has discontinued tourism policies and activities. It was found that Bang Pakong should improve 
those tourist attractions to prepare for accommodating and facilitating tourists, for example, extending the 
road, cleaning and maintaining public toilets, adding more attraction signs and directions, distributing 
more travel maps, etc.  In addition, Bang Pakong should add more tourism activities for tourists to learn 
their nature and culture and get more experience in the area. 
 
Table 3: Tourism management in Bang Pakong community 
 

Topic Tourism management 
Atmosphere and tradition  Bang Pakong community is an ancient community from the 

Ayutthaya period. It is a semi-rural area combined with the city.  
The area is suitable for agriculture, but nowadays, it is turned 
from the agricultural society into the industrial society. However, 
the community preserves the atmosphere and traditions of nature 
and culture as much as they can. 
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Table 3: (Continued) 

Topic Tourism management 
Preservation and restoration  The community preserves tourist attractions and regularly 

restored to make the site a beautiful natural environment. Most 
attractions in the community are designed with eco-friendly 
buildings and facilities to harmonize with nature and culture in 
the area. But the decoration is more modern in accordance with 
changing social conditions. 

Security and safety Privately- and publicly-managed tourist attractions are equipped 
with secure CCTV systems and hire security guards to secure the 
areas. Unlike the community-managed tourist attractions which 
have no security system. 

Service staff  There always are staff providing services for private travel 
destinations. Some service staff are available in government 
tourist attractions if contacted or booked in advance. But for 
community attractions, there are no service staff in the area.  

Economy benefits  Most of the tourist attractions are private, public and religious 
places. The villagers haven’t got any economic benefits of 
tourism. The community does not participate in tourism 
management. The villagers can earn the income from tourism 
activities from community-managed tourist attractions, such as a 
group of lady making Thai desserts.   

 

 There are few well-known tourist attractions in Bang Pakong. The community should increase 
in public relations and marketing to promote Bang Pakong, in the form of printed, television and social 
media. Moreover, they should create the website to promote community tourism. 
 The community need and are willing to develop their places as tourist attractions, because they 
note the potential of their places and the benefits that they will get, which link to the government policy that 
focuses on cultural tourism and community-based tourism. 
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Table 4: Community’s participation 
 

Topic Community participation 
Community relationship  Villagers have a local commitment. They will be together to 

organize and join religious ceremonies and local festivals. 
Normally, the main organizers of the ceremonies and festivals in 
the community are temples and government sectors.   

Community attitudes  Most villagers have good attitude towards tourism. They are 
happy to welcome tourists to their community.  

Community participation  In community attractions such as temples or natural trails, there is 
an involvement in tourism management, including planning and 
doing tourism activities. But the community lacks the knowledge 
of community-based tourism management.  For private tourist 
attractions, villagers participate in less tourism management. 
Most of them are just workers or employees in tourist services. 

 

 It was found that the community has less participation in tourism management, including 
budgeting. The community need government to develop their places as well-known tourist destinations. 
The government should have a project that the community can participate in their sites’ management, and 
support some tourism career to community such as, promoting program tours that the community can 
apply to their sites. This will help the community develop their tourist attractions to sustainability. Moreover, 
this will generate the income to the community and use those money to manage their tourist sites and 
resources apart from government budget.  
              Overall, the community has the way of life and traditional culture of the community. Moreover, 
it has places for doing activities that benefit the body and mind of the tourists in leisure, education, and 
sports. However, this community has no distinctive identity and lack outstanding attractions and famous 
places to attract tourist attentions. This is consistent with the research of Samai Pholboon (2004) who found 
that the mouth of the river lacked tourist attractions or could attract tourists to travel in a certain time period 
only. The community should create an identity. This is consistent with the research of Parichat Singsaktrakul 
and Patcharin Sermkarndee (2013) who found that there must be outstanding attraction in the area by 
promoting natural resources. The attractions need to be clean and beautiful. The accessibility and facilities 
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also need developing in the area to accommodate tourists. That is consistent with the research of Morakot 
Sirijun (2012) and the research of Manut Suwan (1994, p. 128) who said the important factors to evaluate 
the success on tourism development were the ease of travel and accessibility. The local government should 
develop tourism facilities, infrastructure for instant. And the other factor is the number of well-known 
tourist attractions which has only few places such as, the Thai sweet shop and Mangrove museums or so. 
This is probably due in no identity of attractions that stand out much. It should do more in public relations 
for Bang Pakong and unknown places. This is consistent with the research of Tipaporn Traibun (2014) 
who studied guidelines for potential development of historical tourism: a case study of Aranyik Knives 
Village, Phra Nakhon Si Ayutthaya province. Her research shows that there was the lack of good public 
relations for Tourism. The village is not located in a popular tourist attraction area, so good PR will help 
the tourists notice about the village widely and deeply. They should PR in the form of print, television and 
social media, and develop a website about travel into the community. This is consistent with the research Surasit 
Vithayarat (2006, pp. 25-26) who said that the print media is different from other media; there are plenty 
of interesting news and stories that allure readers to read and follow their suggestions.  In part of participation 
from all relevant sectors, local people did not participate as much as they should. The interviewed group 
has noted that the community should have a chance to participate more. This is consistent with the researches 
of Ratchaneewan Boonanant, et al (2008) and Areerat Dangboonma (2008), which encourage communities    
to participate in the management and provide services to tourists, raise the consciousness in conservation 
to tourists and the community to love of nature and safe their resources, and provide only necessary facilities 
and sufficient to meet the needs of tourists but focus more on the safety of tourists’ lives and belongings. 
 

SUGGESTIONS 
 1. The community should do more in public relations in various forms of media. 
 2. More surveys and interviews should be conducted with the food and beverage outlets and Thai 
Dessert lady group. 
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THAI PRIMARY SCHOOL ENGLISH LANGUAGE  
TEACHERS’ PERCEIVED PROFICIENCY 
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ABSTRACT 
Teacher’s qualification has raised concerns about the students’ performance in English learning. 

This study investigated Thai primary school English language teachers’ perceived proficiency. Questionnaires 
were randomly sent to 800 public primary schools under the Nakhon Ratchasima Primary Education Service 
Area Office. One English teacher from each school was asked to complete the questionnaire. The total 
number of 196 questionnaires was returned for analysis.  

The results showed variations in the levels of perceived proficiency. Significant differences occurred 
between the perceived proficiency of English and non-English major teachers. Certain patterns of teacher’s 
response were identified from the analysis of the interview data. It might be concluded that teachers’ qualification 
influence how teachers perceived their proficiency, which may affect their performance as a teacher of English. 
Keywords: perceived proficiency, English teaching. 

  
INTRODUCTION 
 Despite twelve years of formal English education in primary and secondary schools and two 
more years in college level, the English proficiency of Thais is relatively low when compared to that of its 
neighbors. Thailand’s 2006-2010 Strategic Plan for English Learning Reform to Increase the Country’s 
Competitiveness pointed out that its English language teaching and learning failure was caused by such 

factors as poor learning and teaching systems, unqualified teachers, and lack of English-speaking 
environments. Besides problems conducive to the non-integration of the four language skills, teaching 
…… 
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methods, large class size, and language environment, only 20% of primary school teachers assigned to 
teach English are English majors (Minister of Education, Online, 2006). This is confirmed by Dhanasobhon 
(Online, 2006) and Office of the National Education Commission (2003) who added up poorly-trained 
teachers, poorly-motivated students, and rare opportunities for student exposure to English outside of class 
time to the list. Wiriyachitra (2002) listed the following difficulties in English language teaching and 
learning in Thailand: teachers’ heavy teaching loads, inadequately equipped classrooms and education 
technology, the university entrance examination system, teachers’ insufficient English language skills, 
cultural knowledge, challenging interference from Thai language, lack of opportunity to use English in 
their daily lives, unchallenging English lessons, being passive, learners, being too shy to speak English 
with classmates, being poorly-motivated and suffering from lack of responsibility for their own learning. 
Punthumasen (Online, 2007) cited that Thai students found English a difficult subject, discouraging them 
to learn. Besides, the grammar and rote learning methods employed by teachers, unattractive learning 
materials and technology, and lack of real learning environment caused their low performance in English. 
Little on teachers’ perceptions of their proficiency has been examined in the case of Thai English language 
teachers. This may play an important role in the failure of English language education in Thailand. 
Therefore, the present study investigates how Thai primary school English language teachers perceive 
their English proficiency. The issue is explored in relation to their fields of study or qualifications and 
years of teaching experience. 
 
LITERATURE REVIEW 
 Proficiency refers to a measurable, individual feature in language learning, and the construct of 
perceived competence has been examined as individuals’ self-reported perceptions of their own proficiency 
operationalized with survey measures that capture motivation and anxiety (Farhady, 1982; McIntyre & 
Gardner, 1994). Eslami (2008) reported that the teacher's proficiency was correlated with students' learning 
outcomes. Butler (2004), who studied South Korean, Taiwanese and Japanese teachers’ self-perceived 
language proficiency and their perceived minimum level of proficiency needed to be effective teachers at 
the elementary school level, found a consistent relationship between them. Furthermore, Takahashi (2014 
citing Rajagopalan, 2005) pointed out that self-perceived language ability, rather than their actual ability 
to use English, played a major role in determining their confidence to teach. Ghasemboland and Hashim 
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(2013 citing Doff, 1987) reported that a teacher's confidence in the classroom was undermined by a poor 
command of the English language. 
 Proficiency and perceived proficiency are related to the teachers’ years of teaching experience 
and qualifications. Aslrasouli and Vahid (2014), who explored novice and experienced Iranian EFL teachers’ 
teaching anxiety, including that on proficiency, noted that the amount of anxiety could differ from an 
individual to the other based on his/her experience. This confirms previous research by Klassen and Chiu 
(2010), who reported a relationship between years of experience and challenges academics faced on the job. 
 

METHODOLOGY 
 Samples of the study 
 The sample for this study included Thai school teachers of English in public primary schools 
under the Nakhon Ratchasima Primary Education Service Area Office. The total of 800 schools, out of 
1,322, in seven sub-areas was randomly selected for this study, where one teacher of English from each 
school was asked to answer the questionnaire. As the fields of study and years of English teaching were 
the main interests in this study, the selection of the schools was totally randomized, regardless of school 
size, location, and other related properties. All the schools were listed from sub areas 1 to 7, from number 
1 to number 1,322. Then, the sign “1” was randomly generated by a computer spreadsheet and assigned to 
800 schools as “selected”, leaving the rest “unselected”. 
 Research design 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teacher variables Investigated variable Investigations 

2. Relationships 

1. Levels 

1. Field of study 
    a) English major 
    b) Non-English major 

2. Years of English teaching 
    a) Novice (less than 4 years) 
    b) Competent (4-8 years) 
    c) Experienced (more than 8 years) 
 

Perceived proficiency 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

13 

 

 The research design diagram shows three major components of the study - the teacher variables, 
the investigations, and the investigated variable. Teacher variables include fields of study (English major 
and Non-English major), and the years of English teaching (less than 4 years, 4-8 years, and more than 8 years). 
The perceived proficiency is investigated for its levels and the comparison between teachers’ variables. 
 Data collection tools 
 Two data collection tools were used in this study: A questionnaire and a semi-structured interview. 
The questionnaire consisted of two parts: respondent’s background information and teacher’s perceived 
proficiency.  
 The information asked in the first part included the school’s name, years of English teaching, 
and fields of study at different levels (undergraduate level - major and/or minor, master level, doctoral 
level, and other additional certification). Years of teaching were classified into three groups: “Novice” 
(less than 4 years), “Competent” (4-8 years), and “Experienced” (more than 8 years). This information on 
fields of study was used to classify teachers into English major and Non-English major ones. Teachers 
who indicated their field of study as “English” in any study level, either as major or minor subjects were 
considered as English major. The rest were classified as Non-English major.  
 The second part was designed to examine the teachers’ self-reported current level of English 
proficiency, which was assessed based on the Common European Framework of Reference for Language: 
Learning, Teaching, Assessment (CEFR) reference levels (Council of Europe, 2001).  
 The semi-interview was conducted after the respondents had answered the questionnaire. Twelve 
teachers were randomized for a semi-structured telephone interview. Two teachers were selected from 
each of the six groups of the participants: Non-English major - Novice, Non-English major - Competent, 
Non-English major - Experienced, English major - Novice, English major - Competent, and English major - 
Experienced. They were additionally asked about reasons for their responses to their perceived proficiency and 
professional satisfaction in relation to their fields of study and years of teaching experience. 
 Data analysis 
 The statistics used in the data analysis included descriptive analysis, analysis for means, correlational 
analysis, and comparative analysis.  
 Frequency and percentages were used to analyze the general characteristics of the respondents 
concerning their fields of study and years of teaching. In finding the levels of the variables of teacher’s 
perceived proficiency, the levels were based on the mean scores:  



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

14 

 

   1.00 - 1.49  =        Basic User - A1 
   1.50 - 2.49  =        Basic User - A2 
   2.50 - 3.49  =        Independent User - B1 
   3.50 - 4.49  =        Independent User - B2 
   4.50 - 5.49  =        Proficient User - C1 
   5.50 - 6.00  =        Proficient User - C2 
 Furthermore, relationships between each pair of the two variables were performed by correlational 
analysis. The main statistical analysis used for the comparisons between and among the variables was the 
General Linear Model, in the Univariate part.  
 The analysis of qualitative data was performed with the response in the semi-structured interview. 
The analysis was to find patterns of reasons the respondents provided to explain their responses about their 
perceived proficiency in relation to their field of study and years of English teaching. 
 

RESULTS 
 Number of respondents 
 Of the 196 respondents, 119 (60.71 percent) were English majors and 77 (39.29 percent) were 
Non-English majors. Based on their years of teaching, most of the respondents (42.35 percent) had less 
than 4 years of teaching, while 35.20 and 22.45 percent of them reported more than 8 years and 4-8 years 
of English teaching, respectively. 
 

Table 1: Number of respondents 
 

Respondents Frequency Percent 
- Non-English major 77 39.29 
- English major 119 60.71 

Total 196 100.00 
- Novice (less than 4 years) 83 42.35 
- Competent (4-8 years) 44 22.45 
- Experienced (more than 8 
years) 

69 35.20 

Total 196 100.00 
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 Levels of perceived proficiency  
 There were 128 teachers who reported their perceived proficiency as being at the Independent 
User - B1 level, with a mean score of 2.91. Likewise, teachers in all groups of teaching experience scored 
their perceived proficiency at the same level of Independent User - B1, with mean scores of 3.05 for the 
novice group, and 2.80 for the competent and the experienced group, respectively. 
 The Non-English major teachers viewed their proficiency at the Basic User - A2 level with a mean 
score of 2.14. However, the experienced group scored the highest at 2.37 followed by the novice group at 
2.00, and the competent group at 1.88. 
 The 85 respondents in the English major group perceived their proficiency level at the Independent 
User-B1 in the overview result at the mean score of 3.31. Groups of all experience levels also score at this 
B1 level: the novice group scored 3.44, the competent group scored 3.24 and the experienced group 
scored 3.12. 
 It can be noted that, although the overall perceived proficiency of the respondents was at the 
Independent User - B1, the English major groups seemed to report their proficiency at higher scores than 
the Non-English major groups, at all experience groups. 
 It can be noted that 128 out of 196 responded to this question. It was not known why the rest did 
not report their proficiency. 
 
Table 2: Levels of perceived proficiency 
 

Field of study Years of teaching n 
Perceived proficiency 

Mean SD Level 

Non-English 
major 

Novice 16 2.00 0.97 Basic User - A2 
Competent 8 1.88 1.13 Basic User - A2 
Experienced 19 2.37 1.01 Basic User - A2 
Total 43 2.14 1.01 Basic User - A2 

English major Novice 43 3.44 1.28 Independent User - B1 
Competent 17 3.24 0.56 Independent User - B1 
Experienced 25 3.12 0.88 Independent User - B1 
Total 85 3.31 1.06 Independent User - B1 
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Table 2: (Continued) 

 

Field of study Years of teaching n 
Perceived proficiency 

Mean SD Level 
Total Novice 59 3.05 1.36 Independent User - B1 

Competent 25 2.80 1.00 Independent User - B1 
Experienced 44 2.80 1.00 Independent User - B1 
Total 128 2.91 1.18 Independent User - B1 

 

 Comparison of perceived proficiency 
 The comparison results in Table 3 show a difference in the mean scores at the .01 significance 
level of perceived proficiency between teachers with different fields of study, but not among teachers of 
different years of teaching. The English major teachers scored 1.185 (out of 6) points higher than the Non-
English teachers. 
 

Table 3: Overall comparison of perceived proficiency 
 

Comparison Source Sum of squares df Mean Square F Sig. 

Fields of study Contrast 34.866 1 34.866 31.839 .000 
 Error 133.600 122 1.095   
Years of teaching Contrast .561 2 .280 .256 .775 
 Error 133.600 122 1.095   

 

 Interviews’ results 
 Most Non-English major teachers reported that they did not have sufficient English proficiency 
and were not confident in teaching the subject. The most problematic skill for them was speaking. These 
teachers, especially the Novice group, found professional trainings and self-study essential. However, when 
these teachers became more experienced, their need for training was reduced. Due to their schools’ lack of 
English-major teachers, these teachers were required to teach the subject. Among these teachers two types 
were found, determined and undetermined. The determined ones looked forward to professional trainings, 
were serious about self-study, and were concerned with students’ achievement, while the undetermined 
ones were simply carefree, feeling that, without English proficiency, they were unable to do anything.  



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

17 

 

 Unlike the Non-English group, the English-major teachers felt that they did not have any difficulty 
teaching the English subject. They were satisfied to teach English and preferred serious professional training. 
When asked what difficulty they had in their English classes, they said the problems were due to students’ 
poor background, low motivation, and passive class participation. 
 

DISCUSSION 
 The teachers reported their overall perceived proficiency at the Independent User - B1 level. 
However, Only the English major group was consistent with the overall perceived level. The Non-English 
major teachers viewed their proficiency at only the Basic User - A2. This could be due to the lack of confidence 
of the Non-English major teachers in their own English proficiency, as they perceived themselves as unqualified. 
The results confirm the studies of Ghasemboland and Hashim (2013), Takahashi (2014), and Aslrasouli 
and Vahid (2014). 
 The results show that the English major teachers perceived their proficiency at significantly 
higher levels than those of Non-English majors.  It may be that, having a qualification in English helps the 
teachers feel that they are competent and confident in their teaching. Those with no English teaching 
qualifications, on the other hand, despite the fact that some of them were more proficient in English, still 
perceived their ability and competency at low levels. This may reflect a feeling of relative inferiority 
concerning their qualifications. 
 It was shown above that most Non-English major teachers underestimated their English language 
proficiency. Such perceptions could affect their teaching performance, as reported in a recent study by 
Takahashi (2014), and probably affect students’ learning performances and satisfaction, confirming recent 
research by Yang and Ngamkroeckjoti (2013) and Agil and Alsiewi (2014). 
 The learners could be discouraged by both undetermined Non-English major teachers who were 
carefree of their work and those English major teachers who saw the learners as the source of problems 
themselves. 
 

CONCLUSION 
 Little study has been conducted to explore the perceived proficiency of non-native English speaking 
teachers in EFL contexts like in Thailand. Therefore, the present study investigated the levels of the perceived 
proficiency in relation to fields of study and years of teaching experience of Thai primary school English 
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language teachers. The study indicated that Non-English major teachers suffered anxiety because they 
underestimated their real competence. The results showed that the more proficient the EFL teachers 
perceived themselves to be, the more efficacious they felt, and the more satisfied they felt toward their work. 
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THE COMPARISON OF AUTOMOTIVE BODY PAINT TECHNICIAN 
COMPETENCY BETWEEN THAILAND PROFESSIONAL 

QUALIFICATION INSTITUTE AND TOYOTA SERVICE CENTER 
 

Jackkapan Meearsa* 
Natayanee Ketmateekaroon* 

 

ABSTRACT  
 This research study present the comparison of automotive body paint repair technician competency 
between Thailand Professional Qualification Institute and Toyota Service Center. Population used in this 
research was 5 specialist in automotive service center and teacher in automotive educational institution. The 
methods used questionnaire of congruence evaluation of competencies paint repair technician between TPQI 
and TOYOTA with Index of Item - Objective Congruence (IOC) analysis model on the basis of TPQI as a 
criterion. The result found that competency of TOYOTA paint repair technician level 1-3 that confirm with 
competency of TPQI paint repair technician level 1-4 with value of congruence at very good criteria. 
Keywords: competency, professional qualification, congruence, Thailand Professional Qualification Institute,  
                   TOYOTA Service Center. 
 

INTRODUCTION 
 Thailand Professional Qualification Institute (TPQI) is an agency with acted cooperation center 
between private and government sectors. TPQI aim to leverage the skills and knowledge of people in compliance 
with requirements of establishment with focus on job performance. Currently, TPQI has set a career standard for 
automotive services for 26 branches such as engine repair technician, automotive electrical repair technician 
and paint repair technician etc. 
 The study information of TPQI found that qualified person in paint repair technician was stilly 
low. Cause there are only two organization certified professional qualifications of paint repair technician 
...                         
 
* Lecturer, Department of Automotive Technology, Faculty of Technology, Siam Technology College, Thailand 
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level 1 and 2 in Thailand. Moreover, level 3 and 4 technician not have any certification organization 
(Thailand Professional Qualification Institute, Online, 2014). In addition, each company that sells individual 
vehicles has a standard set and divides the different performance level of technicians. That made the service 
quality as well different such as TOYOTA Service Center has set a career standard for paint repair technician 
with 3 level. This is different from the standard of TPQI (Toyota Motor Thailand, 2005). Combine with 
skilled paint repair technician was lacking in labor market. Cause the new generation does not foresee the 
importance and the skill development in this field required much time. 
 To increased quantity paint repair technician for needs of  Thai and foreign country labor market. 
This research was interested to study congruence the professional performance of paint repair technician 
between TPQI and TOYOTA Service Center. The data will be supported to automotive service center can 
be established as a professional certification organization in the field of paint repair technician. 
 

RESEARCH OBJECTIVE 
 This research aims to comparison of automotive body paint repair technician competency between 
Thailand Professional Qualification Institute and TOYOTA Service Center. 
 

LITERATURE REVIEW  
 Atittaya Areesilp (2014) was reported on the study and compare the national qualification framework 
and curriculum of information technology for undergraduates in ASEAN countries with curriculum guidelines for 
undergraduate degree programs in Information Technology of the ACM/IEE. From the data is was result 
that Thailand and Malaysia have the body of knowledge and learning outcome that confirm with curriculum 
guidelines for under graduate degree programs in Information Technology of the ACM/IEE. The study 
information Technology curriculum for undergraduate in six ASEAN universities are the sample group. 
The curriculum’s structures are similar and facilitate for student exchange. 
 Saovalak Nethpoung (2005) was reported on the study the implementation of Thai Accounting 
Standard in property, plant and equipment, borrowing costs, impairment of assets, intangible assets and 
draft accounting standard of investment property and accounting policies for fixed assets of PEA. 
Information was collected from Thai Accounting Standard, relevant PEA documents including interviewing 
responsible officers and using description analysis method. The study found that PEA’s accounting policy 
is both following and not following Thai Accounting Standards. The following policies are the recognition 
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of property plant and equipment, initial measurement of property plant and equipment, disclosure and 
impairment of assets. The not following policies are a measurement subsequent to initial recognition, 
depreciation and classifications of intangible assets and investment property. Therefore, PEA has to transit 
its accounting policy to follow the Thai Accounting Standards after the privatization. 
 Sorrasak Wangdee and Sirilak Hanvatananukul (2013) were study about the develop competency 
based curriculum conforming, national skill standard on occupation microcomputer repair technical level 
1 and to study on evaluation of competency based curriculum conforming, national skill standard on occupation 
microcomputer repair technical level 1, Unit of competency. A career standard is based on functional 
analysis was written in the form of functional map for define key function and unit of competence. This 
makes a schematic Tree diagram which separates the arm in to 5 order include key purpose, key roles, key 
functions, units of competence and elements of competence. 
 

CONCEPTUAL FRAMEWORK  
 The present study involved two source of information. In the first is the information form Thailand 
Professional Qualification Institute (TPQI) and the second information form TOYOTA Service Center. These 
two data were shown the professional of core competencies, minor competencies and criteria of performance 
and enumerate the data in the form of functional map (Sorrasak Wangdee & Sirilak Hanvatananukul, 2013). 
 Competencies of TPQI 
 TPQI was define the automotive paint career for 4 level as follows level 1 can repair surface of 
work piece. Level 2 can spray color. Level 3 can color combination and repairing small patches with dents. 
Level 4 can control the time of paint repair, give an advice, training, record performance and Solving paint 
repair problems. The TPQI professional was shown on Table 1. 
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Table 1: Competencies of TPQI Automotive body paint technician in each level 
 
 

Key roles Key function Unit of competence 

Level 1 

1. Polish and peel 1.1 Prepare before polishing 
1.2 Polish 
1.3 Peel 

2. Spray primer filler 2.1 Prepare before spray primer filler 
2.2 Spray primer filler 

3. Putty 3.1 Prepare before putty 
3.2 Putty 
3.3 Putty polishing 

4. Spray minimize color 4.1 Prepare before spray minimize color 
4.2 Spray minimize color 
4.3 Polish minimize color 

Level 2 

1. Glaze polishing 1.1 Prepare before glaze polishing  
1.2 Glaze polishing 

2. Spray real color and clear coat 2.1 Prepare before spray real color 
2.2 Spray real color 
2.3 Spray clear coat 

3. Spray 2 tone color 3.1 Prepare before spray 2 tone color 
3.2 Spray 2 tone color 
3.3 Spray clear coat 
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Table 1: (Continued) 
 

Key roles Key function Unit of competence 

Level 3 

1. Blend edit color formula 1.1 Prepare before blend edit color formula 
1.2 Blend and color coatings 
1.3 Edit shade 

2. Spray paint repair 2.1 Prepare before blend color 
2.2 Putty and polishing 
2.3 Spray and polish minimize color 
2.4 Spray real color 
2.5 Spray clear coat 
2.6 Glaze polishing  

Level 4 
1. Control and supervision 
    automotive body paint 

1.1 Plan to repair 
1.2 Quality control of paint repair job  
1.3 Analyze and diagnose the problem 

 
 Competencies of TOYOTA Service Center 
 In level 1 participants will learn the basics of the job with using sample and solid color spray. 
Level 2 participants will learn to apply the knowledge of color to the practical use of the real work piece 
and two-component coloring and metallic color spray. Last is level 3 participants will learn about advanced 
techniques as well as job analysis and pearl mica color spray. The TOYOTA professional was shown on 
Table 2. 
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Table 2: Competencies of TOYOTA Automotive body paint technician in each level 
 

Key roles Key function Unit of competence 

Level 1 
 
 

1. Prepare surface 1.1 Scope damaged area 
1.2 Peeling old surface 
1.3 Abrasive 
1.4 Remove grease 
1.5 Spray primer  

2. Putty 2.1 Putty blend 
2.2 Putty 
2.3 Putty backed 
2.4 Putty polishing 

3. Spray primer  3.1 Remove grease 
3.2 Close tape 
3.3 Spray primer 
3.4 Backed primer 
3.5 Polishing primer 

4. Match color  
    (solid color spray) 

4.1 Check color code 
4.2 Measure color 
4.3 Spray test 
4.4 Match color 
4.5 Edit color 

5. Spray real color  
    (solid color spray) 
 

5.1 Close tape 
5.2 Remove grease 
5.3 Spray clear coat 
5.4 Color backed 
5.5 Polishing 
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Table 2: (Continued) 
 

Key roles Key function Unit of competence 

Level 2 

1. Prepare surface (curve & ridge) 1.1 Scope damaged area 
1.2 Peeling old surface 
1.3 Abrasive 
1.4 Remove grease 
1.5 Spray primer  

2. Match color  
    (metallic color spray) 

2.1 Check color code 
2.2 Measure color 
2.3 Spray test 
2.4 Match color 
2.5 Edit color 

3. Spray real color 
    (metallic color spray) 
 

3.1 Close tape 
3.2 Remove grease 
3.3 Spray clear coat 
3.4 Color backed 
3.5 Polishing 

4. Misshapen plastic repair  4.1 Used infrared panel 
4.2 Putty, spray, color backed, polishing 

Level 3 

1. Spray real color 
    (pearl mica color spray) 
 

1.1 Close tape 
1.2 Remove grease 
1.3 Spray clear coat 
1.4 Color backed 
1.5 Polishing 

2. Defect of color - cause and  
    protection 

2.1 Analyze the causes of color defects by 
      external factors 
2.2 Protection the defects 
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RESEARCH METHODOLOGY 
 Two data of TPQI and TOYOTA were compare congruence of competencies. The methods used 
questionnaire of congruence evaluation of competencies paint repair technician between TPQI and TOYOTA. 
Model of analysis be consistent with Index of Item – Objective Congruence (IOC) method be able to calculated 
from equation 1 (Teera Kulsawat, 2015). Check quality of questionnaire by the specialist of curriculum in the 
institution qualified assistant professor. 
 
  IOC = ∑R / N    (1) 
 
 Where IOC is Index of Congruence competencies paint repair technician between TPQI and 
TOYOTA, R is the point of specialist, ∑R is the total point of specialist and N is the quantity of specialist.  
 Representative sample were the specialist in the field of paint repair technician for 5 persons. 
They must not exploitation or be a member in TPQI and TOYOTA Service Center. The Selection method 
is specific which the qualifications defined as follows: 1) The specialist were worked in automotive service 
center job in senior technician and worked not lower for 5 years for 3 persons, 2) Teacher in automotive 
educational institution worked not lower for 5 years for 2 persons, and 3) Education background not less 
than a bachelor's degree with data analyzed skills. The questionnaire was distributed to experts in 
Thonburi area. Data collection took about 2 weeks. Upon receiving the information from the 5 specialist, 
the results were based on IOC theory. 
 

RESEARCH RESULTS 
 Within the limitation of the methods and procedures of this study, the finding were as follow: 
Congruence evaluation of competencies paint repair technician level 1-4 between TPQI and TOYOTA. 
The following were among the finding of this study.  
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Table 3: Congruence evaluation of competencies paint repair technician level 1 between TPQI and TOYOTA 
 

Key roles Key function 
Specialist opinions 

IOC Result 
1 2 3 4 5 

Level 1 

1. Polish and peel 1 1 1 1 1 1 congruence 
2. Spray primer filler 1 1 1 1 1 1 congruence 
3. Putty 1 1 1 1 1 1 congruence 
4. Spray minimize color 1 1 1 1 1 1 congruence 

average 1 congruence 
 

 From Table 3, showed congruence evaluation from specialist opinions found that the 4 competencies 
of TPQI paint repair technician level 1 included polish and peel, spray primer filler, putty and spray minimize 
color have the congruence value as 1. This showed that the competencies of TOYOTA was congruence 
competencies of TPQI.  
 
Table 4: Congruence evaluation of competencies paint repair technician level 2 between TPQI and TOYOTA 
 

Key roles Key function 
Specialist opinions 

IOC Result 
1 2 3 4 5 

Level 2 
1. Glaze polishing 1 1 1 1 1 1 congruence 
2. Spray real color and clear coat 1 1 1 1 1 1 congruence 
3. Spray 2 tone color 1 0 0 1 1 0.6 congruence 

average 0.8 congruence 
 
 From Table 4, showed congruence evaluation from specialist opinions found that the 3 competencies 
of TPQI paint repair technician  level 2. Glaze polishing and spray real color and clear coat have the 
congruence value as 1. In part of spray 2 tone color have the congruence value as 0.6 this made the average of 
IOC is 0.8 points. This showed that the competencies of  TOYOTA was congruence competencies of TPQI. 
However, In specialist opinion of 2 persons found that TOYOTA possibly missed competencies about spray 2 
tone color. The fact that TOYOTA will focus on the same color throughout the car. 
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Table 5: Congruence evaluation of competencies paint repair technician level 3 between TPQI and TOYOTA 
 

Key roles Key function 
Specialist opinions 

IOC Result 
1 2 3 4 5 

Level 3 
1. Blend edit color formula 1 1 1 1 1 1 congruence 
2. Spray paint repair 1 1 1 1 1 1 congruence 

average 1 congruence 
 

 From Table 5, showed congruence evaluation from specialist opinions found that the 2 competencies 
of TPQI paint repair technician level 3 included blend edit color formula and spray paint repair have the 
congruence value as 1. This showed that the competencies of TOYOTA was congruence competencies of 
TPQI. 
 
Table 6: Congruence evaluation of competencies paint repair technician level 4 between TPQI 
 and TOYOTA 
 

Key roles Key function 
Specialist opinions 

IOC Result 
1 2 3 4 5 

Level 4 
Control and supervision 
automotive body paint 

1 0 1 0 1 0.6 congruence 

average 0.6 congruence 
 

 From Table 6, showed congruence evaluation from specialist opinions found that the 1 competencies 
of TPQI paint repair technician level 4. Control and supervision automotive body paint have the congruence 
value as 0.6 points and average of IOC is 0.6 points. This showed that the competencies of  TOYOTA was 
congruence competencies of TPQI. 
 However, In specialist opinion of 2 persons found that highest level of TOYOTA still worked 
on paint with special type of color and used more expertise. Moreover, level 3 technician of TOYOTA 
must know about defect of color - Cause and Protection. This competencies is clearly stated in the TOYOTA 
Repair Manual. That showed TOYOTA paint repair technician level 3 have congruence competencies 
with TPQI paint repair technician level 4. 
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SUMMARY 
 

  
 

Figure 1: Congruence evaluation of competencies paint repair technician level 1-4  
                                    between TPQI and TOYOTA 
 
 The Figure 1, showed competencies congruency of paint repair technician level 1-4 between 
TPQI and TOYOTA. The IOC value average all at 0.85 points. This indicated the competencies of TOYOTA 
paint repair technician were congruency completely with competencies of TPQI paint repair technician. 
 In conclusion, competencies of TOYOTA were congruency completely with TPQI it produces 
good results for supported to TOYOTA Service Center can be established as a professional certification 
organization in the field of paint repair technician. However, from specialist have the opinion of TOYOTA are 
still differences that already mentioned in research results: 1) TOYOTA not defined the competencies in 
prepare tools and prepare area. So, it is the basic tasks for TOYOTA technician before working. It is stated in 
the Toyota Repair Manual on the topics of specifications of the TOYOTA technician, and 2) TOYOTA 
focus on divide the level of technician follow to type and difficulty of color spray paint. The skill of TOYOTA 
paint repair technician level 1 was comprehensive of TPQI paint repair technician level 1 and level 2. 
 

RECOMMENDATION  
 As a result of the finding of the study, the following recommendation were made to study about 
possibility with follows: 
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 1. This research will be a reference to compare competencies in other occupations. 
 2. TPQI will have a role in certifying professionals in paint repair technician field. For students 
and individual who have been trained and practiced in automotive service center.  
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ABSTRACT 
 This paper presented the development and finding performance of experimental set for PLC 
programming by using function block language, and study to compared the mean of achievement from the 
pre- and post-test which were used for teaching the fluid power technology in the field of Automotive 
Technology 2016-year Program, at Siam Technology College. The experimental set comprised of the testing 
tool, instruction manuals, and quality evaluation form of experimental set by opinion of expert, achievement 
test, and evaluation sheet index of item-objective congruence. The sample sizes were 15-person of the 
second year undergraduate students of Automotive Technology Program in the second semester of 2017-
academic year. 
 The test results showed that the percentile of an average score during the course was 85.87 and 
after completing course was 82.22, which were greater than the defined criteria at 80/80. The t-test result 
showed that the learners also had gained better achievement with the significant difference at .01 levels. 
Keywords: PLC, function block language, finding performance of experimental set. 
 

INTRODUCTION  
         Since the economic growth of the country cause the high competition in both quantity and quality. 
The expansions of various industries need to develop the process technology to be able to adjust production 
rates according to market demand (Pornjid Pratumsuwan, 1997). The reason that PLC control systems are 
used widely in the industry because of PLC can enter program to control sequence and timings of device. 
.. 
*Lecturer, Department of Automotive Technology, Faculty of Technology, Siam Technology College, Thailand 
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In addition, the system control of the electrical circuit with PLC can modify operation of easy circuit 
(Dumrong Jenkawkum, 1992).  
 Therefore, the workmanship skills development to keep up with the change of technology is very 
important; especially studying and teaching for technician due to must bring technology as a medium to 
help communication between learners and instructors to proceed effectively. In study of Fluid Power 
Technology Subject, PLC programming by using function block language according to Bachelor of 
Technology Program in Automotive Technology found the study problems due to experimental set for 
PLC is expensive. Cause lack of media to use in teaching as a result student achievement is low.  
 For this reason, the researchers are interested to develop learners with the teaching methods by 
using experimental set to help students have learned and understudied the lessons well and faster. Create 
interest and enthusiasm in learning cause motivation to enhance the experience and applying knowledge 
of learner to use the working in the industrial sector. 

 

OBJECTIVES 
      1. To develop and find the performance of Siam Technology College experimental set of PLC 
programming by using function block language. 
      2. To compare achievement from average point of doing pre and post-test by t-test.  

REVIEW LITERATURE 
 Nuttawat Takong (2000) reported on construct a training package on basic of Programmable 
Logic Controller (PLC) for the technician in the industry. The researcher has used the constructed training 
package to test the sampling group of twenty people who are the technicians in the industry. The 
experimental process was done by using the pre-test to test their basic knowledge and then teaching them with 
training package. During the learning process, they had to do the exercises which were divided into two parts, 
theoretical part and practical part. After finishing each lesson, they were tested both theoretical and 
practical test again as a post-test. Scores from the exercises and the tests were used to calculate the 
training package efficiency. In terms of efficiency, the result of training package shows 83.40/81.60 in 
theoretical and 86.70/82.10 in practical, which were greater than the required basis. Furthermore, the 
trainee sampling group also increases the knowledge for basic PLC system with the significant difference 
at .01 level. 
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 Chumsai Borvornsaksathien (1999) reported on develop and validate the efficiency of a training 
package of programmable logic controller for controlling pneumatic system for a training course of the 
Development Industrial Support Institute, Ministry of Industry, Automatic Control Section. The package 
consisted of a demonstration programmable logic controller, laboratory sheet and eight sheets of laboratory 
analyze. The package was used for training a sample group who were 20 students training at the 
Development Industrial Center Section 9. Data were collected from the exercises, practical tests and a 
questionnaire rated by a panel of experts. The results indicated that the mean of students’ scores obtained from 
the exercises was 86.70 and the practical test was 82.50. These scores were greater than the standard 
criteria set at 80/80. Moreover, the group of experts agreed that the efficiency of this package in the 
aspects of laboratory sheets, training efficiency and the package design was considered at a good to 
excellent levels.  
 Sermsak Thipwong (2009) reported on building and evaluates the efficiency of an experimental 
set control and display a conveyer by computer. It was divided into 4 topics: 1) design program computer for a 
condition and decide, 2) design program computer for graphics display, 3) design program computer for 
interface hardware, and 4) design program computer for interface hardware and display. In addition, job sheets 
and tests were provided in relation to the experiment sets. The sample of this study were bachelor’s degree 
students in Phechabun Rajabhat University, number of 17 people. who were registered computer application, 
in the first semester, academic year 2009. The comparison between pre-test and post-test scores reported 
statistic significant difference at .01 with the post-test scores were greater than the pre-test scores and in 
accordance with the hypothesis. 
 Statistics used in the tools quality examination. Data analysis was divided into 4 parts: 1) qualitative 
analysis of experimental set, 2) analysis of consistency of test form with behavioral objectives, 3) analysis of 
the performance of experimental set, and 4) analysis of achievement; 
 1) Quality analysis of experimental set by expert opinion. The evaluation results from the rating 
scale questionnaire were used to find average of each aspect by meaning as follows: very good (4.50-
5.00), good (3.50-4.49), adequate (2.50-3.49), poor (1.50-2.49), and very poor (1.00-1.49) (Nuananong 
Boonyaritipong, 2009). 
 2) Consistency analysis of test form with behavioral objectives. Bring results from the evaluation 
form which is the multiple choices type 3 options: +1, 0, -1 to find the IOC (Nuananong Boonyaritipong, 
2009). 
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    =   

 

     = Congruence index of opinion level score 

   = Sum of all opinion score of experts 
        = Number of experts 
 The congruence index interpretation of experts opinion level score. 
     0.50 Opinion are consistent 
     0.50 Opinion are not consistent 
 3) Performance analysis of experimental set. Bring percentage of the average score during study 
and after study compared to set criteria 80/80 (Nuananong Boonyaritipong, 2009). 
 

  Efficiency = E1 / E2 
 

  E1 =   

 

  E2 =   

 

      Efficiency   =  Performance of experimental set 
  E1    = Percentage of average score during learning 
  E2   = Percentage of average score after learning 
     = Total score of student from doing exercise during learning 
      = Average score after learning 
  N    = Number of student 
  A    = Full score of exercise 
  B    = Full score of exercise after learning 
 The interpretation of performance from experimental set. 
 E1 / E2   80/80   Experimental set has performance more than determined criteria 
 E1 / E2   80/80   Experimental set has performance lower than determined criteria 
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  4) Achievement analysis. The score results from doing the pre and post-test were used to analyze 
the learning achievement by testing the difference between the mean of the pre and post-test. The 
statistical significance at .01 (Nuananong Boonyaritipong, 2009). 
 

  t =    : df = n-1 

 

  D = Score after learning - score before learning 
  n = Number of student 
 The interpretation of performance from experimental set. 
  t  t0.01,14  the score results from doing the pre-test and the test form no significant differences at 
the .01 level. 
  t  t0.01,14  the score results from doing the pre-test and the test form significant differences 
at the .01 level. 
 

RESEARCH METHODOLOGY 
 This research is experimental research to find the performance of experimental set of PLC 
programming by using function block language. There are details as follow: 
 1. Population and sample for research. 
  1.1 Population and sample for the quality evaluation of experimental set from opinion of expert. 
   1.1.1 Population, namely who have knowledge, expertise and experience or teaching in 
field of automatic control system work at least 5 years. 
   1.1.2 Sample, namely who have knowledge, expertise and experience or teaching in field 
of automatic control system work at least 5 years. There are 3 people by way of purposive sampling. 
              1.2 Population and sample for effectiveness evaluation of experimental set. 
   1.2.1 Population is second year undergraduate student in Automotive Technology, Faculty of 
Technology, Siam Technology College. 
   1.2.2 Sample is second year undergraduate student in Automotive Technology, Faculty 
of Technology, Siam College of Technology. There are 15 people by way of purposive sampling. 
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 2. Construction of research tools 
 Research tools consists of 4 parts, the details are as follows: 1) experimental set, 2) instruction 
manuals. 3) quality evaluation form of experimental set by opinion of expert, and 4) achievement test form and 
evaluation of the consistency of the test with behavioral objectives.  
     2.1 Course Analysis. To know scope of content in Fluid Power Technology Subject (PLC 
programming by using function block language). The details are as follows. 
   2.1.1 Study the detail of course 220-202 Fluid Power Technology according to course of 
Bachelor of technology in automotive technology to understand scope of content.  
        2.1.2 Content analysis by data collection from teaching documents and textbooks on the PLC 
programming by using function block language. 
   2.1.3 Knowledge analysis is divided into 3 levels consists of recalled knowledge, applied 
knowledge and transferred knowledge. 
        2.1.4 Define the behavioral objectives to achieve the behavior of the desired learner after 
teaching. 
   2.1.5 Define the learning activities to be consistent with the intended behavior. 
   2.1.6 Design the experimental set which will have to support various activities to learners 
to achieve the defined behavioral objectives. 
  2.2 Construct the experimental set of PLC programming by using function block language. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 1: Experimental set of PLC programming by using function block language 
 

  2.3 Construct the document of experimental set, namely manual for instructor, 
manual for learners. There are details as follow: 
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   2.3.1 Instructor manual consists of guideline for using experimental set and evaluation of 
practice, content sheet, laboratory sheet, laboratory answer sheet, exercise sheet, post-test sheet, post-
test answer sheet and evaluation sheet of practice. 
   2.3.2 Learners manual consists of content sheet, laboratory sheet, exercise sheet.  
  2.4 Construct the quality evaluation form of experimental set from opinion of expert. The 
quality evaluation form consists of 4 aspects, namely content, laboratory sheet, experimental set and test 
sheet. The aspect of question in questionnaire for quality evaluation is divided into 2 parts as follow. Part 1, the 
question is the standard rating scale 5 levels. Part 2, the open-ended question for experts can provide additional 
suggestions. 
  2.5 Construct the test form to measure the learning achievement. The learning achievement 
measurement will be done 2 times: pre-test and post-test by using the same set of test. The test is multiple-
choice (4-choice answer). 
  2.6 Construct the conformity evaluation form of test form with behavioral objectives by 
using item-objective congruence index. The evaluation form is 3-choice type. 
 3. Experiment and data collection are divided into 4 parts: 1) evaluation of quality of experimental 
set by expert, 2) evaluation of consistency of test form with behavioral objectives, 3) evaluation of the 
performance of experimental set, and 4) evaluation of learning achievement. 
  3.1 Quality Evaluation of experimental set by expert. There are step as follow: 
   3.1.1 The researchers contact and write a letter to appoint expert according to the criteria 
to determine through the faculty of technology with appointment. Include appointment, date, time of valuation. 
        3.1.2 The researchers recommend using the quality evaluation form of experimental set to expert. 
        3.1.3 The researchers demonstrate and recommend using experimental set according to the 
laboratory sheet which constructs to give expert.  

         3.1.4 Experts evaluate and advise. 
     3.2 Consistency evaluation of the test form with behavioral objectives. There are steps as follow: 
        3.2.1 Researchers submit the evaluation form for the consistency of the test form with the 
behavioral objective to each expert and determine the date to receive the evaluation form. 
      3.2.2 The researchers bring the data from the evaluation form to summarize the expert opinion 
and improve according to opinion of expert. 

     3.3 Performance evaluation of experimental set. There are steps as follow. 
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        3.3.1 The experimental set which researcher construct is brought to teach with the sample 
group. When finished teaching in each topic let learner do the exercises after that bring results to find 
percentage of total score of the exercise. 
        3.3.2 After learners have completed learning all of topics. Learners do post-test. Bring 
result to find percentage of total score for test form. 
        3.3.3 Bring results from doing the exercise and the test form are used to analyze the 
performance of experimental set. 

     3.4 Evaluation of learning achievement has the following steps: 
        3.4.1 Before beginning the course, students should take pre-test.  
        3.4.2 When students finished course, students take the post-test. 

        3.4.3 Bring the scores results from doing pre and post-test are used to analyze the learning 
achievement by testing the difference between the mean of the pre-test and post-test scores. Use the t-test 
formula. 
 4. Data analysis is divided into 4 parts: 1) the qualitative analysis of experimental set, 2) analysis of 
consistency of test form with behavioral objectives, 3) analysis of the performance of experimental set, 
and 4) analysis of achievement (Nuananong Boonyaritipong, 2009). 
     4.1 Quality analysis of experimental set by expert opinion. Bring the evaluation results from 
questionnaire the 5-level to find average each of aspects. 
     4.2 Consistency analysis of test form with behavioral objectives. Bring results from 
evaluation are selected from 3 options, namely +1, 0, -1 to find the IOC.  
     4.3 Performance analysis of experimental set. Bring percentage of the average score during 
study and percentage of the average score after study compared to set criteria 80/80.  
     4.4 Analysis of achievement. Bring score results from doing pre and post-test are used to analyze 
the learning achievement by testing the difference between the mean of the pre-test and post-test. The 
statistical significance at .01.  

 

RESULTS 
 1. The results of the quality analysis of experimental set by opinion of expert consist of 4 aspects, 
namely content, laboratory sheet, experimental set and test form sum the evaluation 24 topic. When considering 
each aspect find that the content is mean 4.61, laboratory sheet is mean 4.41, experimental set is mean 4.47, and 
test form is mean 4.50. 
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Figure 2: The results of quality evaluation of experimental set 
 

 From the result of evaluation 4 aspects find that the mean score ranged 4.41 to 4.61 which are in 
good level according to the defined criteria as shown in Figure 2. 
 2. The consistency analysis results of test form with behavioral objective by opinion of expert find 
that the test 40 items have the consistency values between 0.67-1.00. 
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Figure 3: Show the consistency analysis results of test form with behavioral objective by opinion of expert 
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 From Figure 3, the result of test form behavioral objective by opinion of expert find that the mean 
value 0.90 higher than the defined criteria 0.50 which are in good level according to the defined criteria. 
 3. The performance analysis results of experimental set find that the performance of experimental set 
85.87/82.22 that are greater than the defined criteria 80/80 as shown in Table 1. 
 
Table 1: Show performance results of experimental set 
 

Description N X Full score  Percentage 

Exercise scores 15 644 45 42.93 85.87 
Test scores 15 370 30 24.67 82.22 

  

 From Table 1, find that 15 people of the sample do the exercise correctly 85.87% of the total 
score of the exercise and can do the test after studying have been correct 82.22%. 
      4. The results of the analysis of learning achievement find that leaners have the higher learning 
achievement by t-test significant at the .01 level as shown in Table 2. 
 
Table 2: Show the results of the analysis of learning achievement 
 

Description N  D D2 t 
Pre-test 15 10.07 219 3347 17.298* 

Post-test 15 24.67 
  

 From Table 2, find that the difference test results between the pre-test and post-test. Value t-test 
is greater than the value t0.01,14 = 2.624 show that the mean of the pre-test and post-test scores is different 
by average after study is greater than before study significant at the .01 level. 

 

CONCLUSIONS 
 Development and finding the performance of experimental set of PLC programming by using 
function block language to use in studying and teaching of Fluid Power Technology Subject, Bachelor of 
Technology Program in Automotive Technology 2016, Siam University Technology College. The 
experiment set is constructed to use for the second year students in the second semester, 2017 of Automotive 
Technology. There are 15 people. The research found that experimental set is evaluated by expert have the 
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average value in each of aspects are in good level according to the defined criteria. Index of consistency 
between objectives with test (IOC) have the mean value higher than the defined criteria. Percentage of 
average score between studying is 85.87. After studying 82.22 which are greater than the defined criteria 
80/80 and from the analysis with t-test found that learning achievement of higher learners significant at 
the .01 level. 
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FACTORS AFFECTING CUSTOMER COMPLAINTS FROM USING 

SERVICE OF MITSU AUTO CITY COMPANY LIMITED 
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ABSTRACT 
This paper presents the factors affecting customer complains from using service of Mitsubishi Auto City 

Co., Ltd. Sample group used in study were customers who brought cars into service center of  Mitsubishi 
Auto City during May-June 2017 totaling 200 people. Used tool was rating scale type (5 levels) under the 
topic of 7 aspects comprising: 1) Products and service, 2) Price, 3) Place, 4) Marketing promotion, 5) Personnel, 
6) Environment of the service center, and 7) Service steps. The research found that factors affecting customer 
complains had 3 aspects: 1) Products and service cause was delayed vehicle delivery with average satisfaction 
was 2.42, 2) Marketing promotion: cause was to receive news information (SMS) from company with average 
satisfaction was 1.90, and 3) Service process: cause was service respectively (before-after) of customer with 
average satisfaction was 2.94.  
Keywords: customer complaints, factors affecting to complaint, the complaint of service center, Mitsubishi Auto  
                    City Co., Ltd.  
 

INTRODUCTION 
 Quality development of product and service for consumer acceptance are included marketing 
promotion to generate consumer demand are important. Especially the service, because it is activity of delivery 
process intangible of business to customer by intangible goods must respond the needs of client to bring 
about to satisfaction (Chaisompon Chavprasearch, 2013). Cars are essential to travel. It is important for 
the daily life of the people cause business about cars increase. Especially the car maintenance business 
cause competition in price and quality in the service. Mitsu Auto City Co., Ltd. is a distributor of Mitsubishi 
….. 
* Lecturer, Department of Automotive Technology, Faculty of Technology, Siam Technology College, Thailand 
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Motor Co., Ltd. and provides various services to all car model of Mitsubishi. There are 3 divisions: 1. Sales,    
2. Spare, Parts 3. After sales service. In parts of the after sales service has improved and develop to increase 
performance of continuous after sales service. Creating satisfaction to the service used customer after sales 
is a strategy that Mitsu Auto City Co., Ltd. use to increase the sales of products and services after the sale. 
Nowadays, the advancement of online media help consumers to easily receive information. A complaint 
from customers is one of the issues that affect customer satisfaction, which is caused by goods and services 
(Narintorn Somthong & Sutthathip Kamthornphiphatthanakul, 2016). The most important thing when a 
customer complains is to solve the problem immediately and prevent repetitive problem. The company 
needs to understand the problem according to the collected data then data analyze and find cause to improve 
the solution to complaints. Therefore, the researchers are interested in studying causes of complaints from 
using service of customer in Mitsu Auto City Co., Ltd. The results of the study will be used to improve the 
services of service center after sale in order to be more effective, and will be good result to increasing cars 
sales of Mitsu Auto City Co., Ltd. 
 

OBJECTIVE 
 To study the factors affecting to customer complaints from using services of Mitsu Auto City Co., Ltd. 
 

REVIEW OF RELATED LITERATURE 
 Surachet Sermkarndee (2008) reported on factors affecting the selection of Bridgestone’s Car 
Service Center in Khon Kaen Province. The study results indicate that the majority of the respondents are 
male, 31-40 years old and earn 10,001-15,000 baht per month. Product quality, price suitability, easy-to 
find location, and discount are the most important product, price, place, and promotion factors, respectively. 
Hypothesis testing reveals that age and income affect importance of marketing mix while sex does not. 
 Salisa Wattanutchariya (2006) reported on customer satisfaction of service quality from Toyota 
Auto Service Center, Toyota Siam Auto Salon Company Limited. The results of this study showed that 
customer satisfaction of the service quality from Toyota Siam Auto Salon Company Limited: Tangibles 
and assurance were very good. Reliability, responsiveness, and empathy were good. Result of hypothesis 
testing showed that the different personal factors of age, education level and income affected the satisfaction 
level on service quality. It was recommended that the service quality of the reliability should be improved 
by carefully checking before delivering in order to complete the job in the proper timing, A well planned 
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operation should be set up before checking action. While the service quality of the tangibles should be 
maintained at high satisfactory level. 
 Pakapol Saetae (2014) reported on customer satisfaction towards services marketing mix of 
Chiang Mai Diesel Company Limited. According to the study, the service marketing mix factors, which 
customers obtained high satisfaction were process, place, people, product, physical evidence, and price 
respectively. The service marketing mix factor, which customers obtained medium satisfaction with was 
promotion. The sub-factors that were ranked at the highest ranking for each service marketing mix were as 
followed. In terms of product, the reputation in reparing diesel injection pump, injector and turbocharger 
ranked the highest. In terms of price, accurate appraisement ranked the highest. In terms of place, distribution 
channel convenience ranked the highest. In terms of promotion, detailed service description billboard 
ranked the highest. In terms of people, mechanics’ knowledge and skills ranked the highest. In terms of 
process, the use appropriate equipment ranked the highest. In terms of physical evidence, high technology 
machinery and equipment ranked the highest. 
 Kaveewat Thepdolchai (2015) reported on customer satisfaction with automobile service centers 
in Don Jun Sub-district, Chiang Mai province. The results of the study were concluded as follows: The 
customers were satisfied the automobile sales representative in the Don Jun district, Chiang Mai province 
at high level. Considering minor satisfaction in descending found that the service factor, customers were 
satisfied at high level about the servers were throughout attention and sale serving at 4.21 of mean and 
0.59-0.71 of standard deviation. The engine knowledge factor, customers were satisfied at high level about 
the servers could explain the instruction of automobile such as seat setting, gear, car checking at 4.01 of 
mean and 0.59-0.71 of standard deviation. After-sales service factor, customers were satisfied at high level 
about service speedy and action at 4.01 of mean and 0.61-0.69 of standard deviation. 
 From studying the related research found that most researcher are only interested to study the 
level of customer satisfaction that affect the various aspects service. therefore unknown the cause that affect 
dissatisfaction in service of customer. So should find cause of factors that have the level of satisfaction in 
the medium or low level to bring the results to improve the service. 
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RESEARCH METHODOLOGY 
 1. The process of creating research tools 
        1.1 Study the related information and research to apply as information for creating research tool.       
        1.2 Study the information related with service of each aspect. 
        1.3 Develop questionnaire. "Satisfaction in using Service Center of Mitsu Auto City Ltd." the 
questionnaire was created from work process of the service center. The reliability of the questionnaire was 
analyzed by using alpha coefficient. Researcher bring questionnaire used to samples 30 people. The confidence 
coefficient was 0.9640. 
 2. Tools used for collecting data 
 The tools used for collecting data was a satisfaction questionnaire of using service in Service Center 
of Mitsu Auto City Ltd. 
        Part 1: Personal information questionnaire such as sex, age, education, occupation by using multiple 
choice question. 
        Part 2: Inquiries about service provider complaints Mitsu Auto City Co., Ltd. consists of 7 parts 
as follows: products and services, price, place, marketing promotion, personnel, environment of the service center 

of the service center, and service steps. The questionnaire was divided into 5 levels. There were 20 questions, 
and when the questionnaire has been completed, it will be sent to 5 expert to review. The validity of the 
questionnaire was analyzed by using index of congruency (IOC). The index of congruency (IOC) was 0.94. 
  Part 3: Suggestions and opinions of customer was open end questions. 
 3. Sample 
 The sample was the service used customer in Service Center of Mitsu Auto city Co., Ltd. during 
May - June 2017. 
 4. Data collection process 
  Writing letter to service center manager of Mitsu Auto City Co., Ltd. To ask for help in data 
Collection. 
        4.1 Prepare 200 questionnaire. 
    4.2 Give questionnaire to service center manager to review. 
        4.3 Distribute the questionnaire to customers. 
    4.4 Customer answer the satisfaction questionnaire to the Service Center of Mitsu Auto City 
Co., Ltd. 
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        4.5 Collect the questionnaire from the customers. 
 5. Data Analysis 
 The data were analyzed by SPSS program for statistical analysis as follows: 
        5.1 General data is analyzed by frequency distribution and percentage. 
        5.2 Satisfaction Assessment form. Data were analyzed by frequency, mean and standard deviation. 
 

RESEARCH RESULTS 
 1. General information of respondents 
 

Table 1: Show the number and percentage of respondents classified by gender 
 

Sex Number Percentage 
Male 103 51.5 
Female 97 48.5 

Included 200 100 
 

 Table 1, shows that samples of 200 people were 103 males accounted for 51.5 percent and 97 
females accounted for 48.5 percent. 
 

Table 2: Show the number and percentage of respondents classifiedby age group 
 

Age Number Percentage 

20-30 years 48 24 
31-40 years 75 37.5 
41-50 years 58 29 
Older 50 years 19 9.5 

Included 200 100 
  

 Table 2, shows that samples of 200 people were aged between 20-30 years 48 people accounted 
for 24.0 percent, aged between 31-40 years 75 people accounted for 37.5 percent, aged between 41-50 years  
58 people accounted for 29.0 percent, and aged older 50 years 19 people accounted for 9.5 percent. 
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Table 3: Show the number and percentage of respondents classified by education level 
 

Education level Number Percentage 

Lower than diploma 32 16 
Diploma or equivalent 41 20.5 
Bachelor 91 45.5 
Postgraduate 36 18 

Included 200 100 
 

 Table 3, shows that samples of 200 people were 32 people in the lower than diploma accounted 
for 16.0 percent, 41 people in the diploma or equivalent accounted for 20.5 percent, 91 people in the bachelor 
accounted for 45.5 percent, and 36 people in the postgraduate accounted for 18.0 percent. 
 

Table 4: Show the number and percentage of respondents classified by occupation 
 

Occupation Number Percentage 
Official 26 13 
Store / Shop staff 104 52 
Trading / Farmer 20 10 
Freelance 38 19 
Other 12 6 

Included 200 100 
 

 Table 4, shows that samples of 200 people were official 26 people accounted for 13.0 percent, 
store or shop staff 104 people accounted for 52.0 percent, trading or farmer 20 people accounted for 10.0 
percent, freelance 38 people accounted for 19.0 percent and other 12 people accounted for 6.0 percent.  
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 2. Satisfaction of user service in Mitsu Auto City Co., Ltd. 
 

Table 5:  Show average and standard deviation of products and services 
 

Order Products and services 
Satisfaction level 

 SD Level 

1 The availability of tools and equipment to repair 4.31 0.67 Very satisfied 

2 Delivery of cars at a given time 2.42 1.27 Somewhat 
dissatisfied 

Average 3.37 0.97 Neutral 
 

 Table 5, shows that the satisfaction level in aspect of products and services was neutral, average 
3.37. There is one aspect that must be improved was delivery of cars at a given time of service center was 
somewhat dissatisfied, average 2.42. 
 

Table 6: Show average and standard deviation of price 
 

Order Price 
Satisfaction level 

 SD Level 

1 Price appropriateness 3.98 0.71 Somewhat satisfied 

2 Price suitability (service fee) 3.95 0.75 Somewhat satisfied 
Average 3.96 0.71 Somewhat satisfied 

 

 Table 6, shows that the satisfaction level in aspect of price was somewhat satisfied, average 3.96.  
 

Table 7: Show average and standard deviation of place 
 

Order Place 
Satisfaction level 

 SD Level 

1 Signage and service point clarity 4.29 0.67 Very satisfied 

2 Cleanliness of the place of service 4.45 0.65 Very satisfied 
3 An adequate repair area for the number of 

vehicles accessing the service 
4.14 0.74 Somewhat 

satisfied 
Average 4.29 0.61 Very satisfied 
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 Table 7, shows that the satisfaction level in aspect of place was very satisfied; average 4.29. 
Table 8: Show the average and standard deviation of marketing promotion 
 

Order Marketing promotion 
Satisfaction level 

 SD Level 

1 Receive information (SMS) 1.90 1.01 Somewhat 
dissatisfied 

2 Free checkout (free coupon check, mileage) 4.25 0.73 Very satisfied 
3 Discount of promotion (spare parts, labor) 3.99 0.76 Somewhat satisfied 

Average 3.37 0.57 Neutral 
 

 Table 8, shows that the satisfaction level in aspect of marketing promotion was neutral, average 
3.37. There is one aspect that must be improved was information receiving (SMS) from service center was 
somewhat dissatisfied, average 1.90. 
 

Table 9: Show the average and standard deviation of personnel 
 

Order Personnel 
Satisfaction level 

 SD Level 

1 Employees have the ability to explain car problems 4.26 0.67 Very satisfied 

2 The staff has the ability to explain the details of the 
cost 

4.29 0.66 Very satisfied 

3 Employees have good manners and attire 4.51 0.61 Very satisfied 
4 Willingness and willingness to serve 4.46 0.66 Very satisfied 
5 Same service (non-discriminatory) 4.37 0.70 Very satisfied 

Average 4.38 0.56 Very satisfied 
 
 Table 9, shows that the satisfaction level in aspect of personnel was very satisfied, average 4.38. 
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Table 10: Show the average and standard deviation of environment of the service center 
 

Order Environmental aspects of the facility 
Satisfaction level 

 SD Level 

1 Accommodation, no odor and noise 4.31 0.73 Very satisfied 

2 Cleanliness of the property (repair box, counter 
service) 

4.34 0.69 Very satisfied 

Average 4.32 0.68 Very satisfied 
 

 Table 10, shows that the satisfaction level in aspect of environment of the service center was 
very satisfied, average 4.32. 
 
Table 11:  Show the average and standard deviation of service steps 
 

Order Service stage 
Satisfaction level 

 SD Level 

1 Symbols indicate service indicator 4.24 0.68 Very satisfied 

2 Sequence of service steps 2.94 1.13 Neutral 
3 Customer inquiries 4.23 0.74 Very satisfied 

Average 3.80 0.74 Very satisfied 
 

 Table 11, shows that the satisfaction level in aspect of service steps was very satisfied, average 
3.80. There is one aspect that must be improved was sequence of service steps was neutral, average 2.94. 
 

CONCLUSIONS 
 In doing research on "Factors affecting customer complaints from using service of Mitsui Auto 
City Co., Ltd.” have distributed questionnaires to customer who come to use the service center to assess 
the satisfaction of the service center. 
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Figure 1: Show the average total on each aspect 
 

 The results of the research show that the factors affecting customer complaints from using service of 
Mitsubishi Auto City Co., Ltd. Factors affecting to customer complains had 3 aspects: 1) Products and 
services: cause was delayed vehicle delivery. Average satisfaction was 2.42, 2) Marketing Promotion: 
cause was to receive news information (SMS) from company. Average satisfaction was 1.90, and 3) Service 
steps: cause was service respectively (before-after) of customer. Average satisfaction was 2.94. 
 The results of the study will be used to solve problem in 3 aspects: 1) Delayed cars delivery: 
Company should define time to receive car to be suitable with number of technicians and spare parts in the 
store must always be ready, 2) News information receiving (SMS): Company should send SMS or call the 
customer when company has the new promotion, and 3) Service respectively (before-after): Company should 
queue for customers that make appointment and do not make appointment clearly and provide the reception 
staff as the consultants to customer that use service. 
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DIESEL-LPG IN A DIESEL ENGINE 
 

Nuntachai Loharojwichean* 
Thawatchai Suksriroj* 

Veera Kuanliang* 
  
ABSTRACT 

The purpose of this research was to investigate the effect of diesel and liquefied petroleum gas installed 
and converted into a common fuel system. The modified diesel engine uses the modified Isuzu 4jk1-TC 
diesel engine as a 2.5-liter 4-cylinder 4-stroke diesel engine. And this device can reduce the amount of diesel 
injected into the cylinder of the engine. The volume of liquefied petroleum gas diesel is reduced in injection 
volume. The injection volume of diesel oil was reduced by 10%, 20% and 30%, and three G + 1 G + 3 and 
G + 5 gas liquid levels were added. Experiment with every load of 20 N.m at the engine until the maximum 
load. This adjustment and the amount of fuel. Controlled by the program. In the experiments, the researchers used 
the water-brake testers. Toughness, braking power and specific fuel consumption. The test speed ranges 
between 1,500, 2,000 2,500 and 3,000 rpm.  

The results of the experiment. By increasing the load of the engine at 20 N.m until the engine maximum 
load. The results of this experiment will be calculated and analyzed to find the higher torque and strength 
ratio. And maintain a low fuel consumption. The results showed that. Adjusting the amount of liquid petroleum 
gas in proper proportion will allow higher torque. And to refine the alternative fuels too low, not to increase 
the power or torque, but also to consume fuel. The reduction of diesel by 10% and the increase of G + 1 
replacement gas will give high torque and power up 5.34% and 4.86%, compared to just diesel. Same as 
the order. During the engine run of 2,500 and 3,000 rpm, the reduction of diesel by 10% and the increase 
of G + 3 replacement gas will give a higher torque of 15.79% and 14.59%, respectively. Increased 9.23% 
and 15.51%, respectively, and the lowest specific fuel consumption was 2,500 rpm, compared to diesel alone 
at 12.09% 
Keywords: diesel engine, diesel dual fuel, diesel-LPG. 
 
 
* Lecturer, Department of Automotive Technology, Faculty of Technology, Siam Technology College, Thailand 
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INTRODUCTION 
 Currently, transportation sector in Thailand is experiencing very high fuel costs. The rising world oil 
prices tendency is growing, so the government is trying to find a solution. One way to solve the problem is 
reducing imports of crude oil from abroad. There are alternative energy sources available in Thailand including 
natural gas or liquefied petroleum gas (LPG), ethanol and biodiesel fuel. Natural gas is an alternative energy to 
solve the problem. The advantage of using gas fuels is to reduce dependence on imported crude oil from 
abroad and reduce the air pollution. Other cheaper fuels are safe and reduce fuel costs for domestic transportation. 
The gas fuels are used because they cause less air pollution than oil. Many countries are trying to reduce 
global warming, the greenhouse effect, and greenhouse gas emission including paying attention to pollution 
and air quality in their own country. This has led to an improvement in the exhaust emission standard , but 
that is not enough because of the expansion in many areas. Transport patterns in many countries around 
the world are affected by rising oil prices all the time, and it may run out of fuel soon. Consequently, it has 
been invented to find clean, safe, cheap and better alternative energy than oil. Typically, commercial land 
transportation will be provided by a pickup truck, which registered under Truck Act, as a bulk cargo. Most 
of the trucks use diesel fuel. However, the fuel price is expensive. Thus, car users find ways to reduce the 
burden of the above fuel cost. 
 First, transforming into a gasoline engine and installing an alternating fuel system between the 
gas and the second BI-fuel oil by introducing the original diesel engine. Second, it can be modified to use 
only gas fuel (or Dedicated Engine). Third, import the new gas-fuel engine from abroad to replace the original 
engine. The last one would be an expensive engine. The last model studied by the researcher was using a 
conventional diesel engine with a gas-fired fuel system. It is called Diesel Dual Fuel by adjusting the ratio 
between the amount of diesel and gas fuel to suit to the diesel engine. In this experiment, the researchers 
used liquid petroleum gas. It is a common fuel and diesel fuel is the same as the original fuel. That trial 
was found that it can be used in very small quantities of petroleum liquefied petroleum gas in each engine 
speed range. The amount of fuel that is injected affects the torque, the specific fuel consumption, and 
temperature at various points of the engine. Each model has different advantages and disadvantages, different 
installation and use. The engine used in this research test is the diesel engine brand Isuzu D-max 4JK1-
TC. The researcher installed the engine to be tested with the engine performance tester. After that, a common 
fuel system of the AC autogas Stag Diesel was installed. Each gas fuel method has its use. If we select 
improper installation system, it will cause many problems. The most common problems are the selection 
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of inappropriate equipment, the incorrect installation format, inexpensive customization and lack of expertise. 
The most important problem is that the engine performance has dropped and the exhaust temperature is so 
high to damage the engine. Therefore, the researcher collected relevant data and research to find out how 
to use gas as alternative energy, that is cheap, safe to install, engine tuning and modification for energy 
efficient replacement. The terms of performance Low fuel consumption reduce the amount of pollution 
coming out of the engine exhaust, and it is durable to use as well. The details of the variations will be 
presented. 
 

INSTALLATION OF LPG DUAL SYSTEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 1: LPG dual system 
 
 This system integrates the fuel system. The injection system in Figure 1 is injecting fuel into the 
intake area by installing the gas pressure cooker from the gas tank, and changes the status of liquefied petroleum 
gas into gas before sending to the nozzle rail assembly and entering into the engine. Injection volume and 
injection timing are controlled by dispensing computer box of the gas system calculated from the cam shaft 
position, throttle pin position, and engine cycle. The intake manifold pressure can be adjusted and tuned 
through a program to increase the volume of liquid petroleum gas, and reduce the amount of diesel. The 
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injection volume of liquid petroleum gas is paid off from the gas nozzle set into the intake manifold of the 
engine. When the engine runs both types of fuel, it is paid into the engine cylinder which the proportions 
of both fuel types are adjustable. The result is the use of liquefied petroleum gas to replace diesel fuel. After 
burning, there will be additional mounting detectors to check for malfunction such as the exhaust temperature 
sensor installed in the exhaust pipe and nock sensor of the engine at the side of the pump. The values are 
sent back to the ECU GAS to check for anomalies of incoming values such as the high temperature exhaust and 
the ignition of the engine too high. By this criterion, the engine performance is checked by running the 
engine by diesel alone. 
 

METHODOLOGY 
 This engine used this experiment. Experiment on the use of common fuel systems. Between 
diesel and liquefied petroleum gas (LPG), this experiment was performed. The engine, after being installed 
with a water brake dynamometer, will be equipped with a dual fuel system. And measuring instruments 
that measure the value. To measure It controls the air conditioner into the engine before entering the 
turbocharger to constant temperature. Engine insulated to reduce heat loss. And only the engine cooling 
with water. At the engine performance testing laboratory in Figure 2. The engine used in the experiment. 
Will be installed with Engine performance testing Brake with water Dynamometer is a device that tests 
the engine. 
 The principle of load rotation resistance. The torque and speed measuring device is shown in Figure 
2. The test will install the engine to the shaft to the dynamometer. When the engine is running, there is 
torque from the engine to the dynamometer. And the dynamometer will have a system that creates resistance 
(brakes) that adjust the level of resistance. Therefore, the torque measuring device can measure the torque 
and calculate the torque and torque of the engine at various speeds. An uncontrolled water meter that absorbs 
the power of the engine. When viscosity is applied, it means that the braking force applied to the brake is 
greater or less depending on the amount of water. This means that if the water content is high, the viscosity is 
high. And the brake torque will also be much the same. 
  Engine / Model:  Isuzu 4jk1-TC 
  Engine type:   4-stroke, 4-stroke  
   Cylinder size:  95.4 mm 
 Stroke:  87.4 mm 
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 Cylinder capacity: 2,499 cc 
  Compression Ratio:  18.3 to 1 
   Maximum power:  116 horsepower @ 3,600 rpm 
   Maximum torque:  280 N.m @ 2,200 rpm 
   Ignition:   Direct injection 
   Ignition sequence:  1-3-4-2 
   Type of injector pump:  Commonrail 
 

 
 

Figure 2: Laboratory and laboratory equipment 
 
 This research conducted a test of engine using diesel fuel alone performance compared with the 
use of common fuel systems. The researcher installed a Stag diesel AC injection pump with the test engine. After 
tuning, the system has reduced the volume of diesel fuel about 10%, and it has been tuned in the system to 
provide more liquid petroleum gas by adding a number into the tuning table which is a numeric value. There 
are 2 values of G + 1 and G + 3 as shown in Figure 3. The numerical values affect the dispersion of liquid 
petroleum gas. This will be more by the more number entered. During the testing, the load on the engine is 
increased by 20 N.m as Table 1. It controls the engine round to stay in the test cycle, and it will increase 
the torque like this until the engine cannot overcome this burden. It is recorded around 1,500, 2,000, 2,500 
and 3,000 rpm. The researchers recorded the torque, both types of fuel consumption, the temperature at 
different points of the engine. The recorded value will be calculated the power of the brake engine, 
specific fuel consumption, and the thermal performance of the engine. 
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Figure 3: LPG mapping controlled by LPG dual system software 
 

RESULTS 
 The collected data of three repeated experiments are then calculated to show the maximum 
torque, power and BSFC as summarized in Table 1. The table 1 also shows the diesel consumption and 
LPG flow rate at the maximum torque of each engine speed.  
 

Table 1: Experimental data 
 

Diesel (%) LPG mapping  
(arb. unit) 

Engine speed 
(rpm) 

Torque (N.m) Power (kW) BSFC 
(g/min/kW) 

100 0 1,500 107.9 28.87 4.482 
100 0 2,000 168.4 34.25 3.779 
100 0 2,500 178.6 35.00 3.697 
100 0 3,000 163.2 34.24 3.780 

90 1 1,500 94.7 22.35 5.645 
90 1 2,000 177.9 26.27 4.829 
90 1 2,500 157.0 26.93 4.718 
90 1 3,000 148.9 28.09 4.530 

90 3 1,500 95.2 14.96 6.295 
90 3 2,000 153.9 32.25 4.032 
90 3 2,500 197.4 51.70 3.250 
90 3 3,000 193.8 60.91 3.973 
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Figure 4: Relationship between engine torque and engine speed 
 

 According to Figure 4, the torque of the engine is 100% (D100). The maximum torque is 178.6 
N.m at 2,500 rpm and the minimum torque is 107.9 N.m at around 1,500 rpm. Remaining 90% pay and 
increased liquid petroleum gas controlled through the program at G + 1, G + 3. 
 At 1,500 rpm, the maximum torque at D100% was 107.9 N.m. It was found that the torque was 
reduced compared to diesel alone. 
 At 2,000 rpm, the highest torque was at 177.9 N.m of G + 1 gasoline, which was higher than 100% 
diesel (D100), resulting in 5.64%. 
 At 2,500 rpm, the highest torque was at 197.4 N.m of G + 3 gasoline, which was higher than 100% 
diesel (D100), resulting in a torque of 10.53%. 
 At 3,000 rpm, the highest torque was at 193.8 N.m G3 gasoline, which was higher than the diesel 100% 
(D100), resulting in a torque increase of 18.75%. 
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 Figure 5: Relationship between power and engine speed 
 

 According to Figure 5, the brake power of the engine, the use of 100% Diesel (D100) gives a 
maximum braking power of 178.6 N.m at 2,500 rpm and a minimum brake force of 107.9 N.m at 1,500 rpm. 
 At 1,500 rpm, the maximum power at D100% was 16.96 kW. It is found that the brake power is 
reduced compared to the original diesel. 
 At 2,000 rpm, it was found that the highest power consumption was 37.27 kW G + 1 gasoline, which 
was higher than diesel 100% (D100), resulting in 5.1%. 
 At 2,500 rpm, it was found that the highest power consumption at G + 3 gas was 51.7 kW, which 
was higher than 100% diesel (D100), resulting in a 10.16%. 
 At 3,000 rpm, the highest power is 60.91 kW of G + 3 gasoline, which is higher than 100% diesel 
(D100), resulting in 18.36%. 
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Figure 6: Specific fuel consumption (bsfc) with engine speed 
 

 According to Figure 6, specific fuel consumption rate the brake power of a motor is the ratio of 
the fuel flow rate to the engine power. When using liquid fuel gas in combination with various quantities 
of petroleum gas. Using 100% Diesel gives the lowest specific fuel consumption of 3.697 g/min/kW at 
2,500 rpm and the most specific fuel consumption rate is 4.482 g/min/kW at around 1,500 rpm. 
 At 1,500 rpm it was found that the lowest specific fuel consumption was D100% at 3.697 g/min/kW 
It is found that the specific fuel consumption rate is higher than that of diesel. 
 At 2,000 rpm, the minimum fuel consumption was found to be the lowest. At 100% diesel (D100) 
the value was 3.779 g/min/kW, followed by G + 3 gasoline, which is 100% higher than diesel (D100), is 
6.69%. 
 At 2,500 rpm, the minimum fuel consumption was found to be the lowest. At the G + 3 gas level, 
3.250 g/min/kW was lower than diesel at 100% (D100) at 12.09%. 
 At 3,000 rpm, the minimum fuel consumption was found to be the lowest. The use of 100% diesel 
(D100) was 3.780 g/min/kW, followed by The G + 3 gas was 3.973 g/min/kW, higher than the 100% diesel 
(D100) at 5.12%. 
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Figure 7: Thermal efficiency with engine speed 
  

 According to Figure 7, thermal efficiency of engine it reflects the ability to convert the fuel from fuel 
to the engine shaft. The thermal efficiency of the engine showed that the use of 100% Diesel gave the 
maximum engine thermal efficiency of 35.25% at 2,500 rpm and the lowest engine thermal efficiency of 
28.87% at 1,500 rpm. 
 At 1,500 rpm, the maximum engine thermal efficiency of D100% was 28.87%. It was found that 
the thermal efficiency of the engine was reduced compared to the use of diesel alone. 
 At 2,000 rpm, the highest engine thermal efficiency at D100% was 34.25%, followed by The G 
+ 3 fuel was 31.23% lower than the diesel 100% (D100) of 3.02%. 
 At 2,500 rpm, the highest thermal efficiency of the engine was at 38.66% G + 3 fuel consumption, 
which was higher than the diesel equivalent of 100% (D100) of 3.66%. 
 At 3,000 rpm, the highest engine thermal efficiency at D100% was 34.24%. G + 3 gasoline was 
31.81% lower than diesel 100% (D100) at 2.43%. 
 

CONCLUSION 
 Performance testing of commonrail diesel engines using a combination of diesel fuel and liquefied 
petroleum gas can be summarized by the following main topics. 
 1. When using liquid petroleum gas with diesel fuel, it was found that the idle range of the engine 
was not suitable for liquid petroleum gas replacement. Although the torque, the braking power and the 
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thermal efficiency of the engine is lower, it still results in higher fuel consumption rates. If we enter the 
volume of petroleum gas when the engine cycle is higher, the appropriate liquid is not too much or too 
little. This makes the torque, the braking power and the thermal efficiency of the engine will be higher 
with lower fuel consumption, but engine performance is still high. 
 2. According to the experiment, if we deliver a large quantity of liquid petroleum gas during the 
high load of the engine, you will hear a loud noise because of the engine knock. This may cause higher 
temperatures than normal. The combustion of liquefied petroleum gas makes the heat build-up at the cylinder 
wall, piston and cylinder head. It may be enough to ignite the petroleum gas for burning. The combustion 
of diesel fuel, which results in the pressure wave from the combustion of these two collisions, causing a loud 
noise. If the braking of the engine continues for a long time, this can result in severe engine damage such 
as piston melting and the piston jamming with the cylinder due to excessive temperature. 
 3. From the results, we find that we can adjust the tuning to increase the power or save the fuel, 
and can be tuned to the driving characteristics on the needs of the driver. 
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คุณภาพการบริการมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลาน 
เข้าเรียนเนิร์สเซอรี่ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบรุี 

SERVICE QUALITY OF NURSERY AFFECTING  PARENTS, 
SATISFACTION  IN PATTAYA CHONBURI  PROVINCE 

 
กรณ์พิมล เจมส์* 

Kornpimon  James 
รองศาสตราจารย์ ดร. ชลธิศ ดาราวงษ์** 
Assoc. Prof. Dr. Chonlatis Darawong 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู๎ปกครองเด็กปฐมวัยในเนิร์สเซอร่ี
ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุร ี2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกครองเด็กปฐมวัยในเนิร์สเซอร่ีในเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี จ าแนกโดยปัจจัยสํวนบุคคล 3) เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของคุณภาพการบริการของเนิร์สเซอร่ี
ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่มีตํอระดับความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอเนิร์สเซอรี่ กลุํมตัวอยํางคือ
ผู๎ปกครองของเด็กที่เข๎าเรียนในเนิร์สเซอร่ีเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จ านวน 343 คน เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ ร๎อยละ คําเฉลี่ย คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์
ความแปรปรวน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ พบวํา 1) ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู๎ปกครองตํอ
เนิร์สเซอร่ี อยูํในระดับมาก 2)  ความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอเนิร์สเซอร่ี แตกตํางกันตามปัจจัยสํวนบุคคล
ด๎านอาชีพ 3) คุณภาพการบริการของเนิร์สเซอร่ีที่มีตํอระดับความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่สํงบุตรหลานเข๎า
เรียน ได๎แกํ ด๎านความนําเชื่อถือของเนิร์สเซอร่ี ด๎านการให๎ค าปรึกษา และด๎านความปลอดภัย 
ค าส าคัญ: คุณภาพบริการ, ความพึงพอใจของผู๎ปกครอง,  เนิร์สเซอร่ี  
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ABSTRACT 

 The objectives of this research are to determine parents’ satisfaction level of nurseries in Pattaya 
district, Chonburi province, compare parents’ satisfaction level towards the nurseries in the area by personal 
factors, and examine the service quality impact factor of parents’ satisfaction towards the nurseries. The 
sample included 343 customers of nurseries in Pattaya district, Chonburi province. The research tools used 
in data collection was questionnaire. The statistics used were percentage, average mean, standard deviation, 
analysis variance and multiple regression analysis. 
 The results indicated that: 1) parents’ satisfaction level in the nurseries was significant, 2) the parents’ 
satisfaction level was different according to demographic factor in terms of occupation, and 3) service 
quality of nurseries that affected parents’ satisfaction were the nurseries’ reliability, consulting services, 
and security. 
Keywords: service quality, parents’ satisfaction, nursery. 
 

บทน า 
 ประชากรโลกมีอัตราการเกิดลดลงทุกปี นโยบายของทุกประเทศจึงต๎องการให๎ประชากรที่เกิดขึ้นมา
นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการเตรียมความพร๎อมตั้งแตํวัยเด็กเพื่อเป็นพื้นฐานให๎กับการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต การให๎การศึกษาที่ดีถือวําเป็นการเร่ิมต๎นของการเรียนร๎ูสิ่งใหมํ ๆ ของเด็กให๎สามารถปรับตัวเข๎ากับ
สิ่งแวดล๎อมและสังคมรอบข๎าง ทั้งนี้เด็กจะมีการพัฒนาระดับสมองให๎สามารถจดจ าและสร๎างสรรค์แนวคิด
ของตนเอง การพัฒนาเด็กให๎มีประสิทธิภาพนั้นจะต๎องอาศัยผู๎เลี้ยงดูที่หมั่นสํงเสริมและสนับสนุนเด็กด๎วย
การใช๎กิจกรรมการเรียนรู๎ตําง ๆ ที่จะสํงผลให๎เกิดการสร๎างพื้นฐานการเจริญเติบโตของสมองและบุคลิกภาพ
ที่สมบูรณ์ให๎แกํเด็กตํอไปในอนาคต การเลี้ยงดูเด็กจึงควรได๎รับความตั้งใจจริงจากผู๎ที่เกี่ยวข๎องในทุกสํวน ไมํวํา
จะเป็นพํอแมํ ผู๎ปกครอง ญาติพี่น๎อง คุณครู โรงเรียน ตลอดจนหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุน
และปลูกฝังทักษะตําง ๆ ตามชํวงอายุ 
 เนิร์สเซอร่ี (nursery) เป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กวัยเยาว์ประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญอยํางมากตํอการ
พัฒนาการทั้งด๎านสมองและอารมณ์ของเด็กกํอนวัยเรียน เพื่อเตรียมความพร๎อมให๎กับเด็กกํอนเข๎าเรียนในระดับ
ประถมศึกษา บวกกับการพัฒนาความร๎ู ความคิด ความสามารถให๎เป็นไปตามวัย โดยจะมีการแบํงคลาสและระดับ
การเรียนให๎เหมาะสมกับวัยของเด็กมากที่สุด รวมไปถึงการรักษามาตรฐานโดยการให๎กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการมาตรวจสอบทุกปี รวมถึงภายในจะมีการแบํงรายละเอียดโครงการตามความเหมาะสมและสนองตอบ
ความต๎องการของผู๎บริโภคให๎ได๎มากที่สุด สามารถแบํงได๎เป็น 2 สํวน คือ สํวนแรกจะเป็นสถาบันเนิร์สเซอร่ี
ที่พํอแมํผู๎ปกครองสามารถน าบุตรหลานของตนมาฝากไว๎ที่สถาบันได๎ตั้งแตํเช๎าจนถึงเย็น โดยจะท ากิจกรรม
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ตามที่สถาบันก าหนดไว๎ สํวนที่สองคือการน าเด็กมาฝึกทักษะเพื่อพัฒนาศักยภาพแตํละบุคคล เป็นการสอนแบบ
ชํวงเวลาหรือเป็นคอร์ส โดยภายในระบบทั้งสองนี้จะมีผู๎เชี่ยวชาญเป็นผู๎ดูแล ประเมิน และให๎ค าปรึกษาตลอด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 
ตารางที่ 1 จ านวนโรงเรียนอนุบาลในเขตเมืองพัทยา 
 

ประเภท จ านวน 
โรงเรียนเอกชน 16 
โรงเรียนรัฐบาล 10 
เนิร์สเซอร่ี 14 
รวมทัง้สิ้น 40  

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจ, 2560 

 
 งานวิจัยที่ผํานมามีการศึกษามาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นอ าเภอแมํสรวย จังหวัดเชียงราย (กิตติศัพท์  ใจทน, 2555) ความพร๎อมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ขององค์การบริหารสํวนต าบลห๎วยยาบ อ าเภอบ๎านธิ จังหวัดล าพูน (พัชรี ชุํมสวัสดิ์, 2551) และการศึกษา
สภาพปัญหาและแนวทางการแก๎ไขปัญหาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารสํวนต าบล
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โสรดา จิตรฉาย, 2555) อยํางไรก็ตาม งานวิจัยเหลํานี้ยังไมํได๎วิเคราะห์ความ
แตกตํางด๎านคุณภาพการบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีผลตํอความพึงพอใจของผู๎ปกครองในจังหวัดชลบุรี 
การวิจัยคร้ังนี้จึงมุํงเน๎นการศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีผลตํอความพึงพอใจของผู๎ปกครองในการสํง
บุตรหลานเข๎าเรียนในเนิร์สเซอร่ีในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพราะคุณภาพการบริการเป็นการให๎บริการที่
ตรงกับความคาดหวังของผู๎รับบริการ ซึ่งเป็นเร่ืองของการประเมินหรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เป็นเลิศของการบริการในลักษณะของภาพรวม ผลการวิจัยจะชํวยให๎การประเมินคุณภาพการบริการตามการ
รับรู๎ของผู๎บริโภคเป็นไปในรูปแบบของการเปรียบเทียบทัศนคติที่มีตํอการบริการที่คาดหวังและการบริการ 
เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและสํงเสริมการบริหารงานให๎มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู๎ปกครองเด็กปฐมวัยในเนิร์สเซอร่ีในเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกครองเด็กปฐมวัยในเนิร์สเซอร่ีในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
จ าแนกโดยปัจจัยสํวนบุคคล 
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        3. เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของคุณภาพการบริการของเนิร์สเซอร่ีในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่มีตํอ
ระดับความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอเนิร์สเซอร่ี 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น (independent analysis)                      ตัวแปรตาม (dependent analysis) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ใช๎วิธีการศึกษาเอกสาร (documentary study) โดยการศึกษาข๎อมูลจากหนังสือ บทความ วารสาร 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพื่อน ามาประกอบการวิจัยให๎สมบูรณ์ ใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณซึ่งมีรูปแบบการ

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. รายได๎ตํอเดือน 
5. อาชีพ 
6. ภาษาตํางประเทศที่เนิร์สเซอร่ีเปิดสอน 
7. กีฬาที่เนิร์สเซอร่ีเปิดสอน 

 
 

  คุณภาพการบริการของเนิร์สเซอร่ี 

ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
1. 1. ด๎านหลักสูตร 
2. 2. ด๎านคุณภาพการสอน 
3. 3. ด๎านคําใช๎จํายในการเรียน 
4. 4. ด๎านความนําเชื่อถือของเนิร์สเซอร่ี 
5. 5. ด๎านอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล๎อม 
6. 6. ด๎านความปลอดภัย 
7. 7. ด๎านบุคลากร 
8. 8. ด๎านการให๎ค าปรึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจในการใช๎บริการเนิร์สเซอร่ี 
ในเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี 
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วิจัยเชิงส ารวจ (survey research) แบบวัดผลเป็นการศึกษาระยะสั้นที่จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง ใช๎แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บข๎อมูล โดยให๎ผู๎ตอบเป็นผู๎กรอกข๎อมูลเอง (self-administered questionnaire)  เพื่อให๎ได๎ข๎อมูล
ที่เป็นประโยชน์มากที่สุด ผู๎วิจัยดัดแปลงข๎อค าถามด๎านคุณภาพการให๎บริการจาก อุไรวรรณ ศรีถนัด (2552) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได๎แกํ กลุํมผู๎ปกครองและประชาชนทั่วไปที่มีบุตรหลานเรียนในเนิร์สเซอร่ี
ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และก าลังตัดสินใจเลือกเนิร์สเซอร่ีที่มีคุณภาพตรงตามความต๎องการ เทคนิคการ
เลือกกลุํมตัวอยําง (sampling technique) ใช๎วิธีการสุํมกลุํมตัวอยํางแบบสะดวก (convenience sampling) โดย
เลือกกลุํมตัวอยํางที่เป็นผู๎ปกครองของเด็กที่เข๎าเรียนในเนิร์สเซอร่ี จ านวนกลุํมตัวอยําง 2,416 คน ก าหนดคํา
ความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 หรือระดับนัยส าคัญ .05 จ านวน 343 คน โดยอาศัยความสะดวกของผู๎วิจัยเป็นหลัก 
 

ผลการวิจัย 
 สถิติเชิงพรรณนา ปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและร๎อยละข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยําง 
 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 
เพศชาย 134 39.10 
เพศหญิง 209 60.90 
                                        รวม 343 100 
อายุ 20-30 ป ี 69 20.10 
อายุ 31-40 ป ี 154 44.90 
อายุ 40 ปีขึ้นไป 120 35.00 
                                        รวม 343 100 
การศึกษาต่ ากวําระดับปริญญาตรี 95 27.70 
การศึกษาระดับปริญญาตรี 194 56.60 
การศึกษาสูงกวําระดับปริญญาตรี 54 15.70 
                                        รวม 343 100 
รายได๎ตํอเดือนต่ ากวํา 20,000 บาท 66 19.20 
รายได๎ตํอเดือน 20,001-30,000 บาท 154 44.90 
รายได๎ตํอเดือน 30,001-40,000 บาท 101 29.40 
รายได๎ตํอเดือน 40,001 บาทขึ้นไป 22 6.40 
                                        รวม 343 100 
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ตารางที่ 1 (ตํอ) 
 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 129 37.60 
อาชีพข๎าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 116 33.80 
อาชีพประกอบธุรกิจสํวนตัว/ค๎าขาย 53 15.50 
อาชีพอิสระ 45 13.10 
                                        รวม 343 100 
เปิดสอนภาษาอังกฤษ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 247 72.00 
เปิดสอนภาษาจีน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 96 28.00 
                                        รวม 343 100 
เปิดสอนกีฬาเทควันโด 122 35.60 
เปิดสอนกีฬาวํายน้ า 208 60.60 
เปิดสอนกีฬามวยไทย 13 3.80 
                                        รวม 343 100 

 
 จากตารางที่ 1 กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จ านวน 209 คน คิดเป็นร๎อยละ 60.90 อายุระหวําง 
31-40 ปี จ านวน 154 คน คิดเป็นร๎อยละ 44.90 การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 134 คน คิดเป็นร๎อยละ 56.60 
มีรายได๎ตํอเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 154 คน คิดเป็นร๎อยละ 44.90  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 
129 คน คิดเป็นร๎อยละ 37.60 สํวนใหญํเลือกเปิดสอนภาษาอังกฤษ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน 247 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 72.00 และเลือกเปิดสอนกีฬาวํายน้ า จ านวน 208 คน คิดเป็นร๎อยละ 60.60  
 คุณภาพการบริการของเนิร์สเซอร่ีในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบวํากลุํมตัวอยํางให๎ความส าคัญในด๎าน
คุณภาพการสอนมากที่สุด ( X = 3.84) รองลงมาคือ ด๎านการให๎ค าปรึกษา ( X = 3.77) ด๎านบุคลากร ( X = 3.72) 
ด๎านหลักสูตร ( X = 3.70) ด๎านความนําเชื่อถือของเนิร์สเซอร่ี ( X = 3.69) ด๎านอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล๎อม 
( X = 3.64) ด๎านคําใช๎จํายในการเรียน ( X = 3.59) และด๎านความปลอดภัย ( X = 3.58) ตามล าดับ 
 สถิติเชิงอนุมาน 
 การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยสํวนบุคคลที่แตกตํางกันจะมีความพึงพอใจที่มีตํอเนิร์สเซอรี่ที่
แตกตํางกัน ผลการวิจัยแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอเนิร์สเซอร่ี จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล 
 

ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง 
ต่อเนิร์สเซอรี่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ 
ภาษาต่าง              
ประเทศ 

กีฬา 

คําสถิติ t หรือ F 0.75 0.61 0.00* 0.77 3.24* 0.77 0.50 
คําเฉลี่ยของ 
แตํละกลุํม 

  ต่ ากวําปริญญาตรี         
( X = 3.82) 

 พนักงานบริษัทเอกชน 
( X  = 3.71) 

  

   ปริญญาตรี              
( X = 3.83) 

 ข๎าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ( X = 3.94) 

  

   สูงกวําปริญญาตรี   
( X = 3.83) 

 ประกอบธุรกิจสํวนตัว/
ค๎าขาย ( X = 3.79) 

  

     อาชีพอิสระ ( X = 3.90)    
*p < .05 
 

จากตารางที่ 2 กลุํมตัวอยํางที่มีปัจจัยสํวนบุคคลด๎านระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกตํางกัน จะมี
ความพึงพอใจตํอเนิร์สเซอร่ีที่แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดยผู๎ที่มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรีและสูงกวําระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจมากกวําผู๎ที่มีการศึกษาต่ ากวําระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทํา 
และข๎าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจมากกวําผู๎ที่ประกอบอาชีพอิสระ 
 การทดสอบสมมติฐานที่ 2 คุณภาพการบริการของเนิร์สเซอร่ีจะมีผลตํอความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่
แตกตํางกัน ผลการวิจัยแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 คําสัมประสิทธิ์การถดถอยของคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลตํอความพึงพอใจของผู๎ปกครอง  
 

คุณภาพการบริการ 
ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

β t 

คําคงที่ 1.34 6.37 
ด๎านหลักสูตร 0.03 0.43 
ด๎านบุคลากร -0.02 -0.23 
ด๎านคุณภาพการสอน -0.01 -0.06 
ด๎านอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล๎อม -0.08 -1.26 
ด๎านความปลอดภัย 0.04 0.60* 
ด๎านคําใช๎จํายในการเรียน -0.03 -0.90 
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ตารางที่ 3 (ตํอ)  
 

คุณภาพการบริการ 
ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

β t 

ด๎านความนําเชื่อถือของเนิร์สเซอร่ี 0.58 0.51* 
ด๎านการให๎ค าปรึกษา 0.16 0.23* 

R2 0.41 
*p < .05 

  
 จากข๎อมูลข๎างต๎นสามารถน ามาสร๎างสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์ความพึงพอใจจากคุณภาพการบริการ
ดังนี ้
 ความพึงพอใจของผู๎ปกครอง  =   1.34 + 0.58 (ด๎านความนําเชื่อถือของเนิร์สเซอร่ี) + 0.16  
                                                      (ด๎านการให๎ค าปรึกษา) +  0.04 (ด๎านความปลอดภัย) 
 
 จากสมการพยากรณ์พบวํา คุณภาพการบริการด๎านความนําเชื่อถือของเนิร์สเซอร่ีมีผลเชิงบวกตํอ
ความพึงพอใจเป็นอันดับที่หนึ่ง (β = .58, p = 0.00) รองลงมาคือ ด๎านการให๎ค าปรึกษา (β = .16, p = 0.00) 
และด๎านความปลอดภัย (β = .04, p = 0.55 ตามล าดับ 
 

อภิปรายผล 
 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกครองเด็กปฐมวัยในเนอร์สเซอร่ีในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ปกครองที่มีระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกตํางกัน จะมีความ
พึงพอใจตํอเนิร์สเซอร่ีแตกตํางกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
 การศึกษาระดับอิทธิพลของคุณภาพการบริการของเนิร์สเซอร่ีในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่มีตํอ
ความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอเนิร์สเซอร่ี ผลการวิจัยพบวํา คุณภาพการบริการด๎านความนําเชื่อถือของ
เนอร์สเซอร่ีมีผลเชิงบวกตํอความพึงพอใจเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ ด๎านการให๎ค าปรึกษา และด๎านความ
ปลอดภัย ตามล าดับ ซึ่งสอดคล๎องกับ อธิกัญญ์ แสงทอง (2559) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลแหลมฟ้าผํา พบวําความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูํในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน มีความพึงพอใจด๎านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากที่สุด รองลงมาคือ 
ด๎านบุคลากร ด๎านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล๎อมและความปลอดภัย ด๎านการมีสํวนรํวมและสํงเสริมสนับสนุน ด๎าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และล าดับสุดท๎ายคือ ด๎านสํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัย อีกทั้ง
ยังสอดคล๎องกับ วรรณ์เพ็ญ  พละศักดิ์ (2553) ที่พบวํา คุณภาพการให๎บริการขององค์การบริหารสํวนต าบลเขิน 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

79 

 

อ าเภอน้ าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมอยูํในระดับตรงตามที่คาดหวัง พิจารณาเป็นรายด๎านเรียงล าดับจาก
มากไปหาน๎อยคือ ด๎านการเอาใจใสํตํอผู๎รับบริการ ด๎านความนําเชื่อถือไว๎วางใจได๎ ด๎านความเป็นรูปธรรมของ
บริการ ด๎านการให๎ความเชื่อมั่นแกํผู๎รับบริการ และด๎านการตอบสนองความต๎องการของผู๎รับบริการ และยัง
สอดคล๎องกับ สน ศิระวงษ์ (2554) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลคลองตะเกรา อ าเภอทําตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายด๎านทุกด๎าน
อยูํในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน๎อยคือ ด๎านบุคลากร ด๎านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล๎อมและความปลอดภัย 
ด๎านการมีสํวนรํวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสํวน ด๎านบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด๎านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร และด๎านสํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ด๎านหลักสูตร ควรสํงเสริมให๎พํอแมํ ผู๎ปกครอง เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดท าหลักสูตรของ
เนิร์สเซอร่ีรํวมกับครู เพื่อทราบแนวทางการแก๎ไขปัญหา เพื่อให๎เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดี 
 2. ด๎านบุคลากร อาจต๎องมีการจัดอบรมให๎ความร๎ูแกํบุคลากรที่เกี่ยวข๎องในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือ
เนิร์สเซอร่ี เชํน ครูผู๎ดูแลเด็ก ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก ผู๎ประกอบอาหาร เป็นต๎น บุคลากรควรจะต๎องมีคุณสมบัติ 
บทบาท หน๎าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน๎าที่ เพื่อให๎เกิดศักยภาพในการจัดการศึกษา อบรม เลี้ยงดู 
และสํงเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กได๎อยํางถูกต๎องตามหลักวิชาการด๎วยความเหมาะสมอยํางมีคุณภาพ 
 3. ด๎านคุณภาพการสอน ควรมีการจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนร๎ู การวัดและ
ประเมินผลที่มีความหลากหลาย รวมถึงการใช๎สื่อการสอนและเทคนิคการสอนอยํางเหมาะสม ตลอดถึงการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับเน้ือหาโดยใช๎สื่อการสอนที่ดีท าให๎เด็กมีความสนใจ ประกอบ
กับมีสภาพแวดล๎อมการสอนที่เหมาะสม มีการวัดผลเป็นระยะ ๆ สะท๎อนให๎เห็นผลการเรียนร๎ูและการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู๎ มีการบริการนักเรียนที่ดีและนําพอใจ 
 4. ด๎านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อม บริเวณพื้นที่ในอาคารควรมีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ
เหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรมของเด็ก เชํน การเลํน การเรียนร๎ู การรับประทานอาหาร และการนอน โดยแยก
เป็นสัดสํวนจากห๎องประกอบอาหาร ห๎องส๎วม และที่พักของเด็กป่วย นอกจากนี้อาจแยกพื้นที่ส าหรับจัดกิจกรรม
พัฒนาเด็กเป็นห๎องเฉพาะหรือจัดเป็นห๎องเอนกประสงค์ที่ใช๎ส าหรับจัดกิจกรรมที่หลากหลาย โดยใช๎พื้นที่
เดียวกันแตํตํางเวลา และอาจปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์หรือย๎ายเครื่องเรือนตามความเหมาะสม 
 5. ด๎านความปลอดภัย ควรจัดห๎องเรียนหรือบริเวณที่เลํน ที่พักผํอน และที่นอนอยํางเหมาะสม 
ห๎องเรียนสวํางและเป็นระเบียบเรียบร๎อย รวมถึงมีห๎องน้ า ห๎องสุขา โรงอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะ บริเวณ
รอบโรงเรียน สนามเด็กเลํนมีความสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคเพื่อป้องกันไมํให๎เกิดโรคติดตํอตําง ๆ รวมถึง
ปราศจากอันตรายตํอรํางกายของนักเรียน 
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 6. ด๎านคําใช๎จํายในการเรียน ผู๎ปกครองสามารถสอบถามรายละเอียดกับครูหรือผู๎ชํวยครูได๎ โดย
คําใช๎จํายในการเรียนสํวนใหญํจะอยูํที่เดือนละ 9,000 บาท และมีสัญญา 1 เดือน กรณีเป็นนักเรียนใหมํจะมี
คําแรกเข๎าเพิ่มอีก 5,000 บาท ถ๎ารับฝากรายวันจะอยูํที่ประมาณเดือนละ 600 บาท มีอาหาร 1 มื้อ และกลับบ๎าน
ไมํเกินเวลา 16.00 น. (กรณีมารับสาย 1 ชั่วโมง จะคิดชั่วโมงละ 50 บาท) 
 7. ด๎านความนําเชื่อถือของเนิร์สเซอร่ี ควรแจ๎งให๎ผู๎ปกครองทราบทุกคร้ังเมื่อเนิร์สเซอร่ีมีการจัด
กิจกรรมและเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองเข๎ารํวมในกิจกรรมนั้น ๆ  เชํน กิจกรรมวันแมํ  กิจกรรมวันพํอ กิจกรรม
วันปีใหมํหรือกิจกรรมที่ส าคัญ ควรจัดกิจกรรมให๎เหมาะสมและสัมพันธ์กับเวลาเรียน ควรมีการจัดกิจกรรม
เพื่อสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางเนิร์สเซอร่ีกับผู๎ปกครอง ชุมชน บ๎าน และวัดอยํางตํอเนื่อง ซึ่งถือวําเป็นการ
สร๎างปฏิสัมพันธ์ได๎เป็นอยํางดี ผู๎ปกครองมีความยินดีในการสนับสนุนให๎ความรํวมมือกับเนิร์สเซอร่ีในการ
มีสํวนรํวมพัฒนาชุมชน 
 8. ด๎านการให๎ค าปรึกษา ควรเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครอง ชุมชนท๎องถิ่นหรือหนํวยงานตําง ๆ เข๎ามามี
สํวนรํวมในการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและการให๎การศึกษาไปพร๎อมกัน เด็กจะได๎รับ
การพัฒนาทั้งด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของแตํละบุคคล 
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บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันการจัดการสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทยยังไมํมีการวิเคราะห์และออกแบบ
กระบวนการท างานอยํางเป็นระบบ ท าให๎เกิดปัญหาขาดการบริหารจัดการระบบสหกิจศึกษา บทความนี้จึง
น าเสนอการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการท างานของระบบสหกิจศึกษา โดยใช๎หลักการจัดการกระบวนการ
ธุรกิจ (business process management: BPM) วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1) ศึกษากระบวนการสหกิจศึกษา 
2) วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการท างานสหกิจศึกษา ขอบเขตงานวิจัยจะวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการ
ท างานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตั้งแตํกํอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และ
รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา กระบวนการตําง ๆ ที่ออกแบบใหมํ มีผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องคือ 
เจ๎าหน๎าที่ นักศึกษา สถานประกอบการ ส านักงานวิชาการ และอาจารย์  ผลการออกแบบกระบวนการสหกิจศึกษา 
ได๎รับการยอมรับจากผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องวําสามารถน ามาชํวยจัดการกระบวนการท างานสหกิจศึกษาได๎อยําง
มีประสิทธิผล 
ค าส าคัญ: สหกิจศึกษา, กระบวนการธุรกิจ, การจัดการกระบวนการธุรกิจ 
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ABSTRACT 
 Currently, there aren’t any research related the management of cooperative education that apply 
systematic analysis and methods in higher education. Therefore, it becomes a problematic for management 
system. This research presented an analysis and model for functional process in cooperative education using 
Business Process Management (BPM). The objectives of the research were to: 1) examine the processes and 
systems of cooperative education, and 2) analyse and define a model to represent these processes. The scopes 
of this research are the analysis and model involved from the preparation stage, results from presentations, 
and feedbacks from reports including cooperative education officials, academic affairs, students, and faculties 
involved. The results of the designed model on cooperative education will be acknowledged and accepted 
by the stakeholders and can be used to support in making effective policies involving cooperatives.  
Keywords: co-operatives, business process, business process management. 
 

บทน า 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุมได๎เข๎ารํวมโครงการสหกิจศึกษาตามการสนับสนุนของทบวงมหาวิทยาลัย ใน
ปี พ.ศ. 2547 มีการจัดต้ังศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน การด าเนินการของศูนย์สหกิจศึกษามุํงพัฒนาคุณภาพ
ของนักศึกษาในระหวํางการศึกษาให๎มีคุณภาพ ท าให๎ศูนย์สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมได๎รับรางวัล
สถานศึกษาดาวรํุงด๎านการด าเนินงานสหกิจศึกษาระดับชาติ การด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาประกอบด๎วย
กระบวนการสหกิจศึกษา 3 กระบวนการหลักคือ 1) กระบวนการกํอนออกสหกิจศึกษา 2) กระบวนการ
ระหวํางออกสหกิจศึกษา และ 3) กระบวนการหลังออกสหกิจศึกษา การด าเนินงานของกระบวนงานสหกิจ
ศึกษามีสํวนเกี่ยวข๎องกับบุคคลตําง ๆ อาทิ นักศึกษา สถานประกอบการ ศูนย์สหกิจศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ปัญหาบางประการที่พบในกระบวนการนิเทศนักศึกษา เชํน การจัดสํงและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข๎อง
กับนักศึกษาและสถานประกอบการไมํเป็นระบบ ขาดความเชื่อมโยงในการประสานงาน  ท าให๎เกิดปัญหาด๎าน
การจัดการกระบวนงานตําง ๆ ในระบบสหกิจศึกษาระหวํางผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในระบบงานสหกิจศึกษา  ผู๎วิจัย
จึงใช๎หลักการจัดการกระบวนการธุรกิจ (business process management: BPM) มาวิเคราะห์และออกแบบระบบ งาน 
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมให๎สามารถบริหารจัดการงานกับผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการท างานของสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 2. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการสหกิจศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่จัดให๎มีการเรียนการสอนที่ผสมผสานประสบการณ์ตรงจาก
ความรํวมมือของสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎องกับนักศึกษา โดยรูปแบบการจัดการศึกษาสหกิจ
ศึกษานั้นมุํงเน๎นให๎นักศึกษาหาโอกาสให๎กับตนเอง เพิ่มประสบการณ์ในสถานประกอบการตําง ๆ และชํวย
เสริมสร๎างทักษะให๎พร๎อมเข๎าสูํกระบวนการท างานเพื่อเสริมสร๎างคุณภาพของตัวนักศึกษาที่ต๎องการ สหกิจศึกษา
เป็นกลไกความรํวมมือทางด๎านวิชาการระหวํางสถาบันศึกษาและสถานประกอบเข๎าด๎วยกัน  

ทฤษฎี Workflow เรียกอีกอยํางวํา การท ากิจกรรมที่เป็นล าดับขั้นตอนอยํางตํอเนื่องกัน ตั้งแตํต๎น
กระบวนการแรกถึงกระบวนการสุดท๎ายของการท างานในระบบนั้น และจะเน๎นในการเคลื่อนที่ของข๎อมูลที่
มีความเกี่ยวข๎องกันโดยมีการใช๎วิธีการที่เหมาะสมกวํากระบวนการเดิมของระบบนั้น ๆ ซึ่งต๎องมีการสืบค๎น
ข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูล และสังเคราะห์ข๎อมูล เพื่อสร๎างกระแสงานตั้งแตํต๎นไปจนจบกระบวนการและสํงตํอ
ภาระให๎กระบวนการตํอ ๆ ไปจนจบกิจกรรม (ปฏิพัทธ์ พันธุ์บุญรัตน์, ออนไลน์, 2552) 

 ทฤษฎีการจัดการกระบวนการธุรกิจ (business process management: BPM) คือหลักการพัฒนาการ
ด าเนินงานการวัดประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจ (business processes) เป็นกิจกรรมหรืองานที่ต๎องท า
ตามขั้นตอน ตอบสนองวัตถุประสงค์ของธุรกิจหรือนโยบาย กระบวนการท างานสามารถแบํงได๎เป็น 3 ประเภท 
(ธนเดช เพิ่มพูล, ออนไลน์, 2558) คือ 
 1. Management Processes เป็นกระบวนการท างานในการก ากับดูแลการท างานของระบบ โดยจะรวม 
Corporate Governance และ Strategic Management เอาไว๎ 
 2. Operational Processes เป็นกระบวนการท างานที่ประกอบขึ้นเป็นธุรกิจหลัก เชํน การจัดซื้อ การ
ผลิต การโฆษณา การตลาดและงานขาย 
 3. Supporting Processes เป็นกระบวนการท างานที่สนับสนุนกระบวนการหลักของธุรกิจ เชํน Call 
Center, Accounting, Recruitment, Technical Support เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจเหลํานั้น    

 การวิเคราะห์กระบวนการของการจัดการกระบวนการธุรกิจ (AS-IS To Be gap analysis) การวิเคราะห์
และปรับปรุงกระบวนการท างานแบบ As-Is และ To-Be เป็นวิธีการให๎ค าแนะน าเพื่อให๎มองเห็นสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน ใช๎ในการน าเสนอการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงในอนาคตวําจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยํางไร โดย 
As - Is คือ รายละเอียดของกระบวนการที่ด าเนินงานในปัจจุบัน ใช๎พื้นฐานในการปรับปรุงกระบวนการท างาน
และเสนอข๎อเสนอแนะให๎กับลูกค๎า หรือเรียกอีกอยํางวํา To-Be (บริษัท เอไอที โซลูชั่น จ ากัด, ออนไลน์, 2557)  
ดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 หลักการวิเคราะห์กระบวนการของการจัดการกระบวนการธุรกิจ (AS-IS To Be gap analysis) 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิเคราะห์และออกแบบจ าลองระบบกระบวนการสหกิจศึกษาโดยใช๎หลักการ Business Process 
Management ได๎น าการพัฒนาระบบสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา มีขั้นตอนดังน้ี 
 1. ศึกษาขั้นตอนการท างานของระบบสหกิจศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาประกอบด๎วย การวิเคราะห์
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นของนักศึกษาและผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดการเอกสาร อาจเกิดความผิดพลาดและไมํ
สามารถบริหารจัดการเอกสารข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์ และ
ศึกษาจากเอกสารการปฏิบัติงานของสหกิจศึกษา 
 2. ออกแบบจ าลองกระบวนการสหกิจศึกษาโดยวิเคราะห์ขั้นตอนการด าเนินงาน และออกแบบตาม
หลักการ Business Process Management ด๎วยโปรแกรม Bizagi แสดงให๎เห็นภาพผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกัน อาทิ 
นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา สถานประกอบการ และเจ๎าหน๎าที่ศูนย์สหกิจศึกษา   
 

ผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการก่อนออกสหกิจศึกษา ประกอบด๎วย กระบวนการที่เป็น
ปัจจุบัน (As-Is) ได๎แกํ การติดตํอสถานประกอบการ การสมัครเข๎ารํวมสหกิจศึกษา การติดตํอขออาจารย์ที่ปรึกษา
การอบรมเตรียมตัวออกสหกิจศึกษา การรับใบสํงตัวนักศึกษาไปสถานประกอบการ สํวนกระบวนการที่ออกแบบ
ใหมํ (To-Be) ได๎แกํ การสมัครเข๎ารํวมสหกิจศึกษา มีการจัดเก็บข๎อมูลการสมัครเข๎ารํวมสหกิจศึกษาของนักศึกษา 
และการสรุปรายงานการสํงตัวนักศึกษาให๎ผู๎อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษา ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการกํอนออกสหกิจศึกษา 
 

 2. การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการระหว่างออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ประกอบด๎วย กระบวนการ
ที่เป็นปัจจุบัน (As-Is) ได๎แกํ การสํงเอกสารสํงตัวนักศึกษา สถานประกอบการหาพี่เลี้ยงหรือผู๎ดูแลนักศึกษา
สหกิจศึกษา การเขียนแผนการด าเนินงานสหกิจศึกษา การเขียนเอกสารหัวข๎อรูปเลํมรายงาน การสํงเอกสาร
แผนด าเนินงานและหัวข๎อรูปเลํมรายงานให๎อาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์ที่ปรึกษานิเทศ
นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินคะแนนในการนิเทศนักศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาจากผู๎ดูแล สถานประกอบการสํงตัวนักศึกษากลับมหาวิทยาลัยและสํงเอกสารการประเมินผล
ปฏิบัติงานให๎อาจารย์ที่ปรึกษา  สํวนกระบวนการที่ออกแบบใหมํ (To-Be) ได๎แกํ การสํงเอกสารสหกิจศึกษาเข๎า
ฐานข๎อมูลเพื่อให๎อาจารย์ที่ปรึกษาเรียกดูข๎อมูลและเก็บเอกสารผํานฐานข๎อมูล อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินการ
นิเทศนักศึกษาและสํงผลการประเมินเข๎าฐานข๎อมูลสหกิจศึกษา ผู๎ดูแลนักศึกษาประเมินการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาและสํงข๎อมูลการประเมินเข๎าฐานข๎อมูลสหกิจศึกษา ดังภาพที่ 3 

 
 
 
 
 

To Be 

To Be 
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ภาพที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการระหวํางออกปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 

 3. การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการหลังออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ประกอบด๎วย กระบวนการ
ที่เป็นปัจจุบนั (As-Is) ได๎แกํ การสํงเอกสารสํงตัวกลับจากสถานประกอบการ การน าเสนอการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
การสํงรูปเลํมรายงานผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา การประเมินผลจากการน าเสนอของนักศึกษา การสํงผลประเมิน
การน าเสนอของนักศึกษาให๎ศูนย์สหกิจศึกษา การประเมินรูปเลํมรายงาน อาจารย์ที่ปรึกษาสํงเอกสารทั้งหมด
ให๎ศูนย์สหกิจศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษารวมคะแนนและรูปเลํมรายงานสํงส านักงานวิชาการ  สํวนกระบวนการ
ที่ออกแบบใหมํ (To-Be) ได๎แกํ อาจารย์ที่ปรึกษาสํงผลการประเมินเข๎าฐานข๎อมูลสหกิจศึกษา เจ๎าหน๎าที่ศูนย์
สหกิจศึกษาดึงข๎อมูลเอกสารสหกิจศึกษาจากฐานข๎อมูลสหกิจศึกษาและดึงรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สํงส านักงานวิชาการในรูปแบบรายงาน ดังภาพที่ 4 

 
 
 
 
 
 

To Be 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

88 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการหลังออกปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 

อภิปรายผล 
 ผู๎วิจัยได๎ศึกษาระบบงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยการสอบถามเจ๎าหน๎าที่ อาจารย์ 
นักศึกษา และผู๎เกี่ยวข๎อง รวมทั้งศึกษาจากเอกสารเกี่ยวกับสหกิจศึกษา จากนั้นวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
สหกิจศึกษา ประกอบด๎วยกระบวนการหลัก 3 กระบวนการ 1) กระบวนการกํอนออกสหกิจศึกษา 2) กระบวนการ 
ระหวํางออกสหกิจศึกษา และ 3) กระบวนการหลังออกสหกิจศึกษา โดยใช๎หลักการ BPM ชํวยให๎ออกแบบ
กระบวนการเดิม (As-Is) และกระบวนการใหมํ (To- Be) ให๎สอดคล๎องกัน  เมื่อน ากระบวนการทั้งหมดไป
ทดสอบการยอมรับกับอาจารย์และผู๎บริหารของมหาวิทยาลัยศรีปทุมในด๎านความถูกต๎องและการน าไปใช๎
ประโยชน์ ผู๎ใช๎งานให๎การยอมรับและสามารถน าการวิเคราะห์และออกแบบสหกิจศึกษาไปใช๎ประโยชน์ใน
การบริหารจัดการสหกิจศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการสหกิจศึกษาโดยหลักการ BPM นั้น สามารถน าไปพัฒนาตํอ
ยอดเป็นระบบสารสนเทศผํานเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให๎นักศึกษาและผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องอ่ืน ๆ สามารถสํงเอกสาร

To Be 
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ออนไลน์โดยตรงให๎กับศูนย์สหกิจศึกษา เพิ่มความสะดวกในการเก็บรวบรวมข๎อมูล การดึงข๎อมูลมาตรวจสอบ 
และการประเมินคะแนนในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนมโนทัศน์ร่วมกับกลยุทธ์การเปลี่ยนมโนทศัน์
ที่มีผลตอ่มโนทศัน์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาฟิสิกส์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน 
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LEARNING ACHIEVEMENT OF GRADE 10th STUDENTS  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด๎วยการจัด 
การเรียนรู๎ด๎วยรูปแบบการสอนมโนทัศน์รํวมกับกลยุทธ์การเปลี่ยนมโนทัศน์ในวิชาฟิสิกส์ เร่ืองการเคลื่อนที่
แบบหมุน กลุํมเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/16 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 50 คน เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แผนการจัดการเรียนร๎ูวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เร่ือง
การเคลื่อนที่แบบหมุน โดยใช๎การจัดการเรียนร๎ูด๎วยรูปแบบการสอนมโนทัศน์รํวมกับการใช๎กลยุทธ์การเปลี่ยน
มโนทัศน์ เก็บข๎อมูลด๎วยแบบทดสอบวัดมโนทัศน์วิชาฟิสิกส์ เร่ืองการเคลื่อนที่แบบหมุน และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เร่ืองการเคลื่อนที่แบบหมุน โดยใช๎วิธีการทดสอบ t-test แบบ Dependent 
Sample พบวํา 
 
 
* การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา 2560 
** ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการเรียนรู๎ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
*** อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการเรียนรู๎ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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 1. นักเรียนที่ได๎รับการจัดการเรียนร๎ูด๎วยรูปแบบการสอนมโนทัศน์รํวมกับกลยุทธ์การเปลี่ยนมโน
ทัศน์ มีมโนทัศน์ในวิชาฟิสิกส์ เร่ืองการเคลื่อนที่แบบหมุน หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนที่ได๎รับการจัดการเรียนร๎ูด๎วยรูปแบบการสอนมโนทัศน์รํวมกับการใช๎กลยุทธ์การ
เปลี่ยนมโนทัศน์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เร่ืองการเคลื่อนที่แบบหมุน หลังเรียนสูงกวํากํอน
เรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนร๎ูด๎วยรูปแบบการสอนมโนทัศน์, กลยุทธ์การเปลี่ยนมโนทัศน์, มโนทัศน์ในวิชา 
                 ฟิสิกส,์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์, การเคลื่อนที่แบบหมุน 
  

ABSTRACT  
 The purposes of this research were to develop the rotational motion concept and the students’ 
achievement by creating concept attainment model with the conceptual change strategies on rotational motion 
in Physics subjects. The target group of this research was the grade 10 students enrolled in the second semester, 
academic year 2017 at Chonradsadornumrung School. The instruments used in this reseach were 6 lesson 
plans of conceptual attainment model with the conceptual change strategies on rotational motion, rotational 
motion in Physics concept test and rotational motion in Physics learning achievement test. The data were 
analyzed by using dependent t-test. These were the results of the research:  
 1. The post-test mean scores of rotational motion in Physics concept of students after using conceptual 
attainment model with the conceptual change strategies were statistically and significantly higher than pre-test 
mean scores at the .05 level. 
  2. The post-test mean scores of rotational motion in Physics learning achievement of students after 
using conceptual attainment model with the conceptual change strategies were statistically and significantly 
higher than pre-test mean scores at .05 level.   
Keywords: concept attainment model, conceptual change strategies, physics concept, physics learning 
    achievement, rotational motion. 
 

บทน า 
 วิทยาศาสตร์มีความส าคัญแกํมนุษย์อยํางมาก แขนงหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีความส าคัญคือ 
ฟิสิกส์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนต๎องน าไปเชื่อมโยงความร๎ูกับวิทยาศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ 
แตํผลการสอบ 9 วิชาสามัญ ซึ่งเป็นข๎อสอบกลางที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ ในสํวน
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ของวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศไทยตั้งแตํปี พ.ศ. 2557, 2558 และ 2559 
มีคะแนนเฉลี่ย 28.29, 26.73 และ 22.90 ตามล าดับ ซึ่งมีผลคะแนนต่ ามากและไมํถึงร๎อยละ 30 ของคะแนน
ทั้งหมด (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ, ออนไลน์, 2560)  จากการสัมภาษณ์ครูช านาญการพิเศษประจ า
รายวิชาฟิสิกส์ ซึ่งมีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนชลราษฎรอ ารุง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นเวลา 
21 ปี (กัญปรีชาญาณ์ สุวรรณศิลป์, สัมภาษณ์, 2560) พบวําปัญหาสํวนหนึ่งที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ า เป็นเพราะนักเรียนไมํเข๎าใจมโนทัศน์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ แตํนักเรียนสามารถท าโจทย์ปัญหาพื้นฐานได๎โดย
ใช๎การทํองจ าวิธีในการท าโจทย์ปัญหา ซึ่งไมํใชํสาระหลักของวิชาฟิสิกส์ สํงผลให๎นักเรียนไมํสามารถแก๎
โจทย์ปัญหาที่มีความสลับซับซ๎อนซึ่งต๎องอาศัยการเข๎าใจมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และเชื่อมโยงความร๎ูจาก
บทเรียนอ่ืนได๎ โดยเฉพาะเร่ืองการเคลื่อนที่แบบหมุนที่ต๎องอาศัยพื้นฐานความร๎ูและมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
จากเร่ืองการเคลื่อนที่แนวตรง กฎของนิวตัน พลังงาน และโมเมนตัมเชิงเส๎น เมื่อนักเรียนขาดมโนทัศน์ที่
เกี่ยวกับเร่ืองที่เรียนจึงท าใหน๎ักเรียนมีความสามารถในการคิดไมํดีเทําที่ควรเพราะมโนทัศน์เป็นพื้นฐานของ
การคิดทุกประเภท สํงผลให๎ไมํประสบความส าเร็จในการเรียนวิชาฟิสิกส์   
 จากการศึกษารูปแบบการสอนแบบตําง ๆ พบวํารูปแบบการสอนมโนทัศน์ของ Joyce and Weil 
(1996)  เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถสร๎างมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ได๎ โดยค๎นหาคุณสมบัติเฉพาะที่ส าคัญ
ของสิ่งนั้นเพื่อใช๎เป็นเกณฑ์ในการจ าแนกสิ่งที่ใชํและไมํใชํออกจากกัน ชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนร๎ูมโนทัศน์
ของเนื้อหาสาระตําง ๆ อยํางเข๎าใจ ผู๎เรียนจะสามารถให๎ค านิยามมโนทัศน์ด๎วยตนเองและสามารถน าไปใช๎ใน
การเขา๎ใจมโนทัศน์อ่ืน ๆ ตํอไป 
 ในบางกรณี นักเรียนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน (misconception) ท าให๎การสร๎างมโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่ถูกต๎องเป็นไปได๎ยาก โดยการเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนต๎องอาศัยทฤษฎีการเปลี่ยนมโนทัศน์ 
ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เน๎นให๎ผู๎เรียนสร๎างความหมายของประสบการณ์การเรียนร๎ูด๎วยตนเอง โดยบูรณาการมโนทัศน์
ใหมํเข๎ากับมโนทัศน์เดิม หรือบูรณาการมโนทัศน์ตําง ๆ ที่มีอยูํเดิมเข๎าด๎วยกัน ถ๎าหากมโนทัศน์ตําง ๆ สามารถ
บูรณาการเข๎าด๎วยกันอยํางเหมาะสมก็จะเกิดการเรียนร๎ูอยํางมีความหมาย แตํหากบูรณาการให๎เข๎ากันไมํได๎ก็
ต๎องมีการปรับเปลี่ยนหรือแก๎ไขมโนทัศน์เดิมที่มีอยูํและสามารถท าให๎เกิดการเรียนอยูํอยํางมีความหมายขึ้นได๎  
โดยที่ Hewson and Hewson (2003) ได๎เสนอรูปแบบการจัดการเรียนร๎ูที่อยูํบนเงื่อนไข 3 ประการคือ มโนทัศน์ใหมํ
ต๎องเข๎าใจได๎งําย (intelligible) มีเหตุผลนําเชื่อถือ (plausible) และมีประโยชน์ (fruitful) โดยวิจัยเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนมโนทัศน์ทางเลือก (alternative concept) ซึ่งมีความหมายคล๎ายกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน (misconception) 
ให๎เป็นมโนทัศน์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ (scientific concept) โดยศึกษามโนทัศน์เร่ือง ความหนาแนํน มวล และ
ปริมาตร พบวํานักเรียนที่ได๎รับการสอนด๎วยกลยุทธ์การเปลี่ยนมโนทัศน์ มีมโนทัศน์เร่ืองปริมาตรและมวล 
สูงกวํานักเรียนที่ไมํได๎รับการสอนด๎วยกลยุทธ์การเปลี่ยนมโนทัศน์ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 จากความเป็นมาดังกลําว ผู๎วิจัยจึงสนใจน ารูปแบบการสอนมโนทัศน์ของ Joyce and Weil (1996) และ
กลยุทธ์การเปลี่ยนมโนทัศน์ของ Hewson and Hewson (2003) มาใช๎รํวมกันในการจัดการเรียนการสอนวิชา
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ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เร่ืองการเคลื่อนที่แบบหมุน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษามโนทัศน์ที่เกิดจากการใช๎การจัดการเรียนร๎ูด๎วยรูปแบบการสอนมโนทัศน์รํวมกับกลยุทธ์
การเปลี่ยนมโนทัศน์ 
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดจากการใช๎การจัดการเรียนร๎ูด๎วยรูปแบบการสอนมโนทัศน์
รํวมกับกลยุทธ์การเปลี่ยนมโนทัศน์ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองการเคลื่อนที่แบบหมุน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลัง
เรียนสูงกวํากํอนเรียนด๎วยการจัดการเรียนร๎ูด๎วยรูปแบบการสอนมโนทัศน์รํวมกับกลยุทธ์การเปลี่ยนมโนทัศน์ 
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการเคลื่อนที่แบบหมุน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลัง
เรียนสูงกวํากํอนเรียนด๎วยการจัดการเรียนร๎ูด๎วยรูปแบบการสอนมโนทัศน์รํวมกับกลยุทธ์การเปลี่ยนมโนทัศน์ 
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได๎แกํ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ ห๎อง 4/16 จ านวน 50 คน ซึ่งเป็นห๎องเรียนที่นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการสูงและผู๎วิจัย
เป็นผู๎สอนในห๎องดังกลําว 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนร๎ูด๎วยรูปแบบการสอนมโนทัศน์รํวมกับการประยุกต์ใช๎กลยุทธ์การเปลี่ยน
มโนทัศน์ จ านวน 6 แผน มีคําความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู๎เทํากับ 4.80-5.00 
 2. แบบทดสอบวัดมโนทัศน์วิชาฟิสิกส์ เร่ืองการเคลื่อนที่แบบหมุน ซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 
9 ข๎อ โดยมีดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) เทํากับ 1.00 คําความยากงํายตั้งแตํ 0.24-0.39 คําอ านาจจ าแนกตั้งแตํ 
0.47-0.77 และคําความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทํากับ 0.77 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เร่ืองการเคลื่อนที่แบบหมุน ซึ่งเป็นแบบทดสอบ
ปรนัย จ านวน 21 ข๎อ มีดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) เทํากับ 1.00 คําความยากงํายตั้งแตํ 0.24-0.60 คําอ านาจ
จ าแนกตั้งแตํ 0.244-0.64 และคําความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทํากับ 0.85 
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 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. เปรียบเทียบมโนทัศน์ของกลุํมเป้าหมายที่ได๎รับการจัดการเรียนร๎ูด๎วยวิธีการจัดการเรียนการสอน
ด๎วยรูปแบบมโนทัศน์รํวมกับการประยุกต์ใช๎กลยุทธ์การสอนเพื่อเปลี่ยนมโนทัศน์กํอนเรียนและหลังเรียนด๎วย 
Dependent t-test (ทดสอบสมมติฐานข๎อ 1) 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการเคลื่อนที่แบบหมุน ของกลุํมเป้าหมายที่ได๎รับการจัด 
การเรียนร๎ูด๎วยวิธีการจัดการเรียนการสอนด๎วยรูปแบบมโนทัศน์รํวมกับการใช๎กลยุทธ์การสอนเพื่ อเปลี่ยน
มโนทัศน์กํอนเรียนและหลังเรียนด๎วย Dependent t-test (ทดสอบสมมติฐานข๎อ 2) 
  ขั้นตอนการวิจัย 
 1. ทดสอบกํอนเรียนด๎วยแบบทดสอบวัดมโนทัศน์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. ด าเนินการสอนด๎วยแผนการจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎เวลาสอนทั้งสิ้น 14 ชั่วโมง 
 3. ทดสอบหลังเรียนด๎วยแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับกํอนเรียน 
 เกณฑ์การให๎คะแนนแบบทดสอบวัดมโนทัศน์วิชาฟิสิกส์ เร่ืองการเคลื่อนที่แบบหมุน ใช๎เกณฑ์ของ  
Westbrook and Marek (1992 อ๎างถึงใน ขวัญฤทัย เที่ยงจันทราทิพย์ และคณะ, 2559, หน๎า 99) มีรายละเอียด
ดังนี ้
 1. กลุํมมโนทศัน์ทางวิทยาศาสตร์ (scientific conceptions) ใช๎อักษรยํอวํา SC หมายถึง ค าตอบของ
นักเรียนที่ได๎แสดงให๎เห็นถึงมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 
 2. กลุํมมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ไมํสมบูรณ์ (partial scientific conceptions) ใช๎อักษรยํอวํา PC 
หมายถึง นักเรียนมีค าตอบที่สอดคล๎องกับมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์อยํางน๎อยหนึ่งแนวคิด แตํไมํปรากฏใน
สํวนของมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน 
 3. กลุํมมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์แบบไมํสมบูรณ์และมโนทัศน์คลาดเคลื่อนบางสํวน (partial scientific 
conceptions with misconceptions) ใช๎อักษรยํอวํา PC & MC หมายถึง ค าตอบของนักเรียนสอดคล๎องกับมโนทัศน์
ทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันและมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนบางสํวน 
 4. กลุํมมโนทัศน์คลาดเคลื่อน (misconceptions) ใช๎อักษรยํอวํา MC คือ ค าตอบของนักเรียนไมํ
สอดคล๎องกับมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน 
 5. กลุํมไมํมีมโนทัศน์ (no conceptions) ใช๎อักษรยํอวํา NC หมายถึง นักเรียนตอบไมํตรงค าถาม 
ตอบทวนค าถาม ให๎ข๎อคิดเห็นไมํตรงประเด็น ตอบวําไมํรู๎ ไมํแนํใจ หรือตอบวําจ าไมํได๎ เป็นต๎น 
 เกณฑ์การให๎คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เร่ืองการเคลื่อนที่แบบหมุน 
คือ ตอบถูกให๎ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมํตอบให ๎0 คะแนน 
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ผลการวิจัย 
 1. การเปรียบเทียบมโนทัศน์ของกลุํมเป้าหมายที่ได๎รับการจัดการเรียนร๎ูด๎วยรูปแบบการสอนมโนทัศน์
และกลยุทธ์การเปลี่ยนมโนทัศน์ กํอนเรียนและหลังเรียนพบวํา คําเฉลี่ยของคะแนนมโนทัศน์ของกลุํมเป้าหมาย
ที่ได๎รับการจัดการเรียนร๎ูด๎วยวิธีการจัดการเรียนการสอนด๎วยรูปแบบมโนทัศน์รํวมกับกลยุทธ์การเปลี่ยน
มโนทัศน์ หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข๎อ 1 ดัง
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์เร่ือง การเคลื่อนที่แบบหมุน ของกลุํมเป้าหมาย 
                ที่ได๎รับการจัดการเรียนร๎ูด๎วยรูปแบบการสอนมโนทัศน์รํวมกับกลยุทธก์ารเปลี่ยนมโนทัศน์ 
 

กลุ่มเป้าหมาย       

กํอนเรียน 50 20.64 9.54  
49 

 
19.93 

 
.000     

หลังเรียน 50 54.38 11.35 
 

 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การเคลื่อนที่แบบหมุน ของกลุํมเป้าหมายที่ได๎รับการ
จัดการเรียนร๎ูด๎วยรูปแบบการสอนมโนทัศน์รํวมกับกลยุทธ์การเปลี่ยนมโนทัศน์ กํอนเรียนและหลังเรียนพบวํา 
คําเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนซึ่งได๎รับการจัดการเรียนร๎ูด๎วยรูปแบบการสอนมโนทัศน์
รํวมกับกลยุทธ์การเปลี่ยนมโนทัศน์ หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานข๎อ 2 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การเคลื่อนที่แบบหมุน 
                  ของกลุํมเป้าหมายที่ได๎รับการจัดการเรียนร๎ูด๎วยรูปแบบการสอนมโนทัศน์รํวมกับกลยุทธ์ 
                  การเปลี่ยนมโนทัศน์  
 

กลุ่มเป้าหมาย       

กํอนเรียน 50 8.24 2.70  
49 

 
24.439 

 
.000     

หลังเรียน 50 17.10 1.96 
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อภิปรายผล 
 จากการใช๎การจัดการเรียนร๎ูด๎วยรูปแบบการสอนมโนทัศน์รํวมกับกลยุทธ์การเปลี่ยนมโนทัศน์ในวิชา
ฟิสิกส์ เร่ืองการเคลื่อนที่แบบหมุน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง มีประเด็น
อภิปราย 2  ประเด็นดังน้ี 
 ประเด็นท่ี 1 มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์เร่ือง การเคลื่อนที่แบบหมุน หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข๎อ 1 เนื่องมาจากรูปแบบการสอนมโนทัศน์ของ 
Joyce and Weil (1996) สามารถท าให๎ผู๎เรียนสร๎างมโนทัศน์ได๎ด๎วยตัวเอง ดังนั้น ผลที่ผู๎เรียนจะได๎รับโดยตรง
คือ จะเกิดความเข๎าใจในมโนทัศน์นั้นอยํางถํองแท๎และได๎เรียนร๎ูทักษะการสร๎างมโนทัศน์โดยครูเป็นเพียงผู๎
อ านวยความสะดวกในการเรียนร๎ูเทํานั้น แตํหากนักเรียนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนอยูํกํอนแล๎ว ซึ่งอาจเกิดจาก
การที่นักเรียนใช๎สามัญส านึกหรือมีความรู๎เดิมคลาดเคลื่อนซึ่งเป็นการยากที่จะสร๎างมโนทัศน์ให๎ถูกต๎อง ต๎อง
อาศัยกลยุทธ์การเปลี่ยนมโนทัศน์ของ Hewson and Hewson (2003) คือการลดความนําเชื่อถือของมโนทัศน์
เดิมที่มีอยูํ และเพิ่มความนําเชื่อถือของมโนทัศน์ใหมํจะท าให๎ผู๎เรียนเปลี่ยนมโนทัศน์ได๎ โดยหัวใจส าคัญใน
การเรียนเร่ืองการเคลื่อนที่แบบหมุนคือ ผู๎เรียนต๎องสามารถเชื่อมโยงความร๎ูจากการเคลื่อนที่ในแนวเส๎นตรง 
เห็นความสัมพันธ์ของนิยาม ตัวแปร สูตรในการค านวณตําง ๆ รวมทั้งเปรียบเทียบปริมาณตําง ๆ ที่ผู๎เรียนจะ
สามารถเชื่อมโยงสูตร และลดการทํองจ าซึ่งจะท าให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมีความหมายโดย   
 ขั้นที่ 1 ผู๎สอนเตรียมข๎อมูลส าหรับให๎ผู๎เรียนฝึกจ าแนก โดยในขั้นนี้เป็นการเตรียมข๎อมูลกํอนน าไปใช๎
จัดการเรียนร๎ูในห๎องเรียนเพื่อน าไปสูํการแลกเปลี่ยน (exchange) ในขั้นที่ 3 รวมไปถึงการบูรณาการ(integration) 
การแยกความแตกตําง (differentiation) ในขั้นที่ 4 และขั้นที่ 5 
 ขั้นที่ 2 ผู๎สอนอธิบายกติกาในการเรียนให๎ผู๎เรียนเข๎าใจตรงกัน ในขั้นนี้ยังไมํมีผลตํอการสร๎างมโนทัศน์
ทางวิทยาศาสตร์และการเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเป็นมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ แตํมีความส าคัญในการดึง
ความสนใจและรวบรวมสมาธิของนักเรียนให๎สนใจกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อให๎การจัดการเรียนร๎ูมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 ขั้นที่ 3 ผู๎สอนเสนอข๎อมูลตัวอยํางของมโนทัศน์ที่ต๎องการสอนและข๎อมูลที่ไมํใชํตัวอยํางของมโนทัศน์
ที่ต๎องการสอน ในขั้นนี้สามารถเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเป็นมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ได๎ โดยอาศัย
การแลกเปลี่ยน (exchange)  เพื่อท าลายความนําเชื่อถือของมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ต๎องท าให๎ผู๎เรียนเกิดความ
ไมํพอใจในมโนทัศน์ที่มีอยูํ (dissatisfaction) เพื่อน าไปสูํมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์อันใหมํที่สามารถอธิบาย
สถานการณ์ได๎อยํางชัดเจน 
 ขั้นที่ 4 ให๎ผู๎เรียนบอกคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งที่ต๎องการสอน ในขั้นนี้ผู๎เรียนจะสามารถค๎นหาลักษณะ
เฉพาะที่ส าคัญของสิ่งนั้น เพื่อใช๎เป็นเกณฑ์การจ าแนกสิ่งที่ใชํและไมํใชํออกจากกันได๎ และน าไปสูํการให๎
ค าจ ากัดความของมโนทัศน์ในขั้นที่ 5 โดยอาศัยกลยุทธ์การเปลี่ยนมโนทัศน์ของ Hewson and Hewson (2003) 
เป็นตัวชํวย ดังนี ้
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  1) ถ๎าเป็นการขยายมโนทัศน์เดิมให๎เป็นมโนทัศน์ใหมํ ให๎ใช๎การบูรณาการ (integration)  
  2) ถ๎าเป็นคุณลักษณะเฉพาะของมโนทัศน์ในเร่ืองเดียวกัน แตํอธิบายในปรากฏการณ์ที่ตํางกัน ให๎
ใช๎การแยกความแตกตําง (differentiation) 
 ขั้นที่ 5 ให๎ผู๎เรียนสรุปและให๎ค าจ ากัดความของสิ่งที่ต๎องการสอน ในขั้นนี้สามารถสร๎างมโนทัศน์
ทางวิทยาศาสตร์ได๎ เนื่องจากผู๎เรียนทราบวําสิ่งใดเป็นคุณลักษณะเฉพาะและไมํเป็นคุณสมบัติเฉพาะของ
มโนทัศน์ ผู๎เรียนจะสามารถให๎ค าจ ากัดความของมโนทัศน์ได๎โดยอาศัยกลยุทธ์การเปลี่ยนมโนทัศน์ของ Hewson 
and Hewson (2003) เป็นตัวชํวย ดังนี ้
  1) ถ๎าต๎องการสรุปลักษณะเฉพาะให๎เป็นค าจ ากัดความ ให๎ใช๎การบูรณาการ (integration) 
  2) ถ๎าต๎องการขยายค าจ ากัดความเป็นสูตรในการค านวณ ให๎ใช๎การบูรณาการ (integration) 
  3) ในกรณีที่ค าจ ากัดความของมโนทัศน์ในเร่ืองเดียวกัน แตํอธิบายในปรากฏการณ์ที่ตํางกัน ให๎
ใช๎การแยกความแตกตําง (differentiation) จากนั้นผู๎สอนให๎ผู๎เรียนยกตัวอยํางที่สามารถอธิบายได๎ด๎วยมโนทัศน์
ใหมํที่ถูกต๎องโดยตัวอยํางที่อธิบายต๎องสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์สามัญที่มีความหมาย (conceptual 
bridging) 
 ขั้นที่ 6 ผู๎สอนและผู๎เรียนอภิปรายรํวมกันถึงวิธีการที่ผู๎เรียนใช๎ในการหาค าตอบ ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนร๎ู
เกี่ยวกับกระบวนการคิดของตัวเอง เพื่อให๎ผู๎เรียนฝึกวิเคราะห์กระบวนการคิด 
 จะเห็นได๎วําการจัดการเรียนร๎ูด๎วยรูปแบบการสอนมโนทัศน์รํวมกับการใช๎กลยุทธ์การเปลี่ยนมโนทัศน์
สามารถสร๎างมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ และสามารถเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเป็นมโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ได๎  
 สอดคล๎องกับงานวิจัยของ Kumar and Mathur (2013) ที่ศึกษาผลของการจัดการเรียนร๎ูด๎วยรูปแบบการ
สอนมโนทัศน์ที่มีผลตํอการเรียนรู๎มโนทัศน์ในวิชาฟิสิกส์ พบวํานักเรียนที่ได๎รับการจัดการเรียนด๎วยรูปแบบ
การสอนมโนทัศน์ มีมโนทัศน์ในวิชาฟิสิกส์สูงกวํานักเรียนที่ได๎รับการจัดการเรียนร๎ูโดยใช๎รูปแบบการสอน
ปกติ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ประเด็นท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการเคลื่อนที่แบบหมุน หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข๎อ 2 เน่ืองจากในการเรียนฟิสิกส์ ผู๎เรียนต๎องมีความ
เข๎าใจมโนทัศน์เป็นอยํางดีในการแก๎โจทย์ปัญหา หากอาศัยการทํองจ าสูตรแล๎วแทนคําเพื่อหาค าตอบจะท าได๎
เพียงข๎อสอบที่เน๎นการทํองจ า ถ๎าอิงตามหลักการจ าแนกจุดมุํงหมายทางการศึกษาด๎านพุทธิพิสัยของบลูม (Bloom 
et al., 1956) ผู๎เรียนจะมีพฤติกรรมการเรียนรู๎ทางด๎านพุทธิพิสัยได๎เพียงความจ าเทํานั้น ซึ่งเป็นพฤติกรรมทาง
พุทธิพิสัยที่อยูํในระดับต่ าที่สุด ผู๎เรียนจะไมํสามารถแก๎โจทย์ปัญหาที่มีความซับซ๎อนซึ่งต๎องอาศัยความเข๎าใจ
มโนทัศน์ที่ถูกต๎อง ซึ่งรูปแบบการสอนมโนทัศน์เป็นรูปแบบการสอนที่เน๎นทางด๎านพุทธิพิสัยโดยตรง เพราะ
ผู๎เรียนจะต๎องวิเคราะห์คุณสมบัติเฉพาะของสิ่งที่ใชํและไมํใชํมโนทัศน์ได๎ เพื่อน าไปสูํการสังเคราะห์ค าจ ากัด
ความของมโนทัศน์ซึ่งมาจากคุณสมบัติเฉพาะของมโนทัศน์ที่ผู๎เรียนได๎วิเคราะห์ไว๎กํอนหน๎า อีกทั้งกลยุทธ์การ
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เปลี่ยนมโนทัศน์ของ Hewson and Hewson (2003) เป็นกลยุทธ์เน๎นทางด๎านพุทธิพิสัยโดยตรงเชํนเดียวกัน 
ดังนี ้
 1. ผู๎เรียนต๎องมีความเข๎าใจเพื่อที่จะบูรณาการการรับร๎ูมโนทัศน์ใหมํกับการรับร๎ูมโนทัศน์ที่มีอยูํเดิม 
(integration) 
 2. ผู๎เรียนต๎องวิเคราะห์เพื่อที่จะแยกการรับรู๎มโนทัศน์ที่มีอยูํกับการรับรู๎มโนทัศน์อ่ืนที่ใกล๎เคียงกัน
แตํมีความชัดเจนกวํา (differentiation)  
 3. ผู๎เรียนต๎องวิเคราะห์เพื่อแลกเปลี่ยนการรับร๎ูมโนทัศน์ที่มีอยูํกับมโนทัศน์ใหมํ (exchange) 
 4. ผู๎เรียนต๎องร๎ูจักการน าไปใช๎เพื่อยกตัวอยํางสถานการณ์ที่สามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์สามัญ
ที่มีความหมายได๎ (conceptual bridging) 
 ดังนั้น รูปแบบการสอนมโนทัศน์และกลยุทธ์การเปลี่ยนมโนทัศน์ของ Hewson and Hewson (2003) 
จึงฝึกให๎ผู๎เรียนมีพฤติกรรมการเรียนร๎ูทางด๎านพุทธิพิสัยโดยครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนร๎ู ซึ่งผู๎วิจัยได๎ตีความ
ตามหลักการจ าแนกจุดมุํงหมายทางการศึกษาด๎านพุทธิพิสัยของบลูม 4 ด๎าน ได๎แกํ ความจ า ความเข๎าใจ การ
น าไปใช๎ และวิเคราะห์ ท าให๎พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได๎ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ Kaur (2017) ที่พบวํา 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ได๎เรียนด๎วยรูปแบบการสอนมโนทัศน์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์
สูงกวํานักเรียนที่ได๎รับการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎รูปแบบการสอนปกติ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ส าหรับมโนทัศน์ที่เป็นนามธรรมและต๎องใช๎ค าอธิบายในเชิงลึก ควรมีชุดการทดลองหรือชุดสาธิต
เพื่อให๎นักเรียนเห็นภาพ เพราะการอธิบายมโนทัศน์ที่เป็นนามธรรมอาจท าให๎นักเรียนเข๎าใจยากและอาจไมํท า
ให๎เกิดการเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเป็นมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ได๎ เชํน ในประเด็นทิศทางของแรง
เสียดทานกับการกลิ้งโดยไมํไถล พบวํามีนักเรียนร๎อยละ 92 มีมโนทัศนท์ี่คลาดเคลื่อน โดยพบวํามีนักเรียนร๎อยละ 
38 ตอบวําทิศทางของแรงเสียดทานมีทิศทางตรงข๎ามกับการเคลื่อนที่เสมอ และมีนักเรียนร๎อยละ 20 ตอบวํา
แรงเสียดทานมีทิศทางตรงข๎ามกับทิศทางการหมุนของวัตถุ ในขณะที่มีนักเรียนร๎อยละ 6  มีมโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ ผู๎วิจัยคิดวําสาเหตุที่ท าให๎มโนทัศน์ในเร่ืองทิศทางของแรงเสียดทานกับการกลิ้งโดยไมํไถลไมํ
เปลี่ยนแปลงนั้น อาจเกิดจากค าอธิบายของผู๎วิจัยเป็นนามธรรมในเชิงลึก ในการวิจัยคร้ังตํอไปจึงควรมีชุดสาธิต
หรือชุดการทดลองประกอบ เพื่อให๎นักเรียนเห็นภาพในประเด็นทิศทางของแรงเสียดทานกับการกลิ้งโดยไมํไถล 
 2. จากผลการวิจัยพบวํา รูปแบบการสอนมโนทัศน์รํวมกับกลยุทธ์การเปลี่ยนมโนทัศน์สามารถฝึกให๎
ผู๎เรียนมีพฤติกรรมทางพุทธิพิสัยได๎ทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํ ความจ า ความเข๎าใจ การน าไปใช๎ การวิเคราะห์ นอกจากนั้น
แล๎วผู๎วิจัยยังสังเกตพบวํา นักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมด๎านการสังเคราะห์ด๎วย ในการวิจัยคร้ังตํอไปจึงควร
ศึกษาพฤติกรรมด๎านการสังเคราะห์และการคิดระดับสูงเพิ่มเติม 
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 ตามประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์ก าหนดให๎บิดามารดามีหน๎าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูบุตร
ผู๎เยาว์ โดยหน๎าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การรักษาพยาบาลบุตรเมื่อเจ็บป่วย ซึ่งในกฎกระทรวง  ก าหนด
มาตรฐานขั้นต่ าในการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยูํในความปกครองดูแล พ.ศ. 2549 
ก าหนดวํา เมื่อเด็กเจ็บป่วยจะต๎องให๎การปฐมพยาบาลเบื้องต๎น เมื่อมีอาการเจ็บป่วยร๎ายแรงจะต๎องจัดให๎เด็ก
อยูํในความดูแลของแพทย์ทันที จากการวิจัยพบวําบิดามารดามีการรักษาพยาบาลบุตรตามความเชื่อของตน 
ซึ่งอาจสํงผลให๎บุตรได๎รับอันตรายตํอชีวิต รํางกาย อนามัย แตํในกรณีนี้ไมํมีกฎหมายก าหนดโทษไว๎
โดยเฉพาะ ดังนั้นจึงเห็นควรให๎มีการแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาก าหนดโทษแกํบิดามารดาในกรณี
ดังกลําว ทั้งนี้เพื่อให๎การคุ๎มครองเด็กมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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ABSTRACT   
 In accordance with the Civil and Commercial Code which stipulates the provisions that parents 
shall have duties in providing supports and assistances to their minor child/children, one of such obligations is 
to provide medical treatments when their child or children is/are sick. The Ministerial Regulation on the 
Minimum Standard on Child Care, Training, Admonition and Development of Child/Children under Parental 
Obligation, B.E. 2549 (A.D. 2006), provides that first aid shall be rendered to a child when he/she is sick 
and must have him/her under care of medical doctors immediately in the case of critical illness. It is found 
that parents provide medical treatments to their child/children according to their beliefs which may consequently 
prejudice the life, body and health of their child/children to the extent of being harmful. But, in such case, 
there has been no law specifically stipulating the penalty to be inflicted upon the parents. It is therefore 
deemed expedient that the Criminal Code be amended to define the penalty to be inflicted upon the parents 
in such case in order to protect the child/children more efficiently. 
Keywords: child, medical treatment, criminal liability. 
 

บทน า   
 มาตรฐานขั้นต่ าในการดูแลรักษาเด็กเมื่อเด็กป่วยตามอนุสัญญาวําด๎วยสิทธิเด็ก (Convention on the 

Rights of the Child) มีวํา รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็กที่จะได๎รับมาตรฐานสาธารณสุขที่สูงที่สุดเทําที่จะหาได๎ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการบ าบัดรักษาความเจ็บป่วยและการฟื้นฟูสุขภาพ รัฐภาคีจะพยายามให๎
ประกันวํา ไมํมีเด็กคนใดถูกลิดรอนสิทธิในการรับบริการดูแลสุขภาพเชํนวํานั้น ส าหรับประเทศไทยมี
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยูํในความปกครอง
ดูแล พ.ศ. 2549 ซึ่งอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 23 แหํงพระราชบัญญัติคุ๎มครองเด็ก พ.ศ. 
2546 ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยูํในความปกครองดูแล
ข๎อส าคัญคือ เด็กต๎องได๎รับการดูแลอยํางเหมาะสมเมื่อเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ เชํน การปฐมพยาบาลเบื้องต๎นหรือ
การดูแลจากสถานพยาบาล และเมื่อมีอาการเจ็บป่วยร๎ายแรงจะต๎องจัดให๎เด็กอยูํในความดูแลของแพทย์ทันที 

 การดูแลเด็กที่ไมํต่ ากวํามาตรฐานขั้นต่ าคือ การก าหนดให๎การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และ
พัฒนาเด็กที่อยูํในความปกครองดูแลของบิดามารดาให๎เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให๎เด็กเติบโตอยํางมั่นคง
แข็งแรงทั้งทางกายและจิตใจ อยํางไรก็ตาม ยังมีบิดามารดาที่รักษาพยาบาลบุตรตามความเชื่อของตน เชํน เมื่อ
เป็นโรคเริมและงูสวัดจะรักษาโดยใช๎การพํนน้ ามนต์หรือเหล๎าขาว หรือเสกเป่าบริเวณที่มีอาการ เป็นต๎น (ปานวาด 
มากนวล, 2556, หน๎า 103-104) และตามที่ปรากฏในขําววํา ประเทศไทยมีการรักษาพยาบาลตามความเชื่อ เชํน 
1) รํางทรงจังหวัดสงขลาท าพิธีถือศีลกินเจ ให๎เด็กชายฝาแฝดวัย 16 ปี ดื่มน้ ามนต์ศักดิ์สิทธิ์ 18 ลิตร ไลํวิญญาณ
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แล๎วมีอาการชักเกร็งจนแฝดน๎องเสียชีวิต สํวนแฝดพี่สํงรักษาที่โรงพยาบาลทัน แตํอาการยังนําเป็นหํวง 2) ผู๎ป่วย
หญิงที่จังหวัดตาก อายุ 24 ปี มีอาการแขนขาอํอนแรง ตาลอย ปากเบี้ยว เหมํอลอยไมํพูดไมํจา ญาติของผู๎ป่วย
คิดวําถูกผีเข๎า จึงพาหญิงคนดังกลําวไปที่วัดให๎เจ๎าอาวาสท าพิธีปัดเป่าไลํผี แก๎ของตามความเชื่อ การกระท า
ของบิดามารดาดังกลําวอาจเป็นเหตุให๎เด็กได๎รับอันตรายตํอชีวิต รํางกาย อนามัย ซึ่งในกรณีนี้ผู๎วิจัยเห็นวํา 
บิดามารดาได๎กระท าโดยปราศจากความระมัดระวังในการรักษาพยาบาลเด็ก ถือได๎วําเป็นการกระท าโดยประมาท 
และเนื่องจากกรณีดังกลําวไมํมีกฎหมายก าหนดโทษไว๎โดยเฉพาะ จึงมีความจ าเป็นต๎องหามาตรการมาก าหนด
โทษแกํบิดามารดาในกรณีน้ีไว๎ด๎วย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาของสภาพปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาใน
การรักษาพยาบาลบุตร    
 2. เพื่อให๎ได๎แนวทางและข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาในการรักษาพยาบาลบุตร เพื่อ
เป็นการคุ๎มครองให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ใช๎วิธีวิจัยเอกสาร (documentary research) ได๎แกํ ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติ
คุ๎มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งข๎อมูลที่ได๎จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อวิเคราะห์หา
แนวทางการแก๎ไขปัญหาในการรักษาพยาบาลเด็กที่อยูํในความปกครองดูแล  
 

ผลการวิจัย 
 ความสัมพันธ์ระหวํางบิดามารดากับบุตรตามจารีตประเพณีแตํโบราณของไทยมีลักษณะความสัมพันธ์
เชิงอ านาจ (powers relation) บิดามารดามีอ านาจเด็ดขาดเหนือชีวิตบุตร มีสิทธิน าบุตรไปขายลงเป็นทาสก็ได๎ 
ตํอมาความสัมพันธ์ระหวํางบิดามารดากับบุตรเป็นความสัมพันธ์ในเชิงความรับผิดชอบ กลําวคือ บิดามารดา
มีหน๎าที่โดยตรงตํอบุตรคือ การเลี้ยง รักษา ให๎การศึกษา และรับผิดชอบตํอบุตร (วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล, 
2545, หน๎า 95-102) ในปัจจุบันหน๎าที่ของบิดามารดาปรากฏอยูํในประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์ มาตรา 
1564 คือ “บิดามารดาจ าต๎องอุปการะเลี้ยงดูและให๎การศึกษาตามสมควรแกํบุตรในระหวํางที่เป็นผู๎เยาว์” หมายถึง 
หน๎าที่ในการจัดหาอาหาร เคร่ืองนุํงหํม ที่อยูํอาศัย และการรักษาพยาบาล รวมทั้งให๎เงินทองไว๎ใช๎สอยตามสมควร 
นอกจากนี้ยังรวมถึงหน๎าที่ในการปกป้องคุ๎มครองทั้งรํางกายและจิตใจ (physical and mental protection) หน๎าที่
ดังกลําวของบิดามารดาเป็นหน๎าที่ในทางแพํงเทํานั้น (ประสพสุข บุญเดช, 2559, หน๎า 619) 
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 นอกจากนี้ยังมีกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนา
เด็กที่อยูํในความปกครองดูแล พ.ศ. 2549 ซึ่งอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 23 แหํงพระราชบัญญัติ
คุ๎มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยูํใน
ความปกครองดูแลไว๎ ดังนั้น หากบิดามารดาปฏิบัติไมํสอดคล๎องกับมาตรฐานขั้นต่ า ถือได๎วําบิดามารดาก าลัง
ปฏิบัติตํอเด็กต่ ากวํามาตรฐาน 
 จากข๎อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของกฎกระทรวงจะเห็นได๎วํา หากเด็กเจ็บป่วย บิดามารดาต๎องดูแล
ให๎การปฐมพยาบาลเบื้องต๎น หรือการดูแลจากสถานพยาบาล และเมื่อมีอาการเจ็บป่วยร๎ายแรงต๎องให๎เด็กอยูํ
ในความดูแลของแพทย์ทันที แตํอยํางไรก็ตามมีบิดามารดาที่มีความเชื่อกับการดูแลสุขภาพที่ผิดแผกแตกตําง
ไปจากมาตรฐานขั้นต่ าดังกลําว เชํน เชื่อวําความเจ็บป่วยเกิดจากการกระท าของผี หากมีพฤติกรรมการแสดง 
ออกที่ลํวงละเมิดฝ่าฝืนก๎าวร๎าวหรือรบกวนท าให๎ผีโกรธ ก็จะได๎รับการตอบสนองด๎วยการท าให๎เจ็บป่วยหรือ
มีอันเป็นไปถึงแกํชีวิต จะรักษาด๎วยวิธีทํองคาถา สวดมนต์ หรือการกลําวบนบาน สํวนใหญํนิยมใช๎การท านาย 
บางรายก็พิจารณาเอาจากความฝันของหมอพื้นบ๎านหรืออาจประกอบพิธีกรรมเข๎าทรงเพื่อพูดคุยหรือปรึกษา
กับวิญญาณเพื่อหาสาเหตุที่กํอให๎เกิดความเจ็บป่วย (ธรณัส ทองชูชํวย, 2555, หน๎า 16-18) การรักษาพยาบาล
ดังกลําวถือวําไมํสอดคล๎องกับมาตรฐานขั้นต่ าตามกฎกระทรวง ซึ่งตีความวําบิดามารดาก าลังกระท าการโดย
ประมาทอยูํ 
 การกระท าโดยประมาทนั้นแบํงได๎ 2 ประเภทคือ ประมาทเลินเลํอ และประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรง 
ดังนี ้
 การกระท าโดยประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสี่ หมายความวํา การกระท า
ความผิดมิใชํโดยเจตนา แตํกระท าโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเชํนนั้นจักต๎องมีตามวิสัย
และพฤติการณ์ และผู๎กระท าอาจใช๎ความระมัดระวังเชํนวํานั้นได๎ แตํหาได๎ใช๎ให๎เพียงพอไมํ 
 การกระท าโดยประมาท ตามที่บัญญัติไว๎ในมาตรา 59 วรรคสี่ สามารถแยกองค์ประกอบได๎ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบภายนอก เป็นการกระท าโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลนั้นจักต๎องมีตามวิสัย
และพฤติการณ์ อันเป็นการพิจารณาทางภาวะวิสัย (objective) การกระท าโดยปราศจากความระมัดระวังคือ 
การขาดความระมัดระวังหรือระมัดระวังไมํเพียงพอ ดังนั้น ความส าคัญของการกระท าโดยประมาทจึงอยูํที่วํา
การไมํใช๎ความระมัดระวังให๎เพียงพอตามสมควรแกํกรณีทั้ง ๆ ที่อาจใช๎ความระมัดระวังเชํนวํานั้นได๎ และ
แคํไหนจึงจะเรียกวําเป็นความระมัดระวังตามสมควรแกํกรณีหรือระดับของความระมัดระวังมีเพียงใด จึงต๎อง
ดูวําควรระมัดระวังในระดับใดจึงจะพอคุ๎มมิให๎เกิดความรับผิดฐานประมาท 
 2. องค์ประกอบภายใน คือการพิจารณาวําผู๎กระท ารู๎ถึงอันตรายในกรณีนั้นหรือไมํ ถ๎าหากผู๎กระท า
ร๎ูถึงอันตรายและยังฝ่าฝืนท า กลําวคือ ผู๎กระท าอยูํบนพื้นฐานของการเสี่ยงที่อาจป้องกันได๎แตํไมํป้องกัน ยํอม
ถือวําผู๎นั้นประมาท ดังนั้น การพิจารณาจากสภาวะในตัวผู๎กระท าจึงเป็นการพิจารณาในสํวนอัตวิสัย (subjective) 
เชํน กรณีผู๎กระท ามีโรคประจ าตัวคือ ลมบ๎าหมู อาการของโรคอาจก าเริบขึ้นเมื่อใดก็ได๎ เมื่อมีอาการแล๎วไมํ
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สามารถควบคุมสติได๎ ซึ่งผู๎กระท าควรร๎ูวําอาจเกิดอันตราย และไมํควรจะขับรถยนต์ด๎วยตนเองแตํยังฝืนขับ 
เมื่อกํอให๎เกิดอันตรายแกํผู๎อื่น ผู๎กระท าก็ยํอมได๎ชื่อวํากระท าโดยประมาทเนื่องจากการเสี่ยงของผู๎กระท านั้น 
(แสวง บุญเฉลิมวิภาส, 2546, หน๎า 60) 
 3. ในสํวนของข๎อความตอนท๎ายที่วํา “ผู๎กระท าอาจใช๎ความระมัดระวังเชํนวํานั้นได๎ แตํหาได๎ใช๎ให๎
เพียงพอไมํ” หมายถึง แม๎ตามปกติควรใช๎ความระมัดระวังในระดับหนึ่ง แตํถ๎ากรณีมีพฤติการณ์พิเศษที่ผู๎กระท า
ไมํสามารถใช๎ความระมัดระวังในระดับเดียวกันนั้นได๎ก็ไมํเป็นประมาท แตํเมื่อไมํใช๎ความระมัดระวังให๎พอ
เทําที่อาจใช๎ได๎จึงจะเป็นประมาท ความจริงข๎อนี้ก็เป็นสํวนหนึ่งของพฤติการณ์ในขณะกระท านั้นเอง (จิตติ 
ติงศภัทิย์, 2546, หน๎า 275) 
 ส าหรับความเชื่อทางศาสนาหรือความเชื่ออ่ืนใด แม๎ตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 จะให๎ความคุ๎มครองไว๎วํา ชาวไทยมีสิทธิด ารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตด้ังเดิม
ตามความสมัครใจได๎อยํางสงบสุข ยํอมหมายถึงวํา ความเชื่อในเร่ืองตําง ๆ ของชาวไทยจะไมํถูกรบกวน แตํ
อยํางไรก็ตามหากเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข๎องกับสุขภาพอนามัย ความเชื่อตําง ๆ เหลํานั้นยํอมต๎องถูกจ ากัดเพื่อไมํให๎
เป็นอันตรายตํอชีวิต รํางกาย อนามัย ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 “มาตรา 70 รัฐพึง
สํงเสริมและให๎ความคุ๎มครองชาวไทยกลุํมชาติพันธุ์ตําง ๆ ให๎มีสิทธิด ารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได๎อยํางสงบสุขไมํถูกรบกวน ทั้งนี้เทําที่ไมํเป็นการขัดตํอความสงบเรียบร๎อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นอันตรายตํอความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย” 
 ผู๎วิจัยเห็นวํา เจตนารมณ์ในการออกกฎกระทรวงฉบับดังกลําวคือเพื่อคุ๎มครองเด็ก ดังนั้น การกระท า
อยํางใดก็ตามที่ผิดแผกแตกตํางไปจากมาตรฐานขั้นต่ านี้ ถือได๎วําผู๎กระท าการดังกลําวก าลังกระท าโดยปราศจาก
ความระมัดระวัง หรือระมัดระวังไมํเพียงพอ การที่บิดามารดารักษาพยาบาลเด็กต่ ากวํามาตรฐาน กลําวคือ 
รักษาพยาบาลไมํเป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนา
เด็กที่อยูํในความปกครองดูแล พ.ศ. 2549 เชํน รักษาตามความเชื่อของตนจนเป็นเหตุให๎เด็กได๎รับความเสียหาย
ตํอชีวิต รํางกาย อนามัย ถือได๎วํามาตรฐานขั้นต่ าดังกลําวเป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่จะน ามาพิจารณาวําบิดามารดา
ไมํใช๎ความระมัดระวังให๎เพียงพอตามสมควรทั้ง ๆ ที่อาจใช๎ความระมัดระวังได๎ บิดามารดาจึงก าลังกระท า
โดยประมาท 
 ส าหรับการกระท าโดยประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรง ความหมายและลักษณะของความประมาทเลินเลํอ
อยํางร๎ายแรงนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาได๎ตอบข๎อหารือกรมบัญชีกลางไว๎ในหนังสือ นร 0601/087 ลว 7 ก.พ. 
2540 เร่ือง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าที่ พ.ศ. 2539 (ออนไลน์, 
2540) ข๎อ 4 มีใจความวํา “การที่จะพิจารณาวํากรณีใดจะเป็นการกระท าด๎วยความประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรง
หรือไมํนั้น เป็นหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่ผู๎มีอ านาจด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบทุกคน จนถึงคณะกรรมการ
วินิจฉัยร๎องทุกข์หรือศาลสั่ง อยํางไรเป็นการประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรงยํอมขึ้นอยูํกับข๎อเท็จจริงแตํละกรณี
ไป ซึ่งความประมาทเลินเลํอนั้นเป็นการกระท ามิใชํโดยเจตนาประสงค์ตํอผลหรือยํอมเล็งเห็นผล แตํเป็นการ
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กระท าโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเชํนนั้นจ าต๎องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ สํวนความ
ประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรงจะมีลักษณะไปในทางที่บุคคลนั้นได๎กระท าไปโดยขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบน
ไปจากเกณฑ์มาตรฐานอยํางมาก เชํน คาดเห็นได๎วําความเสียหายอาจเกิดขึ้นได๎หรือหากระมัดระวังสักเล็กน๎อย
ก็คงได๎คาดเห็นการอาจเกิดความเสียหายเชํนนั้น เชํน ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1789-1790/2518 กรณีโรงงานของ
จ าเลย (กระทรวงการคลัง) เผาเศษปอ ท าให๎มีควันด าปกคลุมถนนจนมองไมํเห็นทางข๎างหน๎าเป็นเหตุให๎มีรถ
ขับมาชนท๎ายรถโจทก์ซึ่งจอดอยูํได๎รับความเสียหาย ซึ่งเหตุการณ์เชํนนี้เคยเกิดมาแล๎ว 2-3 คร้ัง แตํก็ปลํอยปละ
ละเลยไมํเปลี่ยนวิธีการเผาเศษปอ เป็นกรณีที่จ าเลยประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรง เป็นต๎น” 
 จากลักษณะการกระท าที่เป็นการกระท าโดยประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรงดังกลําวข๎างต๎น หากน ามา
พิจารณาในเร่ืองการรักษาพยาบาลนั้น พบวําหากบิดามารดารักษาพยาบาลตามความเชื่อของตน จนเป็นเหตุ
ให๎เด็กเสียหายตํอชีวิต รํางกาย อนามัย ถือได๎วําบิดามารดาไมํใช๎ความระมัดระวังให๎เพียงพอตามสมควรทั้ง ๆ 
ที่อาจใช๎ความระมัดระวังได๎ บิดามารดาจึงก าลังกระท าโดยประมาท และหากมีข๎อเท็จจริงปรากฏเพิ่มเติมวําบิดา
มารดากระท าไปโดยขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานอยํางมาก กลําวคือ คาดเห็นได๎
วําความเสียหายอาจเกิดขึ้นได๎หรือหากระมัดระวังสักเล็กน๎อยก็คงได๎คาดเห็นการอาจเกิดความเสียหายเชํนนั้น 
เชํน ได๎มีบุคลากรทางการแพทย์หรือผู๎ที่มีความร๎ูความเชี่ยวชาญมาเตือนหรือแนะน าบิดามารดาเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลที่เป็นมาตรฐานแล๎ว แตํบิดามารดายังเพิกเฉย ถือได๎วําบิดามารดากระท าโดยประมาทเลินเลํอ
อยํางร๎ายแรง 
 การกระท าโดยประมาทกับประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรง ตามที่กลําวมาข๎างต๎น หลักการพิจารณา
การกระท าวําเชํนไรเป็นความประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรง จะใช๎หลักการพิจารณาเชํนเดียวกับหลักการพิจารณา
ความประมาทเลินเลํอ เพราะความประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรงเป็นเพียงประเภทหนึ่งของระดับความประมาท
เลินเลํอ กลําวคือ การพิจารณาความประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรง จะเป็นระดับความระมัดระวังของบุคคลผู๎  
กระท าซึ่งจะต๎องใช๎ในการกระท าการอยํางหนึ่งอยํางใด โดยเปรียบเทียบระดับความระมัดระวังกับบุคคลที่อยูํ
ในลักษณะพฤติการณ์เชํนเดียวกับผู๎กระท า ซึ่งข๎อเท็จจริงตําง ๆ ในขณะเกิดเหตุจะเป็นสิ่งที่ใช๎บอกลักษณะ
การกระท าของผู๎กระท า (Buckland & Mcnair, 1952, p. 261) แตํความประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรงต๎องเป็น
การกระท าด๎วยความปราศจากการระมัดระวังเป็นอยํางมาก ซึ่งบุคคลทั่วไปที่อยูํในวิสัยและสภาวะแวดล๎อม
เชํนเดียวกับผู๎กระท านั้น จะไมํกระท าด๎วยการขาดความระมัดระวังเป็นอยํางมากเชํนเดียวกับผู๎กระท าเป็นอันขาด 
(ธนงศักดิ์ วิเศษรจนา, 2551, หน๎า 15-16) 
 ดังนั้น ผู๎วิจัยเห็นวําในกรณีที่บิดามารดาซึ่งมีหน๎าที่ตามกฎหมายในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กได๎รักษา 
พยาบาลเด็กโดยขาดความระมัดระวังเป็นเหตุให๎เด็กได๎รับอันตรายตํอชีวิต รํางกาย อนามัย เป็นการกระท าโดย
ประมาท หากมีข๎อเท็จจริงเพิ่มเติมวําได๎มีบุคลากรทางการแพทย์หรือผู๎ที่มีความร๎ูความเชี่ยวชาญมาเตือนหรือ
แนะน าบิดามารดาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่เป็นมาตรฐานแล๎ว แตํบิดามารดาเพิกเฉยและยังคงตัดสินใจ
รักษาพยาบาลเด็กอยํางเดิมอยูํจนเป็นเหตุให๎เด็กได๎รับอันตรายตํอชีวิต รํางกาย อนามัย ถือได๎วําบิดามารดา
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ไมํได๎ใช๎ความระมัดระวังแม๎เพียงสักเล็กน๎อยที่จะรักษาพยาบาลเด็ก บิดามารดาจึงกระท าโดยประมาทเลินเลํอ
อยํางร๎ายแรง 
 

อภิปรายผล 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น การที่บิดามารดาไมํพาบุตรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาเมื่อบุตรมีอาการ
เจ็บป่วย กรณีที่พํอแมํมีความเชื่อและแรงศรัทธาในศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นอยํางมาก อาจสํงผลให๎พํอแมํต๎อง
ถูกด าเนินคดีอาญาฐานทอดทิ้งเด็ก (Child Neglect Law) ฐานกระท าทารุณกรรมตํอเด็ก (Child Abuse Law) หรือ
ความผิดอาญาที่รุนแรงถึงขั้นกระท าโดยประมาทหรือโดยไมํเจตนาเป็นเหตุให๎ผู๎อ่ืนถึงแกํความตาย (involuntary 
manslaughter หรือ negligent manslaughter) ได๎ ตามประมวลกฎหมายอาญามลรัฐโอเรกอน (Oregon Criminal 
Statutes) 
 ยกตัวอยํางเชํน คดี David and Ginger Twitchell (สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, 2555, หน๎า 111-128) 
ศาลวินิจฉัยวํา เดวิดและจิงเจอร์ ทวิทเซลล์ มีบุตรชายอายุ 2 ปี ชื่อโรบิน (Robyn) มีอาการล าไส๎ใหญํอุดตัน (bowel 
obstruction) ซึ่งเป็นโรคที่รักษาให๎หายได๎ด๎วยการผําตัดเอาล าไส๎ใหญํสํวนที่พันกันออกไป โรบินป่วยอยูํ  5 วัน 
ตลอดเวลาที่ป่วยโรบินต๎องทรมานจากอาการปวดท๎องอยํางรุนแรงและอาเจียนเป็นระยะ ๆ รวมทั้งไมํสามารถ
รับประทานอาหารและนอนหลับได๎ ในวันแรกที่โรบินเกิดอาการป่วย เดวิดและจิงเจอร์ติดตํอผู๎ปฏิบัติศาสนกิจ
ประจ าโบสถ์ที่ทั้งสองนับถือเพื่อรักษาโรบิน ผู๎ปฏิบัติศาสนกิจไปรักษาโรบินด๎วยการสวดมนต์ภาวนา แตํอาการ
ป่วยของโรบินทรุดลงเร่ือย ๆ มีอาการสั่นและอาเจียน รวมทั้งเร่ิมไมํมีอาการตอบสนอง แตํเดวิดและจิงเจอร์
ยังคงยืนยันการรักษาด๎วยการสวดมนต์ภาวนาโดยไมํขอความชํวยเหลือจากแพทย์ ศาลพิพากษาวํา เดวิดและ
จิงเจอร์มีความผิดฐานท าให๎ผู๎อื่นถึงแกํความตายโดยไมํเจตนา ต๎องถูกลงโทษคุมประพฤติเป็นเวลา 10 ปี 
 ศาลยุติธรรมในสหรัฐอเมริกาหันมาพิจารณาถึงบทบาทของพํอแมํที่มีตํอบุตรและความเชื่อทาง
ศาสนาวํา รัฐควรจะพิจารณาบุตรเป็นศูนย์กลางเพื่อคุ๎มครองสวัสดิภาพของบุตร หรือควรจะพิจารณาพํอแมํ
กับความเชื่อทางศาสนาของพํอแมํเป็นศูนย์กลาง ซึ่งศาลสํวนใหญํในประเทศสหรัฐอเมริกาได๎กลําวถึงสิทธิ
ของพํอแมํตามความเชื่อทางศาสนาที่มีตํอบุตรของตนไว๎หลายประการ เชํน พํอแมํมีเสรีภาพในการสละชีวิต
หรือความทุกข์ทรมานของตนเองเพื่อศาสนาหรือความเชื่อของตน แตํพํอแมํปราศจากเสรีภาพในการสละชีวิต
หรือความทุกข์ทรมานของบุตรเพื่อศาสนาหรือความเชื่อใด ๆ กํอนที่บุตรจะบรรลุนิติภาวะ ซึ่งเมื่อถึงเวลา
เชํนน้ันบุตรยํอมมีสิทธิที่จะตัดสินใจด๎วยตนเอง ซึ่งหลักการนี้ครอบคลุมไปถึงกรณีที่แม๎เด็กอาจจะไมํได๎รับ
อันตรายแกํชีวิต แตํพํอแมํก็ต๎องให๎การดูแลบุตรตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบุตร 
 ส าหรับประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรงมีลักษณะที่บิดามารดากระท าโดยปราศจากความระมัดระวัง
ที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานอยํางมาก เชํน มีบุคลากรทางการแพทย์หรือผู๎ที่มีความร๎ูความเชี่ยวชาญมา
เตือนหรือแนะน าบิดามารดาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่เป็นมาตรฐานแล๎ว แตํบิดามารดาเพิกเฉยและยังคง
ตัดสินใจรักษาพยาบาลเด็กอยํางเดิมอยูํจนเป็นเหตุให๎เด็กได๎รับอันตรายตํอชีวิต รํางกาย อนามัย ถือได๎วําบิดา
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มารดาไมํได๎ใช๎ความระมัดระวังแม๎เพียงสักเล็กน๎อยที่จะรักษาพยาบาลเด็ก บิดามารดาจึงกระท าโดยประมาท
เลินเลํออยํางร๎ายแรง 
 สหรัฐอเมริกามีกรณีที่บิดามารดารักษาเด็กตามความเชื่อทางศาสนา อันถือวําเป็นการให๎การรักษา 
พยาบาลเด็ก ในขณะที่ก าลังรักษาอยูํนั้นได๎มีแพทย์ พยาบาล มาให๎ค าแนะน าถึงการรักษาเด็กวําท าอยํางไรให๎
หายป่วย แตํบิดามารดากลับเพิกเฉยตํอค าแนะน านั้น และยังคงรักษาเด็กตามความเชื่อทางศาสนาของตนตํอไป
จนเป็นเหตุให๎เด็กเสียชีวิต อันเป็นการที่บิดามารดากระท าโดยประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรง 
 คดีที่บิดามารดาไมํพาเด็กไปรับการรักษาจากแพทย์ เน่ืองจากความเชื่อทางศาสนา แม๎จะมีพยาบาล
มาดูแลแนะน าแล๎วก็ตาม คดี เอมี่ เฮอแมนสัน (Amy Hermanson) (สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, 2555, หน๎า 
111-128) วัย 7 ปี บุตรสาวของวิลเลี่ยมและคริสทีน เฮอแมนสัน (William and Christine Hermanson) เสียชีวิตด๎วย
โรคเบาหวานในเด็กเนื่องจากไมํได๎รับการรักษา (untreated juvenile diabetes) ครอบครัวเฮอแมนสันเป็นสมาชิก
ของโบสถ์ The First Church of Christ Scientist ทั้งวิลเลี่ยมและคริสทีนซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
ตํางทราบดีถึงอาการป่วยของเอมี่ แตํปฏิเสธไมํพาเอมี่ไปรับการตรวจรักษาจากแพทย์อ๎างวําขัดตํอแนวทางของ 
The First Church of Christ Scientist อยํางไรก็ดี วิลเลี่ยมและคริสทีนได๎ขอให๎ผู๎ปฏิบัติศาสนกิจประจ าโบสถ์ 
The First Church of Christ Scientist ใกล๎บ๎านสวดมนต์ภาวนาเพื่อรักษาเอมี่ พยาบาลวิชาชีพประจ าโบสถ์ถูก
ตามตัวมาชํวยดูอาการเอมี่ ตํอมาหนํวยงานสุขภาพและฟื้นฟูได๎รับแจ๎งจากพลเมืองดีวํามีการกระท าทารุณกรรม
เด็กที่บ๎านเฮอแมนสัน วิลเลี่ยมและคริสทีนถูกจับในข๎อหากระท าทารุณกรรมตํอเด็กและข๎อหาฆําผู๎อ่ืนระดับสาม 
(third degree murder) ตามกฎหมายของมลรัฐฟลอริดา และศาลพิพากษาลงโทษทั้งคูํในข๎อหาฆําผู๎อ่ืนระดับสาม 
 ในขณะที่ประมวลกฎหมายอาญาของไทยนั้นมีบัญญัติความผิดฐานประมาทตํอชีวิต รํางกาย ไว๎เพียง 
3 มาตราเทํานั้นคือ กระท าโดยประมาทเป็นเหตุให๎ผู๎อ่ืนถึงแกํความตาย (มาตรา 291) กระท าโดยประมาทเป็น
เหตุให๎ผู๎อ่ืนรับอันตรายสาหัส (มาตรา 300) และกระท าโดยประมาทเป็นเหตุให๎ผู๎อ่ืนรับอันตรายแกํกายหรือ
จิตใจ (มาตรา 390) สํวนในพระราชบัญญัติคุ๎มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรการทางอาญาที่ลงโทษบิดามารดา
ล๎วนเป็นความผิดที่ต๎องมีเจตนากระท าความผิดทั้งสิ้น ประเทศไทยจึงไมํมีกฎหมายก าหนดโทษในกรณีบิดา
มารดารักษาพยาบาลเด็กโดยประมาทและประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรงไว๎โดยเฉพาะ ดังนั้น แม๎ความสัมพันธ์
ระหวํางบิดามารดากับบุตรผู๎เยาว์นี้จะเป็นเพียงความสัมพันธ์ในทางแพํง มิได๎ก าหนดบทลงโทษเด็ดขาดกับ
บิดามารดาไว๎ แตํหากการที่รักษาพยาบาลเด็กเป็นเหตุให๎เกิดอันตรายตํอชีวิต รํางกาย และอนามัยแล๎ว จึงสมควร
มีมาตรการลงโทษบิดามารดาดังกลําวไว๎เหมือนในสหรัฐอเมริกา 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. เนื่องจากในประมวลกฎหมายอาญาไมํมีบทนิยามค าวํา การกระท าโดยประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรง 
เหมือนอยํางการกระท าโดยประมาท ซึ่งมีค านิยามไว๎อยูํในมาตรา 59 วรรคสี่ หากจะก าหนดลักษณะความผิด
ฐานรักษาพยาบาลโดยประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรง จะท าให๎เกิดความสงสัยวําอยํางไรคือการกระท าโดย
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ประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรง ดังนั้น ควรเพิ่มเติมบทกฎหมายในประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติ
ทั่วไป ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช๎แกํความผิดทั่วไป หมวด 1 บทนิยาม ดังนี้ 
 “มาตรา 1(18) กระท าโดยประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรง ได๎แกํ กระท าความผิดมิใชํโดยเจตนา แตํ
กระท าโดยปราศจากความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานอยํางมาก ซึ่งบุคคลในภาวะเชํนนั้น
จักต๎องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู๎กระท าอาจใช๎ความระมัดระวังเชํนวํานั้นได๎ แตํหาได๎ใช๎ให๎เพียงพอไมํ”
 2. การรักษาพยาบาลโดยประมาทเป็นเหตุให๎เสียหายตํอชีวิต รํางกาย อนามัย ยังไมํมีกฎหมายบัญญัติ
ให๎บิดามารดารับผิดไว๎โทษเฉพาะ ดังนั้น จึงสมควรเพิ่มเติมบทกฎหมายในประมวลกฎหมายอาญาฐานรักษา 
พยาบาลโดยประมาทเป็นเหตุให๎เสียหายตํอชีวิต รํางกาย อนามัย ดังนี้ 
 มาตรา 291/1 บิดามารดาให๎การรักษาพยาบาลโดยประมาทเป็นเหตุให๎บุตรถึงแกํความตายต๎องระวาง
โทษจ าคุกไมํเกินสิบปี และปรับไมํเกินสองแสนบาท 
 มาตรา 300/1 บิดามารดาให๎การรักษาพยาบาลโดยประมาทเป็นเหตุให๎บุตรได๎รับอันตรายแกํรํางกาย 
อนามัย ต๎องระวางโทษจ าคุกไมํเกินสามเดือน หรือปรับไมํเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 3. เนื่องจากการกระท าโดยประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรงมีลักษณะใกล๎เคียงกับเจตนาในสํวนเล็งเห็น
ผล กลําวคือ ทั้งเจตนาเล็งเห็นผลและประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรง ผู๎กระท ายํอมคาดเห็นอยูํแล๎ววําอาจเกิดภัย
ขึ้นได๎ แตํก็ได๎กระท าลงทั้ง ๆ ที่เห็นเชํนนั้น ความร๎ายแรงของการกระท าโดยประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรงจึงมี
ความใกล๎เคียงกับเจตนามาก ดังนั้น จึงควรเพิ่มเติมบทกฎหมายในประมวลกฎหมายอาญาฐานรักษาพยาบาล
โดยประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรงแยกออกจากฐานรักษาพยาบาลโดยประมาท เพื่อก าหนดโทษให๎หนักขึ้น ดังนี้ 
 มาตรา 291/2 บิดามารดาให๎การรักษาพยาบาลโดยประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรงเป็นเหตุให๎บุตรถึง
แกํความตาย ต๎องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแตํสิบห๎าปีถึงยี่สิบปี 
 มาตรา 300/2 บิดามารดาให๎การรักษาพยาบาลโดยประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรงเป็นเหตุให๎บุตรได๎รับ
อันตรายแกํรํางกาย อนามัย ต๎องระวางโทษจ าคุกไมํเกินสามปี หรือปรับไมํเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร๎อมด๎านการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ส าหรับบุคลากร

ในศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก และเพื่อพัฒนาตัวแบบประเมินความเสี่ยงด๎านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับ
บุคลากรในศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช๎แบบสอบถามกับกลุํมตัวอยํางคือ บุคลากร
ภายในศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก จ านวน 35 คน และสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลคือ ร๎อยละ คําเฉลี่ย และ
คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวําความพร๎อมด๎านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับบุคลากรในศูนย์ไซเบอร์
กองทัพบกมีคําอยูํในระดับพร๎อมมาก และตัวแบบประเมินความเสี่ยงด๎านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับ
บุคลากรในศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก มีความเหมาะสมอยูํในระดับมากที่สุด  
ค าส าคัญ: ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, ความเสี่ยง, ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก   
 
 
 
 
 
 
* วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2560  
** ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ปีการศึกษา 2560  
*** ศาสตราจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

111 

 

ABSTRACT  
 This research aimed to examine cyber readiness and develop a cyber-security risk assessment model 
for Army Cyber Center personnel. This is a quantitative research. The researcher used a questionnaire to 
collect data. The samples were a group of 35 Army Cyber Center personnel. The statistics used for the 
analysis are percentage, mean and standard deviation. The results indicated that cyber security readiness 
and risk assessment model for Army Cyber Center are significant. 
Keywords: cyber security, risk, the Army Cyber Center. 
   

บทน า  
 ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกเป็นหนํวยขึ้นตรงของกองทัพบก ปฏิบัติหน๎าที่เป็นฝ่ายกิจการพิเศษ โดยมี

ภารกิจที่ส าคัญคือ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การปฏิบัติการไซเบอร์ การใช๎ประโยชน์ไซเบอร์เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติการขําวสารและการพัฒนาความพร๎อมด๎านไซเบอร์ การประเมินความเสี่ยงด๎านการรักษา
ความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ การประเมินชํองโหวํของระบบสารสนเทศ  การเฝ้าระวัง ตรวจสอบ วิเคราะห์
ด๎านไซเบอร์ และข๎อมูลขําวสารที่เป็นภัยตํอความมั่นคงของหนํวยงานภายในกองทัพบก (ฤทธี  อินทราวุธ , 
ออนไลน์, 2557)  
 ปัจจุบันการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด๎านการรักษาความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ต๎องอาศัย
ผู๎ที่มีความช านาญในการท างาน ซึ่งการผลิตบุคลากรเข๎ามาท าหน๎าที่ในด๎านการตรวจสอบและประเมินด๎านการ
รักษาความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์นั้น ต๎องได๎รับการศึกษาเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง และใช๎ระยะเวลานาน เพื่อให๎
ได๎บุคลากรท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 จากเหตุผลดังกลําว ผู๎วิจัยจึงมีแนวคิดในการปรับปรุงตัวแบบการประเมินความเสี่ยงด๎านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับบุคลากรศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก โดยการวิเคราะห์ความพร๎อมทางด๎านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ของบุคลากรในศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เพื่อน ามาใช๎ในการพัฒนาตัวแบบการประเมินความ
เสี่ยงด๎านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เหมาะสมส าหรับบุคลากรในศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพร๎อมด๎านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับบุคลากรในศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก 
 2. เพื่อพัฒนาตัวแบบการประเมินความเสี่ยงด๎านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับบุคลากรในศูนย์
ไซเบอร์กองทัพบก   
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นภาวะพ๎นจากภัยคุกคามที่มีตํอเครือขํายระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม 
และข๎อมูล เพื่อรักษาไว๎ซึ่งลักษณะส าคัญ 3 ประการคือ ความลับ ความถูกต๎องครบถ๎วน และความพร๎อมใช๎
งานภาวะดังกลําวจะเกิดขึ้นได๎ต๎องอาศัยบุคลากร กระบวนการท างาน และเคร่ืองมือที่เหมาะสม 
 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ได๎ล าดับความส าคัญเพื่อให๎การขับเคลื่อนนโยบาย
มีทิศทางชัดเจนไว๎ 2 สํวนคือ สํวนที่ 1 นโยบายเสริมสร๎างความมั่นคงที่เป็นแกํนหลักของชาติ และสํวนที่ 2 
นโยบายความมั่นคงแหํงชาติทั่วไป ซึ่งจะสํงผลให๎ประเทศชาติมีความมั่นคงครอบคลุมในทุกมิติ สอดคล๎อง
และเทําทันตํอสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันด๎านความ
มั่นคงภายในรัฐ ทั้งนี้ ความส าเร็จของนโยบายดังกลําวต๎องอาศัยความรํวมมือรํวมใจจากทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง 
โดยเฉพาะการสํงเสริมให๎ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎เข๎ามามีสํวนรํวมกับหนํวยงาน
ภาครัฐให๎มากขึ้นในการป้องกันและแก๎ไขปัญหาด๎านความมั่นคงของชาติให๎เป็นไปอยํางยั่งยืน 
 การบริหารความเสี่ยง คือ การจัดการความเสี่ยงทั้งในกระบวนการในการระบุ วิเคราะห์ (risk analysis) 
ประเมิน (risk assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กัน ได๎แกํ กิจกรรม หน๎าที่ และ
กระบวนการท างาน เพื่อให๎องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กรต๎องเผชิญ
ในชํวงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเรียกวํา อุบัติภัย (accident)    
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรคือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูํภายในศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก  
กลุํมตัวอยํางคือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูํภายในศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก จ านวน 35 คน คัดเลือกกลุํมตัวอยําง
แบบงํายด๎วยวิธีการจับสลากเลือกผู๎ตอบแบบสอบถาม   
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได๎แกํ แบบสอบถาม จ านวน 35 ชุด  
 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได๎แกํ ร๎อยละ คําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการวิจัย 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป ผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 35 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 สํวนใหญํ
มีอายุมากกวํา 30 ปี คิดเป็นร๎อยละ 72 เป็นนายทหารสัญญาบัตร ร๎อยละ 57  มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
ร๎อยละ 86 และมีอายุงานมากกวํา 10 ปีขึ้นไป ร๎อยละ 72   
 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับบุคลากรใน
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก แสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ระดับความพร๎อมด๎านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับบุคลากรในศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก 
 

ข้อค าถาม  SD แปลความหมาย 

1. ด๎านนโยบายและโครงสร๎าง ด๎านความมัน่คงปลอดภัยในหนํวยงาน 4.35 0.73 พร๎อมมากที่สุด 
2. ด๎านการจัดการทรัพย์สินด๎านไซเบอร ์ 4.21 0.75 พร๎อมมากที่สุด 
3. ด๎านการจัดการบคุลากร 4.12 0.85 พร๎อมมาก 
4. ด๎านการจัดการทางกายภาพและส่ิงแวดล๎อม 4.17 0.75 พร๎อมมาก 
5. ด๎านบรหิารจัดการ 4.08 0.81 พร๎อมมาก 
6. ด๎านการแลกเปลี่ยนและการเผยแพรํข๎อมูลสารสนเทศ 4.10 0.88 พร๎อมมาก 
7. ด๎านการบันทึกและจัดเก็บข๎อมลูสารสนเทศ 3.97 0.91 พร๎อมมาก 
8. ด๎านการควบคุมการเข๎าถึง (access) ข๎อมูลสารสนเทศ 3.94 0.88 พร๎อมมาก 
9. ด๎านการจัดหา พัฒนา  และปรบัปรุงสารสนเทศระบบเครือขํายและอินเทอร์เนต็ 4.08 0.82 พร๎อมมาก 
10. ด๎านการจัดการเหตุการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย 4.19 0.78 พร๎อมมาก 
11. ด๎านการปฏบิัติตามข๎อก าหนด 4.23 0.85 พร๎อมมากที่สุด 

ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.13 0.82 พร้อมมาก 

 
 จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพร๎อมด๎านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ได๎แกํ ด๎าน
นโยบายและโครงสร๎าง ด๎านความมั่นคงปลอดภัยในหนํวยงาน อยูํในระดับพร๎อมมากที่สุด ด๎านการจัดการ
ทรัพย์สินด๎านไซเบอร์ อยูํในระดับพร๎อมมากที่สุด ด๎านการจัดการบุคลากร อยูํในระดับพร๎อมมาก ด๎านการ
จัดการทางกายภาพและสิ่งแวดล๎อม อยูํในระดับพร๎อมมาก ด๎านบริหารจัดการ อยูํในระดับพร๎อมมาก ด๎านการ
แลกเปลี่ยนและการเผยแพรํข๎อมูลสารสนเทศ อยูํในระดับพร๎อมมาก ด๎านการบันทึกและจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศ 
อยูํในระดับพร๎อมมาก ด๎านการควบคุมการเข๎าถึงข๎อมูลสารสนเทศ อยูํในระดับพร๎อมมาก ด๎านการจัดหา พัฒนา
และปรับปรุงสารสนเทศ ระบบเครือขํายและอินเทอร์เน็ต อยูํในระดับพร๎อมมาก ด๎านการจัดการเหตุการณ์เกี่ยวกับ
ความมั่นคงปลอดภัย อยูํในระดับพร๎อมมาก ด๎านการปฏิบัติตามข๎อก าหนด อยูํในระดับพร๎อมมากที่สุด โดย
ภาพรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพร๎อมด๎านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อยูํในระดับพร๎อมมาก   

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์
ส าหรับบุคลากรในศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก   
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงด๎านไซเบอร์ส าหรับ 
                   บุคลากรในศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก  
 

ข้อค าถาม X  SD ความหมาย 

1. การก าหนดขอบเขตการจัดการความเสี่ยง (context establishment) 4.21 0.77 เหมาะสมมากที่สุด 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (risk analysis) 4.25 0.78 เหมาะสมมากที่สุด 
3. การประเมินคําความเสี่ยง (risk evaluation) 4.31 0.68 เหมาะสมมากที่สุด 
4. การรายงานความเสี่ยง (risk reporting) 4.18 0.72 เหมาะสมมากที่สุด 
5. การตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง (risk monitoring review) 4.10 0.80 เหมาะสมมากที่สุด 

ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.21 0.75 เหมาะสมมากท่ีสุด 

 
 จากตารางที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงด๎านไซเบอร์
ส าหรับบุคลากรในศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ได๎แกํ การก าหนดขอบเขตการจัดการความเสี่ยง  (context 
establishment) อยูํในระดับเหมาะสมมากที่สุด การวิเคราะห์ความเสี่ยง (risk analysis) อยูํในระดับเหมาะสม
มากที่สุด การประเมินคําความเสี่ยง (risk evaluation) อยูํในระดับเหมาะสมมากที่สุด การรายงานความเสี่ยง 
(risk reporting)  อยูํในระดับเหมาะสมมากที่สุด และการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง (risk monitoring 
review) อยูํในระดับเหมาะสมมากที่สุด โดยภาพรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการพัฒนาแบบ
ประเมินความเสี่ยงด๎านไซเบอร์ส าหรับบุคลากรในศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก อยูํในระดับเหมาะสมมากที่สุด   
 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบวํา ความพร๎อมด๎านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับบุคลากรในศูนย์ไซเบอร์
กองทัพบกอยูํในระดับพร๎อมมาก และตัวแบบประเมินความเสี่ยงด๎านไซเบอร์ส าหรับบุคลากรในศูนย์ไซเบอร์
กองทัพบกมีความเหมาะสมอยูํในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ มีความสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วิภารัตน์ ปทักขินัง 
และประสงค์ ปราณีตพลกรัง (2557) ที่ศึกษาเร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการประเมินระดับความ
เสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กร ซึ่งงานวิจัยนี้น าตัวแบบความเสี่ยงไปประเมินวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม พบวําระดับความพร๎อมด๎านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กรอยูํในระดับที่มีความ
พร๎อมมากที่สุด และยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ Ryoo, Girard and McConn (2009) ที่วิจัยเร่ือง การประเมิน
ความพร๎อมระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยข๎อมูลในเทศบาลของรัฐเพนซิลเวเนีย  พบวําจุดแข็งคือด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐานของเทศบาลที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย จุดอํอนคือการฝึกอบรมและองค์ความร๎ูด๎านความมั่นคง
ปลอดภัย แสดงให๎เห็นวําการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับประเมินความเสี่ยงด๎านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ที่เหมาะสมภายในองค์กรนั้น จะต๎องให๎สอดคล๎องกับความพร๎อมในด๎านตําง ๆ ของบุคลากรภายในหนํวยงาน
นั้นด๎วย 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยพบวํา การพัฒนาตัวแบบประเมินความเสี่ยงด๎านไซเบอร์มีความเหมาะสมในการใช๎งาน
กับบุคลากรในศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก  อีกทั้งยังสามารถใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับ
ประเมินความเสี่ยงด๎านไซเบอร์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ได๎ ซึ่งจะท าให๎การใช๎งานมีความงํายและสะดวก
มากยิ่งขึ้น สามารถน าไปขยายผลสูํการพัฒนาระบบการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแจ๎งเตือนแบบเรียลไทม์ส าหรับ
การควบคุมและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อยํางอัตโนมัติในศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกได๎ในอนาคต   
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พฤติกรรมการเปิดรับสือ่และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
ของการท าศัลยกรรมของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

MEDIA EXPOSURE BEHAVIOR FACTORS INFLUENCING SURGICAL 
DECISION MAKING OF UNIVERSITY STUDENTS 

 
จารุวรรณ ว่าบ้านพลับ* 
Jaruwan Wabanplab 

 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยทางสังคมที่มีผลตํอการตัดสินใจในการท าศัลยกรรมของ
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่มีผลตํอการตัดสินใจในการท าศัลยกรรม
ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 3) เพื่อศึกษาปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตํอการตัดสินใจใน
การท าศัลยกรรมของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย กลุํมตัวอยํางคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
ที่มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีสาวสวยที่สุดในประเทศไทยอันดับที่ 1-5 จ านวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช๎ใน
การวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ จ านวน ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบการแจกแจงแบบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) โดย
ใช๎วิธี LSD (least significant difference) พบวํา 1) ปัจจัยทางสังคมมีผลตํอการตัดสินใจในการท าศัลยกรรมของ
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ได๎แกํ เพศ อายุ และชั้นปีที่ศึกษา อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) พฤติกรรม
การเปิดรับสื่อที่มีผลตํอการตัดสินใจในการท าศัลยกรรมของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ได๎แกํ ประเภทสื่อ
ที่เปิดรับ วันที่เปิดรับ ชํวงเวลาที่เปิดรับ เหตุผลในการเปิดรับ และเคยมีการท าศัลยกรรม อยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  3) ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตํอการตัดสินใจในการท าศัลยกรรมของ
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ได๎แกํ ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด๎านราคา ปัจจัยด๎านสถานที่จัดจ าหนําย ปัจจัย
ด๎านการสํงเสริมการตลาด ปัจจัยด๎านบุคคล ปัจจัยด๎านกระบวนการ และปัจจัยด๎านหลักฐานทางกายภาพ อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ, การตัดสินใจ, การท าศัลยกรรม 
 
 
 
* นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรปีทุม ปีการศึกษา 2560 
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ABSTRACT 
  The purposes of this research were to: 1) study the social factors affecting the decision of surgical 
treatment of university students, 2) examine the media exposure behavior affecting the decisions of the university 
students, and 3) investigate the factors affecting the marketing mix of services affecting the decisions of 
the university students. The samples used in the study were female undergraduate students. The research 
instruments used in this study were the statistical questionnaire used for analysis, percentage, mean, standard 
deviation, t-test and one-way ANOVA using LSD (least significant difference). The findings were as follows:     
1) the social factors affecting the decision making of surgical patients at the university level were sex, age, 
education level and year of study and are statistically significant at the .05, 2) media exposure behavior that 
influences decision making in plastic surgery of university students include open media, opening date, opening 
time, reasons for exposure, reasons for exposure, and those who have had surgery and is statistically significant at 
.05, and 3) the marketing mix of services affecting decision-making in the surgical field of university students 
include product factor, price factor, location factor, marketing promotion factor,  personal factors, process 
factor, and physical evidence, and is statistically significant at .05.  
Keywords: media exposure, decision making, surgery. 
 

บทน า 
  ในชํวงเวลา 10 ปีที่ผํานมา การท าศัลยกรรมเสริมความงามเป็นที่นิยมมากขึ้นในหลายประเทศ และ
เป็นเร่ืองที่ใกล๎ตัวทั้งเพศหญิงและเพศชาย สิ่งส าคัญที่ท าให๎ศัลยกรรมเสริมความงามได๎รับความนิยมเพิ่มขึ้น
เนื่องจากความไมํพึงพอใจในรูปลักษณ์ของตนเอง จึงต๎องการจะเปลี่ยนแปลงให๎รูปรํางหน๎าตาดูดียิ่งขึ้น หลายคน
มักหมกมุํนกับเร่ืองความงามและรูปรํางหน๎าตาเป็นส าคัญ โดยเฉพาะผู๎ที่มีลักษณะวัตถุนิยมสูงและมีแนวโน๎มใน
การมองรํางกายเป็นเสมือนวัตถุ การท ารํางกายให๎ดูดีโดดเดํนด๎วยการท าศัลยกรรมจะท าให๎บุคคลผู๎นั้นร๎ูสึกวํา
ตนเองมีคุณคําและความภาคภูมิใจ นอกจากนี้ ปัจจัยทางสังคม ได๎แกํ กระแสสังคมยุคปัจจุบันที่นิยมชมชอบ
ดารานักแสดงที่มีหน๎าตาสวยงาม ซึ่งยอมรับวําผํานการท าศัลยกรรมเสริมความงามมาแล๎ว ท าให๎คนบางกลุํม 
เชํน วัยรํุนมองวําการท าศัลยกรรมไมํใชํเร่ืองเสียหายแตํอยํางใด แตํกลับชํวยท าให๎ประสบความส าเร็จในหน๎าที่
การงาน ปัจจุบันกลุํมคนที่ท าศัลยกรรมเสริมความงามจึงไมํใชํเฉพาะกลุํมผู๎สูงวัยเทํานั้น โดยประเทศที่มีการ
ท าศัลยกรรมเสริมความงามสูงที่สุด ได๎แกํ สหรัฐอเมริกา มีประเภทของการท าศัลยกรรมมากที่สุดคือ ศัลยกรรม
เสริมหน๎าอก ศัลยกรรมกระชับหน๎าอก ศัลยกรรมลดขนาดหน๎าอก ศัลยกรรมผําซิลิโคนในหน๎าอกออก สํวน
การท าศัลยกรรมยกกระชับผิว ลดเลือนร้ิวรอย โบท็อกซ์ เลเซอร์ ฉีดผิว ปลูกเนื้อเยื่อ เพื่อให๎หน๎าอํอนเยาว์ ได๎รับ
ความนิยมเพิ่มขึ้น โดยในชํวง 2-3 ปีที่ผํานมา มีผู๎ป่วยที่ต๎องเข๎ารับการผําตัดแก๎ไขหรือเยียวยาอาการแทรกซ๎อน
จากการผําตัดท าศัลยกรรมในตํางประเทศเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ประเทศที่ถูกระบุวํามีผู๎เดินทางไปท าศัลยกรรมแล๎ว
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กลับมามีปัญหามากที่สุดคือ สาธารณรัฐแอฟริกาใต ๎สาธารณรัฐโปแลนด ์ราชอาณาจักรเบลเยียม สาธารณรัฐ
ตุรกี และไทย 
 จากข๎อมูลข๎างต๎นจะเห็นได๎วําความนิยมในการศัลยกรรมเสริมความงามเพิ่มสูงขึ้นมาก ประกอบกับ
การสํงเสริมให๎ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศัลยกรรมเสริมความงามของอาเซียน ซึ่งอาจสํงผลตํอการศัลยกรรม
เสริมความงามของกลุํมนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งอยูํในชํวงสุดท๎ายของการศึกษาและพร๎อมเข๎าสูํตลาด 
แรงงานเพิ่มสูงขึ้น จึงท าให๎ผู๎วิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจท า 
ศัลยกรรมของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพื่อน าไปสูํการเตรียมความพร๎อมและการปรับปรุงพัฒนาปัจจัย
สํวนประสมทางการตลาดบริการของธุรกิจศัลยกรรมเสริมความงามให๎ตอบสนองตํอลูกค๎ากลุํมนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยที่อาจมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ได๎แกํ 1) ทฤษฎีการตัดสินใจซื้อของ
ผู๎บริโภค 2) ทฤษฎีพฤติกรรมผู๎บริโภค 3) ทฤษฎีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 4) ทฤษฎีสํวนประสมทางการตลาด
บริการ 5) แนวคิดเกี่ยวกับการศัลยกรรม 6) แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจ และ 7) แนวคิดเกี่ยวกับ
ประชากรศาสตร์ 
 

ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางสังคมทีม่ีผลตํอการตัดสินใจในการท าศัลยกรรมของนักศกึษาระดับมหาวิทยาลัย 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่มีผลตํอการตัดสินใจในการท าศัลยกรรมของนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตํอการตัดสินใจในการท าศัลยกรรมของ
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยมีประชากร
คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยที่มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีสาวสวยที่สุดในประเทศไทย 
อันดับที่ 1-5 (ผู๎จัดการออนไลน์, ออนไลน์, 2560) ได๎แกํ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งไมํสามารถระบุจ านวนที่แนํนอนได๎จึงก าหนด
กลุํมตัวอยําง จ านวน 400 คน โดยใช๎วิธีการสุํมกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (purposive  sampling) ด๎วยการเลือก
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย อันดับที่ 1-5  ดังกลําว และสุํมกลุํมตัวอยํางตามสะดวก (convenience sampling) ได๎
มหาวิทยาลัยละ 80 คน 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได๎แกํ แบบสอบถาม แบํงเป็น 5 สํวน ได๎แกํ  
  สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ที่ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด ได๎แกํ เพศ อายุ ชั้น
ปีการศึกษา และรายได๎ครอบครัวตํอเดือน 
 สํวนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด ได๎แกํ ประเภทสื่อที่เปิดรับ ความถี่
ในการเปิดรับ วันที่เปิดรับ ชํวงเวลาที่เปิดรับ และเหตุผลในการเปิดรับ 
 สํวนที่ 3 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการ เพื่อวัดลักษณะปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการ
ที่มีผลตํอการตัดสินใจในการท าศัลยกรรมของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 7 ปัจจัย ได๎แกํ ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์ 
ปัจจัยด๎านราคา ปัจจัยด๎านสถานที่จัดจ าหนําย ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด ปัจจัยด๎านบุคคล ปัจจัยด๎าน
กระบวนการ และปัจจัยด๎านหลักฐานทางกายภาพ 
  สํวนที่ 4 การตัดสินใจท าศัลยกรรมของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพื่อวัดลักษณะการตัดสินใจใน
การท าศัลยกรรมของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการรับร๎ูความต๎องการ ด๎านการค๎นหาข๎อมูล 
ด๎านการประเมินทางเลือก และด๎านการตัดสินใจ 
 สํวนที่ 5 ความคิดเห็น/ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย แบํงเป็นสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได๎แกํ 1) คําความถี่ และคํา
ร๎อยละใช๎อธิบายตัวแปรคุณลักษณะทางประชากร ได๎แกํ เพศ อายุ ชั้นปีการศึกษา และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
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2) คําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช๎อธิบายตัวแปรปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตํอการ
ตัดสินใจท า ศัลยกรรมของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และสถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ใช๎ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ได๎แกํ การแจกแจงแบบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-
way ANOVA) หากผลการทดสอบมีความแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทดสอบรายคูํโดย
ใช๎วิธี LSD (least significant difference) 
 

ผลการวิจัย 
 1. ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวําสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จ านวน 303 คน คิดเป็นร๎อยละ 
75.8  อายุ 21-22 ปี จ านวน 173 คน คิดเป็นร๎อยละ 43.3 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 จ านวน 100 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 25.0 และมีรายได๎ครอบครัวตํอเดือนต่ ากวํา 15,000 บาท จ านวน 158 คน คิดเป็นร๎อยละ 39.5 
  2. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับการท าศัลยกรรม พบวําสํวนใหญํเปิดรับสื่อประเภทเฟซบุ๏ก จ านวน 
200 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.0 มีความถี่ในการเปิดรับ 1-2 คร้ัง/วัน จ านวน 133 คน คิดเป็นร๎อยละ 33.3 เปิดรับสื่อใน
วันอาทิตย์ จ านวน 89 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.3 มีชํวงเวลาที่เปิดรับคือ เวลา 12.01-18.00 น. จ านวน 196 คน คิด
เป็นร๎อยละ 49.0 รองลงมาคือ เวลา 18.01-00.00 น. จ านวน 114 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.5 เหตุผลในการเปิดรับ
สื่อคือ รับร๎ูขําวสารในแวดวงศัลยกรรม จ านวน 125 คน คิดเป็นร๎อยละ 31.3  มีความสนใจในการท าศัลยกรรม
บริเวณจมูก จ านวน 214 คน คิดเป็นร๎อยละ 53.5 ไมํเคยท าศัลยกรรม จ านวน 212 คน คิดเป็นร๎อยละ 53.0 และ
เคยท าศัลยกรรมบริเวณจมูก จ านวน 129 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.3   
   3. ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการ พบวําสํวนใหญํให๎ความส าคัญกับปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาดบริการอยูํในระดับมาก เรียงล าดับปัจจัยที่มีความส าคัญจากมากไปน๎อย ได๎แกํ ด๎านบุคคล ( X = 4.20) 
ด๎านผลิตภัณฑ์ ( X = 4.16) ด๎านกระบวนการ ( X = 4.14) ด๎านหลักฐานทางกายภาพ ( X = 4.13)  ด๎านสถานที่
จัดจ าหนําย ( X = 4.07) ด๎านราคา ( X = 4.05) และด๎านการสํงเสริมการตลาด ( X = 3.98)  
  4. การตัดสินใจในการท าศัลยกรรมของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย พบวําสํวนใหญํมีการตัดสินใจ
ท าศัลยกรรมอยูํในระดับมาก เรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน๎อย ได๎แกํ ด๎านการตัดสินใจ ( X = 4.14) 
ด๎านการประเมินทางเลือก ( X = 4.11) ด๎านการรับร๎ูความต๎องการ ( X = 4.07) และด๎านการค๎นหาข๎อมูล ( X = 
4.03)  
 5. ปัจจัยทางสังคมที่มีผลตํอการตัดสินใจในการท าศัลยกรรมของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย พบวํา
นักศึกษาที่มีเพศ อายุ ชั้นปีที่ศึกษา และรายได๎ครอบครัวตํอเดือนแตกตํางกัน มีผลตํอการตัดสินใจท าศัลยกรรม
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 6. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่มีผลตํอการตัดสินใจในการท าศัลยกรรมของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
พบวํานักศึกษามีประเภทสื่อที่เปิดรับ ความถี่ในการเปิดรับ วันที่เปิดรับ ชํวงเวลาที่เปิดรับ เหตุผลในการเปิดรับ 
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การตัดสินใจในการท าศัลยกรรม และการเคยท าศัลยกรรมที่แตกตํางกัน มีผลตํอการตัดสินใจท าศัลยกรรม
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 7. ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตํอการตัดสินใจในการท าศัลยกรรมของนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย สามารถสรุปได๎วํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการที่แตกตําง มีผลตํอการตัดสินใจท า  
ศัลยกรรมแตกตํางกันในทิศทางเดียวกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผล 
 1. เหตุผลในการตัดสินใจด๎านปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการของการท าศัลยกรรมของ
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เน่ืองจากคลินิกศัลยกรรมมีอุปกรณ์ที่ได๎รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย 
มีบริการครบวงจร อีกทั้งยังมีราคาเหมาะสม สามารถช าระผํานบัตรเครดิตได๎ ภายในคลินิกมีการตกแตํงอยําง
สวยงามสะอาดตา และมีที่ตั้งสะดวกตํอการเดินทาง เมื่อได๎รับการรักษาแล๎วยังมีสํวนลดในการท าศัลยกรรม 
เชํน มีการแถมคอร์สศัลยกรรมอ่ืนเพิ่มเติม และกํอนเร่ิมท าศัลยกรรมจะมีการแจ๎งรายละเอียดอยํางครบครัน 
ซึ่งเป็นการบริการที่มีมาตรฐานเป็นอยํางมาก สอดคล๎องกับงานวิจัยของ อัจฉราวรรณ สุขเกื้อ (2557) ที่ศึกษา
เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการศัลยกรรมตกแตํงเสริมจมูกระหวํางคลินิกและโรงพยาบาล 
พบวํากํอนการใช๎บริการ กลุํมตัวอยํางจะตัดสินใจเลือกใช๎บริการจากความปลอดภัย การมีมาตรฐานและราคา
ไมํแพงมากนัก และยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ จิตติยา ศรีฤทธิประดิษฐ์, เบญจพร พงษ์พานิช และประสพชัย 
พสุนนท์ (2554) ที่ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตํอการตัดสินใจท าศัลยกรรม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พบวําปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่สํงผลตํอการท าศลัยกรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรคือ ด๎านผลิตภัณฑ์มากที่สุด สํงผลกับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด๎านไมํตํางกันที่
ระดับนัยส าคัญ .05 
  2. เหตุผลในการตัดสินใจด๎านปัจจัยทางสังคมและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อในการท าศัลยกรรมของ
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย พบวําสํวนใหญํนักศึกษาต๎องการเปลี่ยนตัวเองให๎มีรูปลักษณ์สวยงาม สร๎างความ
มั่นใจ และต๎องการแก๎ไขข๎อผิดพลาดของรํางกายที่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือต๎องการลบปมด๎อย ซึ่งจะหาข๎อมูลจากที่
ตําง ๆ เชํน เพื่อน บุคคลร๎ูจัก คนรัก และสื่อตําง ๆ โดยจะพิจารณาจากคําใช๎จํายที่เหมาะสมกับรายได๎  และความ
ช านาญของแพทย์ศัลยกรรม เปรียบเทียบข๎อดีข๎อเสียที่ตนเองจะได๎รับเป็นอยํางดีกํอนการตัดสินใจท า ศัลยกรรม 
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ยุภาพร ขจรโกศล (2556) ที่ศึกษาการน าเสนอตัวแบบด๎านบวกของการท าศัลยกรรม
เสริมความงามในนิตยสารแฟชั่นและบันเทิงไทย และการตอบสนองของวัยรุํนสตรีไทย พบวําเหตุผลส าคัญที่ 
สุดที่ตัดสินใจท าศัลยกรรมเสริมความงามคือ อยากมีใบหน๎าสวยขึ้น สํวนใหญํจะใช๎ทุนทรัพย์จากรายได๎ประจ า
ของตนเองในการท าศัลยกรรมเสริมความงาม โดยเพื่อนและคนรักเป็นผู๎มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจมากที่สุด อีกทั้ง
ยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ รัติยา ดาโสภา และพุทธกาล รัชธร (2555) ที่ศึกษาปัจจัยก าหนดการตัดสินใจ
ท าศัลยกรรมความงามของคนเกาหลี พบวําปัจจัยด๎านทัศนคติสํวนบุคคลที่มีตํอการตัดสินใจท าศัลยกรรมความ
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งาม เพราะเชื่อวําการท าศัลยกรรมความงามชํวยเพิ่มเสนํห์ดึงดูด เสริมบุคลิกภาพ และคนที่ท าศัลยกรรมจะดู
สวยงามกวํา อีกทั้งยังมองถึงความคุ๎มคําในการท าศัลยกรรมอีกด๎วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการบริหารจัดการของธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. ผลการวิจัยพบวํา นักศึกษาเชื่อในตัวแพทย์มากกวําคลินิกหรือการจัดโปรโมชันของคลินิก ดังนั้น
แพทย์จึงต๎องสร๎างความนําเชื่อถือโดยการอัพเดตผลงานที่เคยท าศัลยกรรม เพื่อให๎นักศึกษาสามารถศึกษาข๎อมูล
กํอนการตัดสินใจ 
  2. ผลการวิจัยพบวํา นักศึกษาในปัจจุบันต๎องการให๎ตนเองมีบุคลิกที่ดีขึ้น อาจเนื่องมาจากสื่อที่เปิดรับ 
จึงตัดสินใจลงทุนท าศัลยกรรมเพื่อให๎ตนเองดีขึ้น ดังนั้น คลินิกจึงควรใสํใจในการบริการ และมีการรักษาที่
ซื่อสัตย์ ใช๎ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  1. ด๎านปัจจัยทางสังคม พบวํามีความแตกตํางกันและสํงผลตํอการตัดสินใจในการท าศัลยกรรม ดังนั้น 
ควรน าข๎อมูลที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจท าศัลยกรรมใหม๎ีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
 2. ด๎านปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการ พบวํามีความแตกตํางกันและสํงผลตํอการตัดสินใจ
ในการท าศัลยกรรม ดังนั้นควรน าข๎อมูลที่ได๎ไปประกอบการตัดสินใจของนักศึกษา เพื่อไมํให๎เกิดการตัดสินใจ
ผิดพลาด และใช๎เป็นแนวทางของการท าศัลยกรรมในอนาคตตํอไปได๎ 
 3. คลินิกท าศัลยกรรมสามารถน าผลวิจัยมาปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร๎างฐานลูกค๎าให๎มากขึ้นตํอไป
ในอนาคต 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรอ่ืน เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ชัดเจนขึ้น  
 2. ควรศึกษากลุํมตัวอยํางที่แตกตํางกันในภูมิภาคอ่ืน และน าผลวิจัยที่ได๎มาศึกษาเปรียบเทียบเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการให๎ข๎อมูลการท าศัลยกรรมที่ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารของผู๎บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขต สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพ 
มหานคร 2) การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต สังกัด
ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 3) ความสัมพันธ์ระหวําง
ปัจจัยการบริหารที่สัมพันธ์ตํอการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  
 
 
 

* ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2560 
** รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
*** นักวิชาการอิสระ อดีตผู๎ชํวยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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อัธยาศัยเขต สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุํม
ตัวอยํางคือ ผู๎บริหารและครูที่ท างานประกันคุณภาพในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขต สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร รวม 88 คน จาก
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต จ านวน 44 แหํง ได๎จากการสุํมอยํางงํายตามสัดสํวนและ
แบบเจาะจง ครูที่ท างานในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต จ านวน 191 คน รวมจ านวน
ทั้งหมด 279 คน เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามปัจจัยการบริหารและการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน สถิติที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ ความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบวํา 1) ปัจจัยการบริหารของผู๎บริหารศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมโดยภาพรวมและรายด๎านในระดับมาก 2) การด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด๎านมีระดับการด าเนินงานอยูํใน
ระดับมาก และ 3) ปัจจัยการบริหารมีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ในระดับสูง  
ค าส าคัญ: ปัจจัยการบริหาร, การศึกษานอกระบบ, การศึกษาตามอัธยาศัย   
 

ABSTRACT  
  The objectives of this research were to study: 1) the factor of the management of non-formal and 
informal education, 2) the operation of internal quality assurance in non-formal and informal education, and 
3) the factors of management in accordance with internal quality assurance of non-formal and informal 
education, Bangkok Metropolitan Region. The samples of this research were 279 non-formal and informal 
education personnel in Bangkok Metropolitan Region, which were divided into three groups: 44 directors 
of non-formal and informal education in district center, 44 teachers working on quality assurance education, 
and 191 schoolteachers. The methodology was Krecie and Morgan. The research instruments consisted of 
evaluating and collecting data equivalent of .977. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, 
average, and standard deviation. Pearson’s Correlation Coefficient Data Analysis was also evaluated. The 
results from this research were as follows: 1) the administrative factors of the school administrators had a 
very good overall and individual behavior, first part with the highest average score is communication, second 
organizational culture leadership, teamwork, organizational structure, motivation and technology, respectively, 
(2) the operation of quality assurance within educational institutions of non-formal and informal education 
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with the overall operation was at a high level, and 3) management factors related to quality assurance in 
educational institutions of non-formal and informal education, Bangkok Area were found at the highest level. 
Keywords: management factors, non–formal education, informal education. 
 

บทน า 
 การจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐานสอดคล๎องกับความต๎องการของบุคคลและสังคมมี
ความส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดของประเทศ รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ระบุวํา บุคคลยํอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐต๎องจัดให๎
อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ และมาตรา  81 ระบุวํา รัฐต๎องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให๎เอกชนจัดการศึกษา
อบรมให๎เกิดความร๎ูคูํคุณธรรม เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาจึงมุํงพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎ “เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา มีความร๎ูคูํคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับ
ผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข” (ส านักทดสอบทางการศึกษา, 2544, หน๎า 1) 
 ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได๎จัดการศึกษาให๎กับประชาชนที่
เป็นผู๎ใหญํ ผู๎พลาดหรือขาดโอกาสทางการศึกษา โดยจัดในรูปแบบการศึกษาผู๎ใหญํ และมีการพัฒนามาอยําง
ตํอเน่ือง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นปีที่พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ก าหนดให๎มีการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แบํง
ระดับการศึกษาออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2546 ส าหรับการจัด
การศึกษาให๎กับผู๎ที่อยูํนอกโรงเรียน และมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน    

 หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษาต๎องจัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการ
ตรวจสอบจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอยํางน๎อยหนึ่งคร้ังในทุกห๎าปี เพื่อ
รับรองคุณภาพและสร๎างความมั่นใจในหลักประกันตํอผู๎เรียน ผู๎ปกครอง ชุมชนและสังคมวําผู๎เรียนทุกคนจะ
ได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความร๎ู ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร และจากการประเมินภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จ านวน
ทั้งสิ้น 50 เขต มีผลการประเมินในภาพรวมคือ เข๎ารับการประเมินทั้งหมด 50 เขต มีผลการประเมินได๎รับการ
รับรอง จ านวน 49 เขต คิดเป็นร๎อยละ 98 ไมํได๎รับการประเมิน จ านวน 1 เขต คิดเป็นร๎อยละ 2  ผลคะแนนการ
ประเมินภายนอกรอบสามจากส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในภาพรวม
ของกรุงเทพมหานคร พบวําผลการประเมินของสถานศึกษา จ านวน 50 เขต มีผลการประเมินในภาพรวมทุก
ตัวบํงชี้เฉลี่ยอยูํในระดับดี ในรายตัวบํงชี้มีผลการประเมินในระดับดีมาก จ านวน 9 ตัวบํงชี้คือ 1, 2, 7, 8, 9, 10, 
11 และ 12 รองลงมาคือ ผลการประเมินอยูํในระดับดี จ านวน 4 ตัวบํงชี้คือ 3, 4, 5 และ 6 (ส านักงานสํงเสริม
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร, 2558)  
ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยการบริหารที่สัมพันธ์ตํอการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต  สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลวิจัยเป็นข๎อมูลพื้นฐานส าหรับผู๎บริหาร น าไปใช๎ในการปรับปรุงสํงเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตํอไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารของผู๎บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 
สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขต สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารที่สัมพันธ์ตํอการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานของการวิจัย  
  ปัจจัยการบริหารของผู๎บริหารมีความสัมพันธ์ตํอการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยนี้มีการสังเคราะห์ปัจจัยการบริหารสรุปได๎คือ X1 ภาวะผู๎น า, X2 แรงจูงใจ, 
X3 วัฒนธรรมองค์กร, X4 โครงสร๎างองค์กร, X5 เทคโนโลยี, X6 การท างานเป็นทีม และ X7 การติดตํอสื่อสาร 
และการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 
สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ศึกษาตามกระบวนการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎แกํ Y1 การศึกษาและการเตรียมการ, Y2 การวางแผน
ประกันคุณภาพการศึกษา, Y3 การน าแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช๎, Y4 การตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา, Y5 การพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และ Y6 การเตรียมรับการประเมินจากองค์กร
ภายนอก 
 ขอบเขตด้านตัวแปร แบํงเป็น ตัวแปรชุดที่ 1 ได๎แกํ ปัจจัยการบริหารในศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเขต สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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กรุงเทพมหานคร ตัวแปรชุดที่ 2 ได๎แกํ การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการ 
ศึกษาตามอัธยาศัยเขต สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือ บุคลากรสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขต สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร จ านวน 
50 เขต ผู๎ให๎ข๎อมูลคือผู๎บริหาร ครูที่ท าหน๎าที่ประกันคุณภาพ และครูที่ท างานในศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขต จ านวน 485 คน กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ ผู๎บริหาร ครูที่ท าหน๎าที่ประกันคุณภาพ และครู
ที่ท างานในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต จ านวน 44 เขต ก าหนดขนาดของกลุํม
ตัวอยํางตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) จากนั้นใช๎วิธีการสุํมตัวอยําง
แบบงํายและแบบเจาะจง โดยได๎กลุํมตัวอยํางเป็นผู๎บริหารและครูที่ท าหน๎าที่ประกันคุณภาพ ประเภทละ 44 คน 
รวม 88 คน ครูที่ท างานในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต จ านวน 191 คน รวมกลุํม
ตัวอยํางทั้งสิ้น 279 คน   

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได๎แกํ แบบสอบถาม แบํงเป็น 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ปัจจัยการบริหารกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขต สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพ  
มหานคร และตอนที่ 3 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการ ศึกษาตามอัธยาศัย
เขต สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร   
 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 1) สถานภาพทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม ใช๎คําความถี่และคําร๎อยละ 2) การ
วิเคราะห์ปัจจัยการบริหารของผู๎บริหารในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต สังกัดส านักงาน
สํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ใช๎คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการ ศึกษาตาม
อัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ใช๎คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ที่นัยส าคัญทางสถิติ .01   

 

ผลการวิจัย 
  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย์การ 
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกรุงเทพมหานคร แสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
 

ตัวแปรชุดที่ 1 

ตัวแปรชุดที่ 2 

รวม 
ระดับความ 
สัมพันธ์ 

Y 1ก
าร
ศึก

ษา
แล

ะก
าร
เตรี

ยม
กา
ร 

Y 2
กา
รว
าง
แผ

นก
าร
ปร

ะก
ันค

ุณภ
าพ

กา
รศ
ึกษ

า 

Y 3ก
าร
น า
แผ

นก
าร
ปร

ะก
ัน

คุณ
ภา
พก

าร
ศึก

ษา
ไป

ใช
 ๎

Y 4ก
าร
ตร
วจ
สอ

บแ
ละ

ทบ
ทว

น
คุณ

ภา
พก

าร
ศึก

ษา
 

Y 5ก
าร
พัฒ

นา
แล

ะป
รับ

ปร
ุง

คุณ
ภา
พก

าร
ศึก

ษา
 

Y 6ก
าร
เตรี

ยม
รับ

กา
รป

ระ
เม
ินจ

าก
อง
ค์ก

รภ
าย
นอ

ก 

  X1ภาวะผู๎น า 0.68** 0.60** 0.66** 0.60** 0.63** 0.60** 0.62** สูง 

  X2แรงจงูใจ 0.65** 0.60** 0.64** 0.62** 0.60** 0.63** 0.62** สูง 

X3วัฒนธรรมองค์กร 0.65** 0.61** 0.70** 0.66** 0.61** 0.63** 0.64** สูง 

X4โครงสร๎างองค์กร 0.66** 0.59** 0.66** 0.62** 0.57** 0.56** 0.61** สูง 
X5เทคโนโลย ี 0.63** 0.57** 0.58** 0.60** 0.50** 0.57** 0.57** ปานกลาง 

X6การท างานเป็นทีม 0.67** 0.57** 0.63** 0.63** 0.60** 0.62** 0.62** สูง 
X7 การติดตํอสื่อสาร 0.65** 0.58** 0.62** 0.61** 0.59** 0.58** 0.60** สูง 

รวม 0.65** 0.58** 0.64** 0.62** 0.58** 0.59**   0.61**            สงู 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  

 

               จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร พบวํามีความสัมพันธ์เชิงบวกอยูํที่ระดับสูง โดยมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สอดคล๎องกับสมมติฐานของการวิจัย  

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารในภาพรวมกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร เป็นรายด๎านพบวํา ปัจจัยการบริหาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตในทุกด๎านอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเรียงล าดับความสัมพันธ์ได๎ดังนี้ Y1 ด๎านการศึกษาและการเตรียมการ อยูํใน
ระดับสูง รองลงมา ได๎แกํ Y3 ด๎านการน าแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช๎ Y4 ด๎านการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา Y6 ด๎านการเตรียมรับการประเมินจากองค์กรภายนอก Y5 ด๎านการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา และ Y2 ด๎านการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามล าดับ  
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 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารเป็นรายด๎านกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการ 
ศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมพบวํา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยการบริหารอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เรียงล าดับ
ความสัมพันธ์ได๎ดังนี้ ระดับสูง ได๎แกํ X3 ด๎านวัฒนธรรมองค์กร X1 ด๎านภาวะผู๎น า X2 ด๎านแรงจูงใจ X6 ด๎าน
การท างานเป็นทีม X4 ด๎านโครงสร๎างองค์กร X7 ด๎านการติดตํอสื่อสาร และ X5 ด๎านเทคโนโลยี ตามล าดับ 
 

อภิปรายผล 
 1. ปัจจัยการบริหารของผู๎บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต สังกัด
ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมทุกด๎านอยูํใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณาในรายด๎านพบวํา  วัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู๎น า  การท างานเป็นทีม ตามล าดับ สอดคล๎อง
กับสัลมาน สะบูดิง (2551) ที่ศึกษาปัจจัยการบริหารที่สํงผลตํอการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 พบวําปัจจัยการบริหารมีความสัมพันธ์
กับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนทางบวกในระดับสูง 
 2. การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 
สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและ
รายด๎านมีระดับการด าเนินงานอยูํในระดับสูง  โดยในรายด๎านมีระดับการด าเนินงานในด๎านการศึกษาและ
เตรียมการ การน าแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช๎ การตรวจสอบและการทบทวนคุณภาพการศึกษา ตาม 
ล าดับ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุนีย์ ทองหํอ (2548)  ที่ศึกษาปัจจัยการบริหารที่สํงผลตํอการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบวําปัจจัยการบริหารมี
ความสัมพันธ์กับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทางบวกในระดับสูง และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
สัลมาน สะบูดิง (2551) ที่ศึกษาปัจจัยการบริหารที่สํงผลตํอการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 พบวําปัจจัยการบริหารมีความสัมพันธ์กับ
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนทางบวกในระดับสูง  
 3. ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร พบวําปัจจัยการบริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในใน
ระดับสูงอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล๎องกับสมมติฐานของการวิจัย แสดงให๎เห็นวําปัจจัย
การบริหารมีความส าคัญตํอการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และมีสํวนชํวยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต โดยวัฒนธรรมองค์กร



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

131 

 

และปฏิสัมพันธ์ในการด าเนินงานตามวัฒนธรรมขององค์กร ท าให๎ผู๎บริหารเกิดภาวะผู๎น าในการด าเนินงาน 
พร๎อมสํงเสริมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยมีการน าแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
ไปใช๎เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการศึกษา และมีการศึกษาเตรียมการ และยังสอดคล๎องกับ กาญจนา ดอกสันเทียะ 
(2550) ที่ศึกษาผลการใช๎แนวทางการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
ขามสะแกแสง (ศรีรัฐประชานุเคราะห์) พบวําความคิดเห็นในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด๎านความร๎ูความเข๎าใจ ด๎านการน าไปใช๎ โดยภาพรวมอยูํในระดับ
มากที่สุด ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู๎น าชุมชน และผู๎ปกครองที่มีตํอการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใช๎แนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สูํมาตรฐานการศึกษา โดยภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด 
  

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาพัฒนาการบริหารด๎านเทคโนโลยีที่สํงผลตํอการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 
 2. ควรสํงเสริมปัจจัยการศึกษาและการเตรียมการประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเขต   
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การเขียนสีบนเคลือบบนเคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวียน 
โดยการถ่ายทอดลวดลายภาพปริศนาธรรม วัดนกออก จังหวัดนครราชสีมา 

PAINTING OVER GLAZE OF CERAMIC DAN KWAIN BY CONVEYING 
THE PATTERN MYSTERY WAT NOK OK, 

 NAKHON RATCHASIMA 
 

  จิรวัฒน์ จันทร์สว่าง* 
Jerawat Jansawang 

 

บทคัดย่อ  
 เทคนิคการใช๎สีบนเคลือบ สามารถใช๎เขียนบนเน้ือดินดํานเกวียนได๎ทุกอุณหภูมิ โดยมีวัตถุดิบหลัก
ดังนี้  ผงสีบนเคลือบ 60% Medium 30% น้ าสะอาด 10% เพิ่มวัตถุดิบ 1 ชนิดคือ น้ าสะอาด โดยใช๎ทฤษฎี
เส๎นตรง (line blend) สร๎างเทคนิคการเขียนสีได๎มากมาย เชํน เทคนิคการเขียนแบบสีน้ า และสีอะคริลิก สามารถ
สร๎างสรรค์ภาพปริศนาธรรม วัดนกออก บนดินดํานเกวียนได๎ดี ลักษณะสีบนเคลือบที่ทาจะมีการผสมสี
น้ าตาลไปเองในกระบวนการเผา เหมือนสีเอกรงค์ สีไมํฉูดฉาด มีความกลมกลืน เกิดความเป็นอัตลักษณ์
เฉพาะตัว เกิดการพัฒนาเทคนิคบนเคร่ืองปั้นดินเผาดํานเกวียน 
ค าส าคัญ: เคร่ืองปั้นดินเผาดํานเกวียน, สีบนเคลือบ, ภาพปริศนาธรรม  
 

ABSTRACT  
  Techniques painting over glaze colors can be used on all kinds of cartwheels. Main raw materials 

include 60% of over glaze colors, 30% of medium, 10% of clean water, and water. Line blend theory is used to 
create many coloring techniques such as watercolor techniques and coloring acrylic in order to create a 
picture of the mystery at Nok Ok Temple in Dan Kwian District. The color on the coating is brown due to 
blending process like monochrome and the color is not showy but harmonious leading to unique identity. 
Therefore, the development of techniques on Dan Kwain pottery has arisen. 
Keywords: ceramic Dan Kwain, over glaze colour, mystery. 
 
 
 

* อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบเซรามิก คณะศิลปกรรมออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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บทน า 
 ภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นงานศิลปะที่ปรากฏอยูํทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ภาคอีสานก็เป็น
ภูมิภาคหนึ่งที่ปรากฏงานจิตรกรรมฝาผนังกระจายอยูํหลายแหํงเกือบทุกจังหวัด เพราะนอกจากจะมีการค๎นพบ
ภาพจิตรกรรมที่ปรากฏอยูํตามผนังถ ้าและหน๎าผาตําง ๆ แล๎ว ยังปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนังตามโบสถ์แบบ
พื้นบ๎านที่ชาวบ๎านเรียกวํา “สิม” มีความเชื่อ ความรัก ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวทาง
จิตใจผสมกับจินตนาการ เป็นจุดเร่ิมต๎นของการสร๎างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังอีสานหรือฮูปแต๎ม ซึ่ง
เกิดจากสุนทรียทางอารมณ์ของชํางแต๎มที่พบเห็นวิถีชีวิตทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี หลักธรรม ค าสอน
ของพระพุทธศาสนา ถํายทอดพลังศิลปะเพื่อโน๎มน๎าวจิตใจผู๎ที่พบเห็นให๎ระลึกถึงคุณธรรม ความดี ความชั่ว 
ลักษณะรูปแบบของจิตรกรรมฝาผนังอีสานมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไมํวําจะพิจารณาถึงเทคนิค กรรมวิธี 
องค์ประกอบ สีสัน รวมถึงเร่ืองราวเนื้อหาสาระ เป็นงานศิลปะพื้นบ๎านที่บริสุทธิ์ มีความเป็นตัวของตัวเอง สร๎าง
ขึ้นด๎วยเหตุอันจ าเป็นเพื่อประโยชน์ใช๎สอยโดยตรง ภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสานแบํงออกเป็น 2 กลุํม คือ 
เร่ืองราวทางศาสนา และวรรณกรรมท๎องถิ่น ภาพจิตรกรรมในสิมบางคร้ังพบภาพที่ให๎แนวคิด ให๎ปรัชญาใน
การด าเนินชีวิตตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เชํน ภาพปริศนาธรรมที่ปรากฏอยูํบนเพดานวัดนกออก 
บ๎านนกออก อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได๎รับอิทธิพลจากศิลปะสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ 
ผสมกับชํางพื้นบ๎าน เป็นภาพที่แสดงถึงความเป็นไปของสรรพสิ่งคือ นกกินงู งูกินกบ กบกินช๎าง โดยแสดง
ภาพช๎างอยูํในท๎องกบ กบและช๎างอยูํในท๎องงู กบและช๎างอยูํในท๎องนก เป็นผลงานที่มีคุณคําทางประวัติศาสตร์
ของจังหวัดนครราชสีมา (ไพโรจน์ สโมสร, 2532, หน๎า  59, 91) เป็นผลงานที่มีคุณคําทางประวัติศาสตร์ของ
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งนับวําหาดูได๎ยากในปัจจุบัน 
 เนื่องด๎วยกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายผลักดันให๎เกิดเมืองศิลปะขึ้นโดยเร่ิมน ารํอง 3 เมือง คือ 
โคราช (นครราชสีมา) เชียงราย และกระบี่ ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมามีศักยภาพในการสํงเสริมการเรียนร๎ูด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมในสาขาวิชาตําง ๆ ด๎วยเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ ภูมิวัฒนธรรม และมรดกฐานความร๎ูที่มีมาก
เอ้ืออ านวยตํอการตอบรับเป็นเมืองศิลปะ เพื่อต๎อนรับเศรษฐกิจที่ก าลังขยายตัวออกสูํภูมิภาคและเป็นการเตรียม
พัฒนาเพื่อรองรับการทํองเที่ยวในอนาคตอันใกล๎ จึงมีแนวคิดในการที่จะอนุรักษ์ภาพปริศนาธรรม จิตรกรรม
ฝาผนัง วัดนกออก จังหวัดนครราชสีมา ด๎วยการถํายทอดลวดลายภาพปริศนาธรรมดังกลําวลงบนเคร่ืองปั้น 
ดินเผาด๎วยเนื้อดินดํานเกวียน อันเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญอยํางหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา ดังที่ปรากฏในค า
ขวัญประจ าจังหวัดวํา “เมืองหญิงกล๎า ผ๎าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินดํานเกวียน” เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และเผยแพรํผลงานภาพปริศนาธรรม จิตรกรรมฝาผนัง ผํานกระบวนการเคร่ืองปั้นดินเผาที่มีความแข็งแรง
คงทนถาวร สีสันไมํหลุดลํอน อันเป็นการปลูกฝังให๎เกิดจิตส านึกและร๎ูจักคุณคําในผลงานศิลปะพื้นบ๎านบริสุทธิ์ 
ปลูกฝังคํานิยมในความงามและร๎ูจักคุณคําของศิลปวัฒนธรรมของชาวจังหวัดนครราชสีมาได๎ และเพื่อพัฒนา 
อัตลักษณ์เคร่ืองปั้นดินเผาดํานเกวียนเข๎าสูํยุคประเทศไทย 4.0 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อสร๎างสรรค์กระบวนการเขียนสีบนเคลือบบนเคร่ืองปั้นดินเผาดํานเกวียน โดยการถํายทอดลวดลาย
ภาพปริศนาธรรม วัดนกออก จังหวัดนครราชสีมา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาข้อมูลเอกสาร และเก็บข้อมูลท่ัวไปภาคสนาม ภาพปริศนาธรรม จิตรกรรมฝาผนัง วัดนกออก 
จังหวัดนครราชสีมา วัดปทุมคงคา (นกออก) เป็นวัดของชุมชนมอญ ตั้งอยูํที่ต าบลนกออก อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา สร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2317 เป็นสถานที่ทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ ศาสนสถาน
เกําแกํที่ยังเหลืออยูํของวัดนี้คือ หอไตรกลางน้ า และสิม ภาพเขียนบนเพดานเป็นภาพจิตรกรรมที่เขียนด๎วยฝุ่น 
ได๎รับอิทธิพลจากสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ ภาพอยูํเหนือเศียรพระประธาน บอกถึงท๎องฟ้า ดาว ลวดลาย
เกี่ยวกับสัตว์ป่าหิมพานต์ และพันธุ์พฤกษาตําง ๆ แสดงสิ่งในธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ เปิดให๎นักทํองเที่ยว
เข๎าชมทุกวัน (การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย, ออนไลน์, 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 ภาพปริศนาธรรม วัดนกออก 

การทดลองสีบนเคลือบบนเคร่ืองปั้นดินเผาดํานเกวียน วิเคราะห์สีเพื่อน ามาใช๎ 
 

วิเคราะห์ลวดลายภาพปริศนาธรรม 
 

สร๎างสรรค์ผลงานการเขียนสีบนเคลือบ                        
บนเคร่ืองปั้นดินเผาดํานเกวียนลวดลายภาพปริศนาธรรม 
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 ภาพจิตรกรรมฝาผนังมีลักษณะการจัดวางองค์ประกอบแบบกระจัดกระจายออกโดยรอบจนเต็มพื้นที่
ของฝ้าเพดาน มีเนื้อหาแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับภาพสัตว์หิมพานต์และสัตว์ในจินตนาการของชํางท๎องถิ่นเป็นหลัก 
ซึ่งประเภทของภาพสัตว์หิมพานต์ที่ปรากฏนั้นล๎วนมีความหลากหลายแตกตํางกันทั้งประเภท สีสัน และการ
แสดงออกทางอิริยาบถที่เต็มไปด๎วยการเคลื่อนไหวไมํหยุดนิ่ง แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับวงจรชีวิต ตามหลักเกณฑ์
ของหํวงโซํอาหาร การตํอสู๎ดิ้นรน การเกี้ยวพาราสีตามธรรมชาติของสัตว์ป่าหิมพานต์ที่ชํางท๎องถิ่นได๎
กลั่นกรองออกมาจากจินตนาการ (สุภีมพศ ทองสกล, 2552, หน๎า 148) 
 การวิเคราะห์ภาพปริศนาธรรม จิตรกรรมฝาผนัง วัดนกออก จังหวัดนครราชสีมา 
  องค์ประกอบศิลป์: องค์ประกอบของภาพมีแนวความคิดตามคติความเชื่อของจักรวาล แสดงถึงการ
เคลื่อนไหววัฏจักรของชีวิต มีการสร๎างสรรค์ โดยการดัดแปลงและผสมผสานรูปทรงขึ้นมาใหมํตามจินตนาการ
ของชําง เชํน สัตว์หิมพานต์ สัตว์ป่า ลวดลายพันธุ์พฤกษา และดวงดาว แสดงออกถึงการจัดองค์ประกอบที่มี
ความกลมกลืน 
 เส๎น: การตัดเส๎นจะใช๎สีด าเป็นหลัก โดยจุดเดํนจะเน๎นเส๎นที่มีความหนา มีความคมชัด สํวนรายละเอียด
รองจะเน๎นเส๎นที่มีคําน้ าหนักสีที่อํอนและบาง 
 สี: ใช๎สีฝุ่นที่ได๎จากธรรมชาติ เกิดจากภูมิปัญญาของชําง สีพื้นจะใช๎สีโทนน้ าตาลเป็นหลัก และจะ
ใช๎สีสันตําง ๆ ในการสร๎างจุดสนใจที่กระจายอยูํทั่วองค์ประกอบของภาพ เชํน สีโทนเย็น ได๎แกํ สีฟ้า สีน้ าเงิน 
สีเหลือง สีเขียว และสีโทนร๎อน ได๎แกํ สีแดง สีส๎ม สีมํวง เป็นต๎น 
 2. การคัดลอกลวดลายภาพปริศนาธรรม จิตรกรรมฝาผนัง วัดนกออก จังหวัดนครราชสีมา  ในรูปแบบ 
2 มิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ภาพการคัดลอกลวดลายภาพปริศนาธรรม จิตรกรรมฝาผนัง วัดนกออก 
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 3. การทดลองการเขียนสีบนเคลือบบนผลิตภัณฑ์ด่านเกวียน มีวัตถุดิบที่ใช๎ในการทดลองคือ 
    - สีบนเคลือบ (Amarin on glaze color) 
    - น้ าสะอาด และน้ ายาผสมสีบนเคลือบ (Medium) 
    - กระเบื้องทดลองดินดํานเกวียนจากชุมชนดํานเกวียน 
    - ดินสอรํางแบบ พูํกัน ตลับสี ฟองน้ า 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 4 อุปกรณ์ส าหรับการเขียนสีบนเคลือบบนผลิตภัณฑ์ดํานเกวียน 
 
 การหาสูตรสํวนผสมเคลือบโดยใช๎ทฤษฎีเส๎นตรง (line blend) เป็นวิธีการหาอัตราสํวนผสมพื้นฐาน
ของเคลือบโดยใช๎พื้นฐานของเคลือบโดยใช๎วัตถุดิบตั้งแตํ  2 ชนิดขึ้นไป สูตรสํวนผสม สีบนเคลือบ 60% 
Medium 30% น้ าสะอาด 10% โดยใช๎เทคนิคการทา 
 
ตารางที่ 1 การทดลองใสํน้ าเปลํา ด๎วยทฤษฎีเส๎นตรง (line blend) 
 

ผลการทดลองใส่สีบนเคลือบ ด้วยทฤษฎีเส้นตรง (line blend) 

น้ าสะอาด   
ปริมาณ% 

อุณหภูมิ 

800 °C 1,100 °C 1,200 °C 1,250 °C 

จุดที่ 1 10%     

จุดที่ 2 20%     

จุดที่ 3 30%     
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 การทดลองทาสีบนเคลือบ ด๎วยทฤษฎีเส๎นตรง (line blend) บนแผํนทดลองดินดํานเกวียน อุณหภูมิ 
800 °C, 1,100 °C, 1,200 °C, และ 1,250 °C เผาอบสีที่อุณหภูมิ 800 °C โดยใช๎น้ าสะอาดเป็นวัตถุดิบในการแบํง
ระดับความเข๎มของสี ถ๎าปริมาณน้ าสะอาดปริมาณเปอร์เซ็นต์น๎อย เนื้อสีจะเข๎ม แตํถ๎าน้ าสะอาดปริมาณ
เปอร์เซ็นตม์าก เน้ือสีจะอํอนลง 
 
ตารางที่ 2 การทดลองสีบนเคลือบบนผลิตภัณฑ์ดํานเกวียนที่เผาในอุณหภูมิ 800 °C และ 1,100°C  อบสีที่ 
 อุณหภูมิ 800 °C 
 

การทดลองสีบนเคลือบบนดินด่านเกวียนเผาอบสีท่ีอุณหภูมิ 800 °C (cone017) 
แผํนทดลองอุณหภูมิ 800 °C แผํนทดลองอุณหภูมิ 1,100 °C 

  
 
 
 
 
 

แผํนทดลองอุณหภูมิ 1,200 °C แผํนทดลองอุณหภูมิ 1,250 °C 
  

 
 
 
 
 

  
 ผลการทดลองสีบนเคลือบในชํวงอุณหภูมิ 800 °C, 1,100 °C, 1,200 °C, 1,250 °C เผาอบสีที่อุณหภูมิ 
800 °C พบวําแผํนทดลองอุณหภูมิ 800 °C และ 1,100 °C เนื้อดินมีสีส๎ม ลักษณะสีบนเคลือบทุกสีมีสีสันสดใส 
ผิวเรียบเงากึ่งมันกึ่งด๎าน ลักษณะสีไมํสม่ าเสมอเพราะรอยทีแปรง มีการยึดเกาะที่ดีมาก สํวนแผํนทดลองอุณหภูมิ 
1,200 °C และ 1,250 °C เนื้อดินมีสีน้ าตาลเข๎ม ลักษณะสีบนเคลือบมีสีหมํนเป็นบางสี ผิวเงาและด๎าน ลักษณะสี
ไมํสม่ าเสมอเพราะรอยทีแปรง ต๎องผสม Medium มากขึ้นเพื่อชํวยในการยึดเกาะ 
 4. สร้างสรรค์การเขียนสีบนเคลือบบนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน  โดยการถ่ายทอดลวดลายภาพ
ปริศนาธรรม วัดนกออก จังหวัดนครราชสีมา 
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ภาพที่ 5 การเขียนสีบนเคลือบ ภาพปริศนาธรรม วัดนกออก บนกระเบื้องดินเผาดํานเกวียน 
 

ภาพที่ 6 การเขียนสีบนเคลือบ ภาพปริศนาธรรม วัดนกออก บนโอํงดินเผาดํานเกวียน 

ภาพที่ 7 ภาพปริศนาธรรม บนเนื้อดินดํานเกวียนกํอนเข๎าเตาอบสีที่อุณหภูมิ 800 °C 

ภาพที่ 8 ผลงานส าเร็จ ภาพปริศนาธรรม วัดนกออก บนกระเบื้องดินเผาดํานเกวียน 
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ผลการวิจัย 
 การวิจัยการเขียนสีบนเคลือบบนเคร่ืองปั้นดินเผาดํานเกวียน โดยมีวัตถุดิบหลักคือ ผงสีบนเคลือบ 
60% Medium 30% น้ าสะอาด 10% เพิ่มวัตถุดิบ 1 ชนิด คือ น้ าสะอาด โดยใช๎ทฤษฎีเส๎นตรง (line blend) ซึ่ง
แผํนทดลองดินดํานเกวียนที่เผาในชํวงอุณหภูมิ 800 °C และอุณหภูมิ 1,100 °C สีมีการยึดเกาะผิวแทํงทดลอง
ที่ดีมาก สามารถควบคุมการเขียนสีได๎ดีมาก สํวนแผํนทดลองดินดํานเกวียนที่เผาในชํวงอุณหภูมิ 1,200 °C และ
อุณหภูม ิ1,250 °C มีการดูดซึมน้ าที่ไมํดี ต๎องผสม Medium มากขึ้นจึงสามารถควบคุมการเขียนสีได๎พอใช๎ สี
บนเคลือบสามารถใช๎เขียนบนเน้ือดินดํานเกวียนได๎ สร๎างเทคนิคการเขียนสีได๎มากมาย เชํน เทคนิคการเขียน
แบบสีน้ า และสีอะคริลิก เทคนิคการเขียนแบบสีน้ าจะต๎องเพิ่มปริมาณเปอร์เซ็นต์ของน้ ามากขึ้นในสีบนเคลือบ 
เชํน การใช๎สีเขียนบรรยากาศ ท๎องฟ้า ลวดลายพันธุ์พฤกษา หรือสีพื้นหลังของจุดเดํนของภาพปริศนาธรรม 
สํวนเทคนิคการเขียนสีแบบสีอะคริลิกจะต๎องเพิ่มปริมาณเปอร์เซ็นตข์อง Medium มากขึ้นในสีบนเคลือบ สามารถ
ไลํน้ าหนักของสีได๎ดี และการเก็บรายละเอียดของจุดเดํน เชํน การเขียนสัตว์หิมพานต์  สัตว์ป่า ดวงดาว  เป็นต๎น 
 

อภิปรายผล 
 การสร๎างสรรค์การเขียนสีบนเคลือบบนเคร่ืองปั้นดินเผาดํานเกวียน โดยการถํายทอดลวดลายภาพ
ปริศนาธรรม วัดนกออก จังหวัดนครราชสีมา ผลการสร๎างสรรค์คือ สีบนเคลือบสามารถใช๎เขียนบนเนื้อดิน
ดํานเกวียนได๎ดแีละมีความสวยงาม เกิดเทคนิคมากมายในแตํละชํวงอุณหภูมิ เมื่อเผาในอุณหภูมิที่สูงเนื้อดิน
ดํานเกวียนมีสีน้ าตาลจนถึงด า มีความเงางาม มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว สีบนเคลือบที่ทาจะมีการผสมสีน้ าตาลไป
เองในกระบวนการเผา เหมือนสีเอกรงค์ สีไมํฉูดฉาด มีความกลมกลืน ท าให๎สามารถถํายทอดชิ้นงานภาพ
ปริศนาธรรม วัดนกออก จังหวัดนครราชสีมา ให๎ร๎ูสึกถึงความเกําความขลังแฝงซ๎อนอยูํภายในดินดํานเกวียน 
 
 

ภาพที่ 9 ผลงานส าเร็จภาพปริศนาธรรม วัดนกออก บนโอํงดินเผาดํานเกวียน 
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ข้อเสนอแนะ 
 สามารถน าองค์ความร๎ูด๎านการเขียนสีบนเคลือบบนเคร่ืองปั้นดินเผาดํานเกวียน โดยการถํายทอด
ลวดลายภาพปริศนาธรรม จิตรกรรมฝาผนัง วัดนกออก จังหวัดนครราชสีมา ไปถํายทอดสูํกลุํมผู๎ประกอบการ
เคร่ืองปั้นดินเผาในชุมชน โรงเรียน  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และปลูกฝังให๎เกิดจิตส านึก ร๎ูจักคุณคําในผลงานศิลปะ
พื้นบ๎านบริสุทธิ์ และสามารถสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการเตรียมพัฒนาเพื่อรองรับการทํองเที่ยว
ในอนาคตอันใกล๎ 
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การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผา่นห้องเรียนอัจฉริยะส าหรับนักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 

DEVELOPING OF LEARNING MANAGEMENT USING  
ACTIVE LEARNING WITH SMART CLASSROOM FOR GRADE 6 

STUDENTS  IN ANUBANSAIYOK SCHOOL 
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Asst. Prof. Dr. Nivet Chirawichitchai 

 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน
ระหวํางการจัดการเรียนร๎ูแบบเดิมกับการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ  3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ผลการวิจัยพบวํา คุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ
ซึ่งประเมินโดยผู๎เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมมาก และมีคุณภาพอยูํในเกณฑ์ดีที่ระดับคะแนน 4.02 ผลการทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนระหวํางการจัดการเรียนรู๎แบบเดิมกับการจัดการเรียนรู๎เชิงรุกผํานห๎องเรียน
อัจฉริยะ พบวําผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ภายหลังการเรียนรู๎ด๎วยการจัดการเรียนรู๎เชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะดีกวํา
การจัดการเรียนร๎ูแบบเดิม อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎เรียนที่
เรียนผํานรูปแบบการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ พบวําผู๎เรียนมีความพึงพอใจมาก โดยมีระดับ
คําเฉลี่ยที่ 4.14 
ค าส าคัญ: รูปแบบการจัดการเรียนร๎ู, การจัดการเรียนร๎ูเชิงรุก, ห๎องเรียนอัจฉริยะ, โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
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 ABSTRACT  
  The objectives of this research was to: 1) development of learning management using active learning 

with smart classroom for grade 6 student in Anuban Saiyok School, 2) compare teaching learning model 
between traditional learning and active learning with smart classroom, and 3) determine the satisfaction of 
the students with feedback of learning management using active learning with smart classroom. The results 
of research showed the quality of teaching using active learning with smart classroom by experts evaluation 
found appropriate, It quality was very good and the scores level at 4.02. The result of comparison during 
between traditional learning and learning using active learning with smart classroom found that the learning 
by using active learning with smart classroom made achievement better than was better than traditional 
learning at statistical significance .05. And the satisfactions of students were satisfied at high level. It was 
found that the average level at 4.14. 
Keywords: learning management model, active learning, smart classroom, Anuban Saiyok School.  
 

บทน า 
 การศึกษาไทยในยุคปัจจุบันที่ผํานมานั้น การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กไทยในแตํละปีอยูํใน

เกณฑ์ที่ต่ ากวํามาตรฐาน จึงมีการพยายามยกระดับมาตรฐานทางการศึกษาของผู๎เรียนเพื่อให๎ได๎มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ ปัจจัยที่สํงผลตํอการศึกษาในด๎านหนึ่งคือ รูปแบบการเรียนร๎ูและสื่อการเรียนการสอน ต๎องด าเนินการ
ปฏิรูปการเรียนรู๎ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข๎ามาชํวยในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีประสิทธิภาพ
และพัฒนาการศึกษาให๎มีคุณภาพมากขึ้น 

 การปฏิรูปการศึกษามีนโยบายสร๎างผู๎เรียนให๎มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น การจัดการเรียนร๎ูต๎องมี
ลักษณะที่ท าให๎ผู๎เรียนมีความกระตือรือร๎น คิดค๎นหาความร๎ูและค าตอบอยูํตลอดเวลาตามแนวการจัดการเรียนร๎ู
เชิงรุก (active learning) (Schomberg, 1986) โดยเป็นการจัดการเรียนร๎ูที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ สร๎างความร๎ูจากสิ่ง
ที่ปฏิบัติ ผู๎เรียนได๎ลงมือกระท ามากกวําการฟัง ใช๎กระบวนการคิดขั้นสูง อีกทั้งการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกสามารถ
แก๎ไขปัญหาความนําเบื่อของชั้นเรียนแบบเดิม ท าให๎ผู๎เรียนค๎นพบและสร๎างสรรค์ความรู๎ใหมํได๎ 

 ดังนั้น จึงต๎องจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกโดยผนวกกับนวัตกรรมด๎านเทคโนโลยีการเรียนการสอนเพื่อเตรียม
ความพร๎อมเข๎าสูํการศึกษาในยุค Thailand 4.0 และการเปลี่ยนแปลงแนวคิดด๎านการจัดการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 ต๎องค านึงถึงวิธีการเรียนรู๎ เคร่ืองมือที่ใช๎ รวมทั้งสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนร๎ู ต๎องสามารถตํอยอด
ไปสูํการท างานในอนาคตได๎ ต๎องเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนร๎ูในทุกระดับชั้น สิ่งเหลํานี้สํงผลกระทบ
ให๎เกิดการปรับเปลี่ยนจากห๎องเรียนแบบเดิมไปสูํห๎องเรียนที่เน๎นการมีปฏิสัมพันธ์และการมีสํวนรํวมของ
ผู๎เรียนซึ่งเรียกวํา ห๎องเรียนอัจฉริยะ  
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 จากความส าคัญข๎างต๎น ผู๎วิจัยจึงพัฒนาการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนร๎ูเชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการทางการเรียนระหวํางการจัดการเรียนร๎ูแบบเดิมกับการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกผําน
ห๎องเรียนอัจฉริยะ และส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ 
เพื่อพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีประสิทธิภาพดีขึ้นและพัฒนาการศึกษาให๎มีคุณภาพดีขึ้นตํอไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู๎เชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนระหวํางการจัดการเรียนร๎ูแบบเดิมกับการจัดการ
เรียนรู๎เชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู๎วิจัยด าเนินการพัฒนาจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและวิเคราะห์ความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ ท าให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่

ดีกวําการจัดการเรียนรู๎แบบเดิม อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะอยูํใน

ระดับมาก 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) เป็นกระบวนการเรียนการสอนผํานการปฏิบัติหรือการ

ลงมือท า ผู๎เรียนได๎ใช๎กระบวนการคิดขั้นสูง ได๎แกํ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินคํา 
 ห้องเรียนอัจฉริยะ (smart classroom) หมายถึง ห๎องเรียนหรือแหลํงการเรียนร๎ูที่จัดท าขึ้นในลักษณะ

พิเศษเฉพาะที่แตกตํางจากห๎องเรียนโดยทั่วไป เน๎นการสร๎างปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนรํวมกันจากเทคโนโลยีที่
หลากหลายทั้งสื่อในระบบภาพและเสียง กํอให๎เกิดการเรียนทั้งในชั้นเรียนปกติและนอกชั้นเรียนในการเรียน
แบบทางไกลที่มีประสิทธิภาพ  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบํงออกเป็น 2 กลุํม ดังนี้ 1) กลุํมผู๎เชี่ยวชาญด๎านการเรียนการสอนโดย

ใช๎ห๎องเรียนอัจฉริยะ จ านวน 3 คน  และ 2) กลุํมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560  จ านวน 80 คน จ าแนกเป็น 2 กลุํมยํอยตามห๎องเรียนคือ กลุํมควบคุม 
เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 จ านวน 40 คน และกลุํมทดลองเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6/2 จ านวน 40 คน 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได๎แกํ  
 1. รูปแบบการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ  
 2. เนื้อหาวิชา ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองการน าเสนอข๎อมูล 

 3. แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ 
 4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ ส าหรับ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค  
 5. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชา ง16101 การ

งานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองการน าเสนอข๎อมูล เป็นข๎อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษารายละเอียดของรูปแบบการจัดการเรียนร๎ูที่สร๎างขึ้น  จัดเตรียมสื่อประกอบการสอน วัสดุ

อุปกรณ์ ใบงาน เป็นต๎น และศึกษาแผนจัดการเรียนรู๎รายวิชา ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองการ
น าเสนอข๎อมูล 

 2. ด าเนินการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ ดังนี้  
  2.1 ขั้นเตรียมใช๎รูปแบบการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ ผู๎สอนต๎องชี้แจงเพื่อสร๎าง

ความรู๎ความเข๎าใจและแนวทางในการเรียนรู๎เชิงรุก ยึดผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนร๎ูแบบกระบวนการกลุํม 
มีการน าเทคโนโลยีเข๎ามาชํวยในการจัดการเรียนการสอนและชี้แจงวิธีการประเมินแบบทดสอบและประเมิน
ตามสภาพจริงจากการท ากิจกรรม มีการทดสอบกํอนเรียนและทบทวนความรู๎พื้นฐาน 

  2.2 ขั้นการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกในวิชา ง 16101 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เร่ืองการน าเสนอข๎อมูล จ านวน 20 ชั่วโมง กับกลุํมทดลอง โดย 

   - ขั้นน าเข๎าสูํบทเรียน เร่ิมต๎นชั้นเรียนโดยการแนะน าตนเอง เตรียมตัวผู๎เรียน แนะน าบทเรียน 
วิธีการเรียน และถาม-ตอบจากความรู๎เดิม 

   - ขั้นน าเสนอสถานการณ์  นักเรียนแตํละคนศึกษาความร๎ูเร่ืองการน าเสนอข๎อมูลจาก Google 
Classroom แล๎วผลัดกันอธิบายความร๎ูที่ได๎จากการศึกษาให๎เพื่อนในกลุํมฟัง ซักถามความร๎ูหรือข๎อสงสัยจนทุก
คนในกลุํมมีความร๎ูความเข๎าใจที่ถูกต๎องตรงกัน จากนั้นครูตั้งประเด็นปัญหา ให๎ใบงานเร่ืองการน าเสนอข๎อมูล 
นักเรียนรํวมกันค๎นหาความร๎ูที่ได๎ศึกษามาและสร๎างสรรค์ผลงาน 
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   - ขั้นสรุปและอภิปรายผล สมาชิกแตํละกลุํมรํวมกันสรุปความร๎ูเร่ืองการน าเสนอข๎อมูลจน
ทุกคนมีความร๎ูความเข๎าใจที่ถูกต๎องตรงกัน นักเรียนแตํละคนใช๎โปรแกรม Microsoft PowerPoint น าเสนอ
ข๎อมูล โดยใช๎ข๎อมูลที่ก าหนด จากนั้นเขียนอธิบายขั้นตอนการสร๎างงานน าเสนอ พร๎อมติดภาพผลงานประกอบ
ลงในใบงานเร่ืองการน าเสนอข๎อมูล สํงให๎ครูตรวจ 

   - ขั้นประเมินผล จะประเมินผลในแตํละขั้นตอน วัดและประเมินตามสภาพจริงจากการสังเกต
พฤติกรรมในการท างานและการสร๎างสรรค์ชิ้นงาน และจากการที่นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  

 3. วัดและประเมินผลการเรียนร๎ูโดยน าข๎อมูลที่เก็บรวบรวมได๎มาวิเคราะห์ผลโดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป 
 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได๎แกํ คําเฉลี่ย ( ) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

 

ผลการวิจัย  
 1. การประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู๎วิจัย 
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎เชิงรุกส าหรับวิชา ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู๎เชี่ยวชาญประเมิน
ความเหมาะสม รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะโดยผู๎เชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน  SD ระดับคุณภาพ 

ด้านคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก    
1.  รูปแบบการจัดการเรียนรูเ๎ชิงรกุผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ 
     ออกแบบตามล าดับขั้นตอนอยาํงถูกต๎องเหมาะสม 

4.33 0.58 ด ี

2.  รูปแบบการจัดการเรียนรูเ๎ชิงรกุผํานห๎องเรียนอัจฉริยะมีการ 
     ออกแบบได๎ครอบคลุมกระบวนการจัดการเรียนรู ๎

4.33 0.58 ด ี

3.  รูปแบบการจัดการเรียนรูเ๎ชิงรกุผํานห๎องเรียนอัจฉริยะมีจดุประสงค์ 
      การเรียนรู๎สอดคล๎องกับกิจกรรมการเรียนรู๎และการประเมินผล 

4.00 0.00 ด ี

4.  รูปแบบการจัดการเรียนรูเ๎ชิงรกุผํานห๎องเรียนอัจฉริยะสามารถ 
      จูงใจในการเรียนรูข๎องผู๎เรียน 

4.67 0.58 ดีมาก 

5.  รูปแบบการจัดการเรียนรูเ๎ชิงรกุผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ 
     สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมกับกิจกรรมและการเรียนรู๎แบบกลุํม 

4.33 0.58 ด ี

6.  รูปแบบการจัดการเรียนรูเ๎ชิงรกุสามารถใช๎เทคโนโลยีที่สนบัสนุน 
     กิจกรรมผํานห๎องเรียนอจัฉริยะประกอบการเรียนการสอนได ๎

3.67 0.58 ด ี
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ตารางที่ 1  (ตํอ) 
 

รายการประเมิน  SD ระดับคุณภาพ 

ด้านคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก    
7.  เนื้อหาทีใ่ช๎จัดท าการจัดการเรยีนรู๎เชิงรุกมีความเหมาะสมกับผู๎เรียน 4.33 0.58 ด ี
8.  เนื้อหาทีใ่ช๎ในการจดัการเรียนรู๎เชิงรุกมีความเหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด 4.33 0.58 ด ี
ด้านการจัดกิจกรรมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก    
9.  เนื้อหาทีใ่ช๎ในการจดัการเรียนรู๎เชิงรุกมีสาระการเรียนรู๎ที่สอดคล๎อง 
     กับวัตถุประสงค ์

4.00 0.00 ด ี

10. การจัดการเรียนรู๎เชิงรุกผํานหอ๎งเรียนอจัฉริยะเกดิกระบวนการคิดวิเคราะห์ 3.33 0.58 ปานกลาง 
ด้านการวัดผลและประเมนิผล    
11. เครื่องมือทีใ่ช๎ในการวัดและประเมินผลมคีวามเหมาะสม 
      กับรูปแบบการจัดการเรียนรู ๎

3.67 0.58 ด ี

12. การวัดผลและประเมินผลสอดคล๎องกับรปูแบบการจดัการเรียนรู๎เชิงรุก 
      ผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ 

4.00 0.00 ด ี

ค่าเฉลี่ยรวม 4.02 0.30 ด ี

 
 จากตารางที่ 1 พบวําผู๎เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มีความคิดเห็นในภาพรวมวํา รูปแบบการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุก

ผํานห๎องเรียนอัจฉริยะมีความเหมาะสม มีคุณภาพอยูํในเกณฑ์ดีที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.02 สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทํากับ 0.30 แสดงให๎เห็นผู๎เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบเดิมกับการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ รายละเอียดดังตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนระหวํางการจัดการเรียนร๎ูแบบเดิมกับการจัด 
                  การเรียนรู๎เชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ 
 

ประเภทกลุ่มตัวอย่าง n  SD t p 
กลุํมทดลอง 40 7.24 0.20 

-16.80 **.00 
กลุํมควบคุม 40 5.13 0.13 
** แทนนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั .05 

 
 จากตารางที่ 2 พบวํากลุํมควบคุมที่มีการจัดการเรียนรู๎แบบเดิม มีคะแนนหลังเรียนรู๎ที่ระดับคะแนน

เฉลี่ย 5.13 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.13 และกลุํมทดลองที่ใช๎รูปแบบการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกผํานห๎องเรียน
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อัจฉริยะมีคะแนนหลังเรียนร๎ูที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 7.24 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.20 การทดสอบสมมติฐาน
ได๎ผลการค านวณคํา t มีคําเทํากับ -16.80 ที่ระดับนัยส าคัญ .00  แสดงวําผลการเรียนรู๎ของกลุํมทดลองมีคําสูง
กวํากลุํมควบคุมอยํางมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 3. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอัจฉริยะส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค รายละเอียดดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ผลประเมินความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ 
 

รายการประเมิน X  SD ระดับความพึงพอใจ 

1.  รูปแบบการจัดการเรียนรูเ๎ชิงรกุผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ  
     ชํวยกระตุ๎นหรือเร๎าความสนใจใหเ๎กิดกระบวนการเรียนรู ๎

4.18 0.65 มาก 

2.  รูปแบบการจัดการเรียนรูเ๎ชิงรกุผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ  
     ชํวยให๎เกิดการบูรณาการความรู๎  

4.16 0.68 มาก 

3.  รูปแบบการจัดการเรียนรูเ๎ชิงรกุผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ 
     ชํวยพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ เชํน การรวบรวม  
     การก าหนดประเด็นปัญหา การแยกแยะข๎อมูล การแก๎ไขปัญหา  
     การสรุป 

3.90 0.84 มาก 

4.  รูปแบบการจัดการเรียนรูเ๎ชิงรกุผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ  
     สามารถถํายทอดความรู๎ในรายวิชาได๎ครบถ๎วน 

4.00 0.83 มาก 

5.  รูปแบบการจัดการเรียนรูเ๎ชิงรกุผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ  
     ชํวยกระตุ๎นและพัฒนาการท างานรํวมกับผู๎อื่น 

4.19 0.89 มาก 

6.  รูปแบบการจัดการเรียนรูเ๎ชิงรกุผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ  
     ชํวยสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู๎ 

4.10 0.85 มาก 

7.  รูปแบบการจัดการเรียนรูเ๎ชิงรกุผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ  
     มีความเป็นอิสระในการเรียน  เชํน  การเลือกใช๎เทคโนโลยี   
     สืบค๎นข๎อมูล 

4.23 0.89 มาก 

8.  ห๎องเรียนอจัฉริยะมเีทคโนโลยีที่หลากหลาย 4.37 0.89 มาก 
9.  ห๎องเรียนอจัฉริยะชํวยสํงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู ๎ 4.14 0.87 มาก 

10. บรรยากาศในห๎องเรียนมคีวามเหมาะสมและชํวยกระตุ๎น 
      ความสนใจของผู๎เรียน 

4.26 0.79 มาก 

11. ผู๎เรียนมีความเข๎าใจในบทเรียนมากกวําการเรียนรูปแบบเดิม 3.98 0.75 มาก 
12. ผู๎เรียนสามารถคิดแก๎ไขปญัหาตําง ๆได๎อยํางมีขั้นตอน 4.04 0.72 มาก 
13. ผู๎เรียนสามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได ๎ 4.31 0.91 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.14 0.45 มาก 
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 จากตารางที่ 3 พบวําความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอรูปแบบการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกผํานห๎องเรียน
อัจฉริยะ โดยรวมผู๎เรียนมีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยที่ 4.14 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 
0.45 แสดงให๎เห็นวําผู๎เรียนมีความพึงพอใจไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 

               
 
 
 

 
ภาพที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู๎เชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ 

                                                          ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
 

อภิปรายผล   
 1. รูปแบบการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นตามความเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ

พบวํามีความเหมาะสมในระดับมากกับการจัดการเรียนรู๎ในปัจจุบัน สามารถน าไปใช๎กับการเรียนการสอนได๎
อยํางมีคุณภาพ โดยประเด็นสํวนใหญํที่ผู๎เชี่ยวชาญลงความเห็นวํามีคุณภาพดีมาก มีระดับคําเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.67 
คือรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะสามารถจูงใจในการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 

 2. จากการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนระหวํางการจัดการเรียนร๎ูแบบเดิม
กับการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ พบวํากลุํมควบคุมที่มีการจัดการเรียนร๎ูแบบเดิมมีผลคะแนน
หลังเรียนร๎ูที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 5.13 และกลุํมทดลองที่ใช๎รูปแบบการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ
มีผลคะแนนหลังเรียนร๎ูที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 7.24 และการทดสอบสมมติฐานได๎คํา t-test เทํากับ -16.80 ที่
ระดับนัยส าคัญ .00 แสดงวําผลการเรียนรู๎ของกลุํมทดลองมีคําสูงกวํากลุํมควบคุมอยํางมีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว๎ แสดงวํากลุํมทดลองที่ใช๎รูปแบบการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกผําน
ห๎องเรียนอัจฉริยะมีระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยสูงกวํากลุํมควบคุมที่มีการจัดการเรียนรู๎แบบเดิม 

 3. จากการศึกษาความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะ พบวํา
โดยรวมแล๎วผู๎เรียนมีความคิดเห็นอยูํในระดับพึงพอใจมาก มีระดับคําเฉลี่ยที่ 4.14 โดยประเด็นที่มีระดับความ
พึงพอใจมากมีคําเฉลี่ย 4.37 คือ ห๎องเรียนอัจฉริยะมีเทคโนโลยีที่หลากหลาย ประเด็นที่มีคําเฉลี่ยสูงรองลงมาคือ 
ผู๎เรียนสามารถน าความร๎ูไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ โดยมีคําเฉลี่ย 4.31 สรุปได๎วํา การจัดการเรียนร๎ู
เชิงรุกผํานห๎องเรียนอัจฉริยะชํวยกระตุ๎นหรือเร๎าความสนใจให๎เกิดกระบวนการเรียนร๎ู มีทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ ได๎ลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง มีอิสระในการค๎นคว๎าหาความร๎ู มีเทคโนโลยีที่หลากหลายมาชํวยสนับสนุน 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยครั้งตํอไป ควรเปรียบเทียบระหวํางรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เชิงรุกกับการจัดการเรียนร๎ู

ในลักษณะอ่ืน ๆ และควรพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนร๎ูเชิงรุกไปประยุกต์ใช๎กับสื่อการเรียนการสอนใน
รูปแบบอื่น ๆ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะทางประชากรที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
น้ าหอมมาดามฟิน  2) เพื่อศึกษาการรับร๎ูที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ าหอมมาดามฟิน 3) เพื่อศึกษาสํวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ าหอมมาดามฟิน 4) เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดที่มีตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ าหอมมาดามฟิน 5) เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีผลตํอผลิตภัณฑ์น้ าหอม
มาดามฟิน เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุํมตัวอยํางคือ เพศหญิงที่ใช๎ผลิตภัณฑ์น้ าหอมมาดามฟินในประเทศ
ไทย จ านวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม  
 ผลการวิจัยพบวํา 1) ผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุ 35-39 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน รายได๎เฉลี่ย 10,001-30,000 บาท และสถานภาพโสด การรับร๎ูที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อ
สํวนใหญํมาจากเพื่อนแนะน า  ร๎ูจักน้ าหอมมาดามฟินมาแล๎วประมาณ 1-2 ปี ซึ่งสามารถตอบโจทย์การใช๎งาน
ในด๎านคุณภาพ โดยจะซื้อคร้ังละประมาณ 1,001-2,000 บาท หรือปีละ 1-2 คร้ัง กลิ่นที่ชอบคือ กลิ่น  Fin in 
Love สํวนใหญํใช๎แล๎วชอบและจะกลับมาซื้อซ้ าอีก 2) สํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้ออยูํ
ในระดับมากที่สุดทั้ง 8 ด๎าน แตํด๎านที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อของลูกค๎าน้ าหอมมาดามฟินคือ การให๎อ านาจ
ตํอรอง (power) การมีโปรโมชันลดแลกแจกแถม (promotion) และการใช๎พนักงานขาย (personal)  3) กลยุทธ์
การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลตํอการตัดสินใจ โดยรวมอยูํในระดับมากที่สุดทั้ง Facebook  และ Line 
โดยผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความส าคัญกับปัจจัยหลัก ๆ คือ คุณภาพและความถูกต๎องของเนื้อหา รูปแบบและ
ความนําสนใจ การท าให๎ลูกค๎าเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารได๎งําย และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค๎า  4) ทัศนคติที่มี
ผลตํอการตัดสินใจซื้อของลูกค๎า พบวําปัจจัยส าคัญ 3 อันดับสูงสุดที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อของลูกค๎า ได๎แกํ 
ซื้อเพราะชื่นชอบนักแสดงและผู๎มีชื่อเสียงที่เป็นพรีเซ็นเตอร์ให๎กับสินค๎า ซื้อเพราะเชื่อค าแนะน าจากเพื่อนหรือ
คนร๎ูจัก ซื้อเพราะสินค๎าชํวยแก๎ปัญหาเร่ืองความรัก ชีวิตคูํ และความสัมพันธ์ในครอบครัวได๎ 
ค าส าคัญ: มาดามฟิน, น้ าหอม, กลยุทธก์ารสื่อสารตลาดออนไลน,์ สํวนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ 
 
* นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรปีทุม ปีการศึกษา 2560 
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ABSTRACT 
              The objectives of this research were to study the following aspects that affected decision to purchase 
Madame Fin perfume: demographic characteristics, marketing mix, communication strategies, and perception. 
The samples were 400 consumers who used online media to make a decision to purchase Madame Fin 
perfume in Thailand. Questionnaires were used as an instrument to collect data in this research. Statistics 
used to analyze data were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, difference comparison 
between with One-way ANOVA F-test, and Pearson Product Moment Correlation. 
                The result indicated that the majority of female respondents between the age of 35-39 were company 
employees with monthly income of 10,001-30,000 baht and had got undergraduate degree. Most of them are 
Madame Fin perfume customers for 1-2 years. They bought Madame Fin perfume due to its good quality. 
The frequency of purchase Madame Fin perfume was 1-2 times per year. They spent 1,001-2,000 baht. The 
most popular scent is Fin in Love. Most of the respondents like the perfume and will continue to purchase 
it. In relation to the marketing mix or 8Ps Power, the promotion and personal sale have significantly affected 
decision to purchase Madame Fin perfume. As to online media, Line and Facebook have greatly affected 
decision to purchase the perfume. The respondents were satisfied with the content accuracy and quality. The 
top-three perspectives that primarily affected the decision to purchase Madame Fin perfume were the product 
spokespersons such as celebrities, friend’s  recommendation, and the functions of product that help solve 
problem in love and relationship with their loved ones and families. 
Keywords: Madame Fin, perfume, online marketing communication strategy, marketing mix, buying decision. 
  

บทน า 
 ปัจจุบันสังคมไทยให๎ความส าคัญกับภาพลักษณ์ของบุคคลมากขึ้น และปฏิเสธไมํได๎วําความมั่นใจ
และความนําเชื่อถือเป็นใบเบิกทางสูํโอกาสในด๎านตําง ๆ  ของชีวิต คนทั่วไปจึงหันมาให๎ความสนใจกับภาพลักษณ์
ของตนเองมากขึ้น เพราะบุคลิกภาพที่ดีเป็นภาพแรกที่จะชํวยสร๎างการจดจ าให๎กับคนทั่วไป และการมีบุคลิก
ที่งดงาม สุภาพ สามารถบํงบอกความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองได๎ดีที่สุด การเสริมความงามให๎กับรํางกายจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นมากขึ้น การถูกกระตุ๎นและตอกย้ าด๎วยความหอมท าให๎อารมณ์ของคนเราเปลี่ยนแปลงได๎ เนื่องจาก
ความหอมสามารถกระตุ๎นความทรงจ าของผู๎คน เมื่อเรานึกถึงความหอมของกลิ่นตําง ๆ เราจะรู๎สึกสดชื่นและ
มีความสุข คนทั่วไปสามารถเชื่อมโยงกลิ่นตําง ๆได๎ตั้งแตํคร้ังแรกที่ได๎สัมผัส นอกจากนั้นในหลายวัฒนธรรม 
ความหอมที่มีหลากหลายกลิ่นสามารถดึงภาพความทรงจ าในอดีตกลับมาได๎ และหลาย ๆ กลิ่นท าให๎นึกถึง
วันเวลาที่ผํานมา นึกถึงครอบครัว เพื่อน หรือแม๎แตํคนรักที่เป็นแรงบันดาลใจ นอกจากนั้นกลิ่นหอมที่เย๎ายวน
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หรือดึงดูดสื่อถึงความหมายหรือความต๎องการบางอยําง การประทินผิวด๎วยเคร่ืองหอมหรือน้ าหอมจึงได๎รับ
ความนิยมมากขึ้น (ดวงใจ ธรรมนิภานนท์, ออนไลน์, 2557) 
 น้ าหอมแบรนด์ไทย “มาดามฟิน” คิดค๎นผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์และแก๎ปัญหาให๎กับกลุํมผู๎บริโภค
ที่เป็นเพศหญิงในประเทศไทย ผลิตโดยผู๎เชี่ยวชาญด๎านน้ าหอมระดับโลกเพื่อรังสรรค์ความหอมสูํความทรง
จ าอันแสนสุข น้ าหอม “มาดามฟิน” ได๎รับความนิยมและเป็นที่ร๎ูจักในสังคมวงกว๎าง มียอดขายที่ก๎าวกระโดด
ตลอดระยะเวลา 3 ปี น้ าหอม “มาดามฟิน” วางจ าหนํายผํานการสื่อสารผํานสื่อออนไลน์ที่หลากหลาย ทั้ง 
Facebook, Line, YouTube และ Website สํงผลให๎มีกลุํมตัวอยํางที่ร๎ูจักกวํา 500,000 คนในปัจจุบัน มียอดจ าหนําย
มากกวําปีละหนึ่งล๎านขวด แสดงให๎เห็นวําพฤติกรรมของผู๎บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยนิยมซื้อสินค๎า
ประเภทนี้ผํานห๎างสรรพสินค๎า ร๎านค๎าชั้นน า หรือร๎านจ าหนํายที่เป็นโมเดิร์นเทรด มาเป็นการซื้อสินค๎าผําน
ชํองทางออนไลน์มากขึ้น  (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) 
 ในอนาคตการเข๎าถึงสื่อออนไลน์จะกระจายไปสูํกลุํมคนมากขึ้น องค์กรธุรกิจสํวนใหญํจึงให๎ความ 
ส าคัญกับการสื่อสารการตลาดผํานสื่อออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะ Facebook,  Line, YouTube และ Website 
เพราะสามารถเข๎าถึงผู๎บริโภคได๎อยํางงํายดายและสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งเป็นวิธีกระตุ๎นความต๎องการของผู๎บริโภค
ที่ชํวยให๎เกิดการบอกตํอ (ปากตํอปาก) เกิดเป็นกระแสเครือขํายข๎อมูลขําวสารที่ทรงประสิทธิภาพกวําสื่ออ่ืน ใน
อนาคตสื่อออนไลน์จะมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภคมากกวําในอดีต และสามารถเข๎าถึงผู๎บริโภคได๎
อยํางทั่วถึง รวดเร็ว และดึงดูดใจมากขึ้น สิ่งส าคัญคือสื่อออนไลน์จะกลายเป็นสํวนหนึ่งของชีวิตผู๎คนทั่วไป 
ดังนั้นกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผํานสื่อออนไลน์จึงเป็นสิ่งที่ผู๎ประกอบการสํวนใหญํให๎ความส าคัญ (เมธาวี 
เจริญผล, ออนไลน์, 2558)  เน่ืองจากเป็นชํองทางที่สามารถเข๎าถึงลูกค๎ากลุํมเป้าหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ด๎วยต๎นทุนที่ต่ ากวําการใช๎ชํองทางอ่ืน ๆ  (นุจรี เตชะสุกิจ, ออนไลน์, 2557) นอกจากนี้ยังเป็นชํองทางที่สามารถ
สร๎างความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางผู๎ผลิตกับผู๎บริโภคโดยสร๎างการมีสํวนรํวมและตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า
ได๎อยํางรวดเร็ว เพื่อให๎ลูกค๎าเกิดความภักดีตํอตราสินค๎า (brand) การสร๎างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค๎าเป้าหมายยังเป็น
วิธีชํวยขยายฐานลูกค๎าให๎กว๎างขึ้นสํงผลตํอการเพิ่มยอดขายได๎ในอนาคต การสื่อสารการตลาดผํานสื่อออนไลน์
จึงเป็นวิธีที่ผู๎ประกอบการจะรักษาฐานลูกค๎าเดิมและพัฒนากลยุทธ์เพื่อขยายฐานลูกค๎าใหมํ สร๎างความจงรักภักดี
ตํอตราสินค๎า ชํวยเพิ่มความได๎เปรียบทางการแขํงขันอยํางยั่งยืน (sustainable competitive advantage) และชํวย
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค๎าให๎ยาวนานอีกด๎วย (พนิดา อํอนลออ, ออนไลน์, 2559) ผ๎ูวิจัยจึงสนใจศึกษา
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์เพื่อให๎ผู๎ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ในประเทศ
ไทยสามารถน าไปปรับใช๎เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดให๎การด าเนินธุรกิจทุก
ประเภทประสบความส าเร็จและสอดคล๎องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู๎บริโภคในอนาคตได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด (Loudon & Dell Bitta, 1993)  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรด๎านทัศนคติที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ าหอมมาดามฟิน 
 2. เพื่อศึกษาการรับร๎ูด๎านทัศนคติที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ าหอมมาดามฟิน  
 3. เพื่อศึกษาสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ าหอมมาดามฟิน  
 4. เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ าหอมมาดามฟิน  
 5. เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีผลตํอผลิตภัณฑ์น้ าหอมมาดามฟิน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยวิธีการส ารวจ (survey method) ประชากรที่ใช๎
ในการวิจัยคือ ผู๎ใช๎ผลิตภัณฑ์น้ าหอมมาดามฟินผํานสื่อออนไลน์ในประเทศไทย ซึ่งมีจ านวนประชากรที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ์น้ าหอมมาดามฟินทั้งสิ้น 500,000 คน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยคือ ผู๎ใช๎ผลิตภัณฑ์น้ าหอมมาดามฟิน
ผํานสื่อออนไลน์ในประเทศไทย เฉพาะเพศหญิง อายุระหวําง 20-55 ปี ก าหนดขนาดกลุํมตัวอยํางโดยใช๎สูตร
ของ Taro Yamane (1967) โดยก าหนดสูตรในการค านวณขนาดกลุํมตัวอยํางสัดสํวน 1 กลุํม สมมติคําสัดสํวน
เทํากับ 0.5 และที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จ านวนที่ได๎ทั้งสิ้น 400 ตัวอยําง  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (questionnaire) แบบมีโครงสร๎าง แบํงเป็น 5 ตอน ได๎แกํ  
 ตอนที่ 1 ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 การรับร๎ูของผู๎บริโภคที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อ 
 ตอนที่ 3 สํวนประสมทางการตลาด 
 ตอนที่ 4 การสื่อสารการตลาดโดยใช๎กลยุทธ์การสื่อสารผํานสื่อออนไลน์ 
 ตอนที่ 5 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู๎วิจัยได๎โพสต์แบบสอบถามผํานชํองทางออนไลน์ ได๎แกํ Facebook และ Line 
ของกลุํมตัวอยําง การวิเคราะห์ข๎อมูลประกอบด๎วย 1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive statistics) การหา
คําความถี่ (frequencies) คําเฉลี่ย (mean) ร๎อยละ (percentage) และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และ 
2) การวิเคราะห์โดยใช๎สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานในแตํละข๎อ โดยการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson’s product moment correlation coefficient)   
 

ผลการวิจัย 

 1. ลักษณะทางประชากรที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ าหอมมาดามฟิน พบวํากลุํมตัวอยําง
ทั้งหมดเป็นเพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สํวนมากประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,001-30,000 บาท มีสถานภาพโสด  และยังพบวําอายุ การศึกษา อาชีพ รายได๎ และ
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สถานภาพสมรสแตกตํางกัน ไมํมีผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ าหอมมาดามฟินอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น .05   
 2. การรับรูท๎ี่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ าหอมมาดามฟิน พบวํากลุํมตัวอยํางสํวนมากรับร๎ู
ข๎อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ าหอมมาดามฟินจากการที่เพื่อนแนะน า สํวนมากร๎ูจักผลิตภัณฑ์น้ าหอมมาดามฟิน
มาแล๎วประมาณ 1-2 ปี โดยผลิตภัณฑ์สามารถตอบโจทย์ความต๎องการในด๎านคุณภาพ สํวนมากซื้อสินค๎าเฉลี่ย
แตํละคร้ังประมาณ 1,001-2,000 บาท หรือซื้อปีละ 1-2 คร้ัง กลิ่นที่เลือกซื้อมากที่สุดคือ กลิ่น Fin in Love 
เมื่อใช๎แล๎วรู๎สึกวําชอบ และหากใช๎หมดแล๎วจะกลับมาซื้อซ้ าอีก 
 3. สํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ าหอมมาดามฟิน พบวํา     
  3.1 ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์ที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อโดยรวมมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากที่สุดคือ สินค๎า
มีความหลากหลายและทันสมัย รองลงมาคือ สินค๎ามีคุณภาพได๎มาตรฐานและมีความนําเชื่อถือ สินค๎าที่ได๎รับมี
ลักษณะและคุณสมบัติตรงตามที่สั่งซื้อ มีรูปสินค๎าตัวอยํางประกอบรายละเอียดสินค๎า ชื่อเสียงและภาพลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์ 
     3.2 ปัจจัยด๎านราคาที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อโดยรวมมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากที่สุดคือ ความ
สะดวกของวิธีการช าระเงิน รองลงมาคือ ความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของการช าระเงิน มีการแจ๎งราคา
สินค๎าไว๎อยํางครบถ๎วนและชัดเจน และมีราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพของสินค๎า 
     3.3 ปัจจัยด๎านชํองทางการจ าหนํายที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อโดยรวมอยูํในระดับมากที่สุดคือ มี
บริการจัดสํงฟรีตลอดการสั่งซื้อสินค๎า มีการจัดสํงสินค๎าตรงตํอเวลาและถึงมือผู๎รับแนํนอน ขั้นตอนการสั่งซื้อ
งํายและสะดวกรวดเร็ว และสามารถสั่งซื้อสินค๎าได๎ตลอด 24 ชั่วโมง 
     3.4 ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการขายที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อโดยรวมอยูํในระดับมากที่สุดคือ มี
บทความแนะน า มีการรีวิวจากผู๎ใช๎สินค๎าจริง มีสํวนลดหรือของแถมในการซื้อสินค๎า มีการรับประกันสินค๎า 
และหากสินค๎ามีปัญหาสามารถขอคืนสินค๎าและคืนเงินได๎ 
     3.5 ปัจจัยด๎านการใช๎พนักงานขายที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อโดยรวมอยูํในระดับมากที่สุดคือ มี
การแสดงรายการสินค๎าอยํางชัดเจน มีระบบตรวจสอบการสั่งซื้อและแจ๎งไปยังชํองทางการติดตํอกลับ มีการ
ให๎ค าแนะน าสินค๎าที่เหมาะกับลูกค๎า มีการตอบค าถามที่ดีจากพนักงาน และความรวดเร็วของระบบการตอบ
กลับจากพนักงาน 
     3.6 ปัจจัยด๎านบรรจุภัณฑ์ที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อโดยรวมอยูํในระดับมากที่สุดคือ มีการ
ออกแบบโลโก๎ที่ชัดเจน มีกลํองใสํผลิตภัณฑ์อยํางสวยงาม มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม  บรรจุภัณฑ์
มีขนาดกะทัดรัด และมีการแยกขนาดที่แตกตํางกันอยํางเห็นได๎ชัด 
     3.7 ปัจจัยด๎านการให๎ขําวสารที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อโดยรวมอยูํในระดับมากที่สุดคือ มีการ
แจ๎งขําวโปรโมชันทุกเดือน มีการประชาสัมพันธ์สินค๎าใหมํตลอดเวลา มีการรีวิวสินค๎าให๎ลูกค๎าทราบเป็นระยะ ๆ 
มีการแจ๎งข๎อมูลขําวสารถึงลูกค๎าโดยตรง และมีการเก็บข๎อมูลของลูกค๎าเป็นความลับ 
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     3.8 ปัจจัยด๎านการใช๎อ านาจตํอรองที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อโดยรวมอยูํในระดับมากที่สุดคือ มี
การก าหนดราคาขายที่สมเหตสุมผล มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหวํางผู๎ซื้อกับผู๎ขาย มีการสร๎างเครือขําย
กับกลุํมลูกค๎าด๎วยกัน และมีการแจ๎งขําวให๎ลูกค๎าสมัครเป็นสมาชิกเพื่อการมีสํวนรํวม  
 4. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ าหอมมาดามฟิน  พบวําการ
สื่อสารการตลาดออนไลน์ผํานชํองทาง Facebook และ Line กลุํมตัวอยํางตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพราะคุณภาพ
และความถูกต๎องของเนื้อหาในข๎อมูลขําวสารที่น าเสนอ ความชัดเจนและรายละเอียดของสินค๎าที่น าเสนอ 
ความถูกต๎องของข๎อมูลขําวสารที่น าเสนอ ปริมาณของเนื้อหาที่น าเสนอมีเพียงพอ สํวนด๎านรูปแบบและความ
นําสนใจพบวํากลุํมตัวอยํางตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพราะรูปแบบการน าเสนอด๎วยขําวสาร บทความ คลิปวิดีโอ 
รูปภาพ การรีวิวสินค๎าจากผู๎ใช๎จริง มีการน าเสนอที่สวยงาม เหมาะสม และนําสนใจ มีรูปแบบการน าเสนอด๎วย
กิจกรรม เกม การแจกของรางวัล ท าให๎ลูกค๎ามีสํวนรํวม ด๎านการเข๎าถึงข๎อมูลพบวํากลุํมตัวอยํางตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เพราะการน าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับสินค๎าและกิจกรรมมีความรวดเร็วและทันเหตุการณ์ ความรวดเร็ว
ในการโหลดข๎อมูลขําวสารและกิจกรรมตําง ๆ  การค๎นหาข๎อมูลและกิจกรรมตําง ๆ  มีความสะดวกรวดเร็ว 
สํวนด๎านการมีปฏิสัมพันธ์พบวําได๎รับข๎อมูลขําวสารที่ถูกต๎องชัดเจน การติดตามและตรวจสอบการสั่งซื้อกํอน
สํงทุกคร้ัง และได๎รับการตอบค าถามที่รวดเร็ว 
 การสื่อสารการตลาดออนไลน์ผํานชํองทาง YouTube และ Website กลุํมตัวอยํางตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เพราะคุณภาพและความถูกต๎องของเนื้อหาในข๎อมูลขําวสารที่น าเสนอ ปริมาณของเน้ือหาที่น าเสนอมีเพียงพอ  
ความชัดเจนและรายละเอียดของสินค๎าที่น าเสนอ สํวนด๎านรูปแบบและความนําสนใจพบวํากลุํมตัวอยํางตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์เพราะรูปแบบการน าเสนอด๎วยขําวสาร บทความ คลิปวิดีโอ รูปภาพ  การรีวิวสินค๎าจากผู๎ใช๎จริง มี
รูปแบบการน าเสนอที่สวยงาม เหมาะสม มีรูปแบบการน าเสนอด๎วยกิจกรรม เกม การแจกของรางวัล ท าให๎
ลูกค๎ามีสํวนรํวม ด๎านการเข๎าถึงข๎อมูลพบวํากลุํมตัวอยํางตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพราะการน าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับ
สินค๎าและกิจกรรมมีความรวดเร็วและทันเหตุการณ์ การค๎นหาข๎อมูลและกิจกรรมมีความสะดวก รวดเร็ว และ
ความรวดเร็วในการโหลดข๎อมูลขําวสารและกิจกรรมตําง ๆ 
 5. ทัศนคติที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ าหอมมาดามฟิน  พบวํากลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมี
ทัศนคติตํอผลิตภัณฑ์น้ าหอมมาดามฟินอยูํในระดับมากที่สุดคือ ความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค๎า โดยร๎ูสึก
ชื่นชอบสินค๎าเป็นการสํวนตัว ชื่นชอบที่สินค๎ามีกลิ่นให๎เลือกหลากหลาย สินค๎าท าให๎ร๎ูสึกมั่นใจในบุคลิกภาพ 
ความประทับใจในตัวเจ๎าของสินค๎า เชื่อวําสินค๎ามีคุณสมบัติไมํเหมือนยี่ห๎ออ่ืน สินค๎าสามารถตอบสนอง
ความต๎องการของผู๎ใช๎ได๎อยํางแท๎จริง สินค๎ามีเอกลักษณ์โดดเดํนและแตกตํางจากยี่ห๎ออ่ืนอยํางชัดเจน ประทับใจ
ในโปรโมชันที่จัดให๎ลูกค๎าตลอดเวลา สินค๎าท าให๎ตัวเองและคนรอบข๎างร๎ูสึกผํอนคลายเมื่อได๎สัมผัสกลิ่น 
พึงพอใจในความรวดเร็วจากผลลัพธ์ของสินค๎า ประทับใจชํองทางการติดตํอซื้อขายที่สะดวกรวดเร็ว เชื่อมั่น
ในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ สินค๎าชํวยแก๎ปัญหาเร่ืองความรัก ชีวิตคูํและความสัมพันธ์ในครอบครัว และ
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เชื่อมั่นจากการรีวิวของลูกค๎า สํวนทัศนคติที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อรองลงมาคือ ซื้อเพราะเชื่อค าแนะน าจาก
เพื่อนหรือคนร๎ูจัก และซื้อเพราะชื่นชอบนักแสดง ผู๎มีชื่อเสียงที่เป็นพรีเซ็นเตอร์ให๎กับสินค๎า 
 

อภิปรายผล  
  การรับรู๎และทัศนคติที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ าหอมมาดามฟิน พบวําการรับร๎ูเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ในด๎านราคาและจ านวนคร้ังที่ซื้อมีผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ าหอมมาดามฟิน แตํกลุํมตัวอยําง
ไมํมีการรับรู๎เกี่ยวกับข๎อมูลผลิตภัณฑ์ ระยะเวลา การตอบสนองความต๎องการ กลิ่นที่ใช๎ และความร๎ูสึกหลัง
การใช๎ ซึ่งการรับร๎ูและทัศนคติมีความสัมพันธ์กับลักษณะทางประชากรของกลุํมตัวอยําง แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะ
ทางประชากร การจ าแนกกลุํมตัวอยํางออกเป็นกลุํม ๆ อาจท าให๎งํายตํอการรับร๎ูมากขึ้น โดยจ าแนกตามเพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ รายได๎ สถานภาพสมรส ซึ่งปัจจัยเหลํานี้สํงผลกระทบตํอการตีความ การรับรู๎ และความ
เข๎าใจในการสื่อสาร การรับร๎ูด๎านประชากรจะมีประสิทธิภาพและเข๎าถึงได๎มากที่สุดก็ตํอเมื่อมีการก าหนด
กลุํมเป้าหมายที่ชัดเจน บุคคลที่มีลักษณะทางประชากรแตกตํางกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาที่แตกตํางกัน 
การรับร๎ูของแตํละบุคคลจึงรับร๎ูผํานประสาทสัมผัสทั้งห๎า บุคคลสามารถสร๎างการรับร๎ูที่แตกตํางกันได๎จาก
สิ่งกระตุ๎นเดียวกัน แตํไมํสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการรับรู๎ได๎ เนื่องจากทัศนคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ยากและเป็นพฤติกรรมที่อยูํภายใต๎จิตส านึกของแตํละบุคคลที่เกิดจากความเชื่อและสามารถแสดงออกมาวํา
ชอบหรือไมํชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเทํานั้น 
  สํวนประสมทางการตลาด (8P’s) ที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ าหอมมาดามฟิน พบวํากลุํม
ตัวอยํางให๎ความส าคัญกับปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา ด๎านชํองทางการจ าหนําย ด๎านการสํงเสริมการขาย  
ด๎านการใช๎พนักงานขาย ด๎านบรรจุภัณฑ์ ด๎านการให๎ขําวสาร และด๎านการใช๎อ านาจตํอรอง ในระดับมากที่สุด 
สอดคล๎องกับ ดวงใจ ธรรมนิภานนท์ (ออนไลน์, 2558) ที่ศึกษากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ความงามผําน
ชํองทางการค๎าแบบดิจิทัล พบวําผู๎บริโภคให๎ความส าคัญกับสํวนประสมการตลาดออนไลน์ในด๎านชํองทาง
การจ าหนําย  ด๎านราคา ด๎านการสํงเสริมการตลาด ด๎านการรักษาความเป็นสํวนตัว ด๎านการให๎บริการสํวน
บุคคล และด๎านผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้สํวนประสมทางการตลาดเป็นเพียงเคร่ืองมือทางการตลาดที่ใช๎เพื่อตอบสนอง
ตํอวัตถุประสงค์ทางการตลาดเป้าหมาย ประกอบด๎วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส าคัญ เป็นปัจจัยที่ธุรกิจสามารถ
ควบคุมได ๎ธุรกิจจึงต๎องสร๎างสํวนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และ
สิ่งส าคัญที่ควรค านึงถึงเป็นล าดับต๎น ๆ คือการส ารวจพฤติกรรมและรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู๎บริโภค
เป้าหมายในปัจจุบัน 
  ดังนั้น กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์จึงเป็นชํองทางการตลาดที่มีความส าคัญและมีแนวโน๎ม
เพิ่มสูงขึ้น สอดคล๎องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตตามที่ เสรี วงษ์มณฑา (2542) กลําววําปัจจุบันคนสํวนใหญํ
ให๎ความส าคัญกับความสะดวกรวดเร็ว และจะใช๎เวลาสํวนใหญํอยูํกับมือถือ สมาร์ทโฟน โน๎ตบุ๏ก คอมพิวเตอร์ 
แท็บเล็ตมากขึ้น นอกจากนี้กิจกรรมที่ใช๎ในการติดตํอสื่อสารเพื่อสร๎างการมีสํวนรํวมและสร๎างความสัมพันธ์
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ที่ดีระหวํางสินค๎ากับผู๎บริโภคเป็นสิ่งที่สามารถเข๎าถึงความต๎องการและตอบสนองความต๎องการการใช๎ผลิตภัณฑ์
ของผู๎บริโภคได๎เป็นอยํางดี การค๎นหาข๎อมูลขําวสารของผลิตภัณฑ์  ชํองทางการจ าหนําย การบริการซื้อขาย  
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู๎บริโภค และบริการที่สะดวกรวดเร็วในการติดตํอกลับจะชํวยเพิ่มชํองทางและบทบาท
ส าคัญของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ผํานชํองทางตําง ๆ ของผลิตภัณฑ์น้ าหอมมาดามฟินได๎  
 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ผลการวิจัยพบวํา การใช๎แบรนด์แอมบาสเดอร์ที่มีชื่อเสียงสามารถกระตุ๎นความสนใจและสร๎าง
ความนําเชื่อถือให๎กับผู๎บริโภคได๎ดี ดังนั้นในการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์น้ าหอมมาดามฟินควรให๎
ความส าคัญกับการใช๎แบรนด์แอมบาสเดอร์ที่มีชื่อเสียงอยํางตํอเนื่อง  
  2. เครื่องมือการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่ตอบสนองความต๎องการของผู๎อํานได๎มากที่สุด คือ 
Facebook, Line, YouTube และ Website เนื่องจากเข๎าถึงงําย แตํการใช๎เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการสามารถสร๎างการรับร๎ูและการจ าได๎ดีกวําการสื่อสารการตลาดออนไลน์เพียงอยํางเดียว จึงควรใช๎
เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดประเภทอ่ืน ๆ รํวมด๎วย เพื่อเพิ่มชํองทางในการประชาสัมพันธ์และการสร๎าง
รายได๎ให๎กับผลิตภัณฑ์ 
  3. ความถี่ในการโพสต์ข๎อมูลขําวสารผํานสื่อออนไลน์ในรูปแบบนาทีตํอนาที (real time) ท าให๎ผู๎อําน
ร๎ูสึกมีสํวนรํวมและร๎ูสึกถึงการเป็นคนทันสมัย จนน าไปสูํการแชร์ข๎อมูลขําวสารไปยังกลุํมผู๎บริโภค ดังนั้น
การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์จึงควรค านึงถึงระยะเวลาและความเหมาะสมในการโพสต์
เน้ือหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นส าคัญ  
  4. เทคโนโลยีการสื่อสารผํานสื่อออนไลน์ชํวยให๎กลุํมผู๎บริโภคเป้าหมายเข๎าถึงเนื้อหาได๎สะดวก รวดเร็ว 
ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้น นักสื่อสารการตลาดจึงควรพัฒนารูปแบบการสื่อสารผํานสื่อออนไลน์อยํางตํอเนื่องเพื่อ
สร๎างความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางเจ๎าของผลิตภัณฑ์และผู๎บริโภคเป้าหมาย  
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจ าลองสารสนเทศอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงส าหรับ

ผู๎ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ด๎วยเทคนิคการแบํงกลุํมข๎อมูลเค-มีน ซึ่งโรคนี้ปัจจุบันจัดอยูํใน
ประเภทโรคที่พบบํอยในประเทศไทย เคร่ืองมือที่ใช๎ในงานวิจัย ได๎แกํ  1) ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์ บีไอ  และ 
2) การเรียนร๎ูด๎วยเทคนิคการแบํงกลุํมข๎อมูลเค-มีน ข๎อมูลสถิติจากกลุํมตัวอยํางของผู๎ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลบั
จากการอุดกั้น มีการทดสอบและประเมินผลโดย 1) ผู๎เชี่ยวชาญด๎านโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และโสต ศอ
นาสิกแพทย์  2) ผู๎เชี่ยวชาญจากสมาคมโรคจากการหลับแหํงประเทศไทย และ 3) ผู๎เชี่ยวชาญด๎านวิทยาศาสตร์
ข๎อมูลสารสนเทศ พบวําคําระดับของความเสี่ยงขึ้นอยูํกับสภาวะรํางกาย รวมถึงประวัติการเจ็บป่วย พฤติกรรม
การด ารงชีวิต และโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ด๎วยเทคนิคการแบํงกลุํมข๎อมูล
เค-มีน สามารถจ าแนกผู๎ป่วยที่มีคําความเสี่ยงตํอการเกิดโรคเป็น 4 กลุํม ได๎แกํ 1) กลุํมที่มีอาการของโรคใน
ระดับรุนแรง จ านวน 48.7%  2) กลุํมที่มีอาการของโรคในระดับปานกลาง จ านวน 27.4% 3) กลุํมที่มีอาการ 
จ านวน 48.7%  2) กลุํมที่มีอาการของโรคในระดับปานกลาง จ านวน 27.4%  3) กลุํมที่มี.... 
 
 
* วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2560  
** ผู๎อ านวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรปีทุม 
*** หัวหน๎าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   
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ของโรคในระดับต่ า จ านวน 18.0%  และ 4) กลุํมผู๎ป่วยที่ไมํเข๎าขํายในตัวชี้วัดทั้งหมด หรือไมํมีภาวะโรคดังกลําว 
จ านวน 5.9% ซึ่งประโยชน์จากงานวิจัยคร้ังนี้สามารถใช๎ประกอบการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
การแพทย์ เพื่อสร๎างโอกาสความส าเร็จของการรักษาและพัฒนาแนวทางการวินิจฉัยรักษาด๎านการแพทย์ใน
อนาคตตํอไป 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์ความเสี่ยง, กระบวนการตัดสินใจ, โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น, เทคนิค    
                 การแบํงกลุํมข๎อมูลเค-มีน 
 

 ABSTRACT  
  The objective of this research was to develop IT risk analysis intelligence model for risk analysis 

in obstructive sleep apnea patients. Sleep apnea was classified as a common disease in Thailand. The researcher 
used Microsoft Power BI and Artificial K-Means Clustering Technique. The sample was a group of patients 
with obstructive sleep apnea. This research was examined and evaluated by experts from the otolaryngologist, 
sleep disorders specialists, data science specialists for model evaluation. The results indicated that the level of 
risk depended on the condition of the body, including the illness history. Patients’ behavior with  risk for 
sleep apnea were separated by four groups which are severe level (48.7%), moderate level (27.4%), mild 
level (18.0%), and patients who were not included in the overall measurement (5.9%). This research can 
tremendously benefit for doctors and patients. It can be developing further for medical diagnostic to increasing 
chances for success in the treatment. 
Keywords: risk analysis, decision process, obstructive sleep apnea, K-Means clustering technique. 
 

บทน า  
 ปัจจุบันกระบวนการวิเคราะห์หรือประเมินระดับความเสี่ยงจากปัจจัยตําง ๆ ส าหรับแพทย์ใช๎เป็น

แนวทางในการตัดสินใจรักษาผู๎ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น มีรูปแบบขั้นตอนการรักษา
ตามแนวทางที่สมาคมโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แหํงประเทศ
ไทยก าหนดไว๎ โดยการซักประวัติข๎อมูลเบื้องต๎นของผู๎ป่วยไว๎ในระบบฐานข๎อมูล แตํจากการส ารวจพบวํา
รูปแบบการบริหารจัดการฐานข๎อมูล โดยเฉพาะการจัดเก็บข๎อมูลที่มีปริมาณมากยังขาดประสิทธิภาพและไมํได๎
น ามาใช๎ประโยชน์ เชํน ข๎อมูลสํวนตัวผู๎ป่วย หรือประเภทการรับบริการในสถานพยาบาล และอ่ืน ๆ เป็นต๎น 
หากสามารถน าข๎อมูลมาระบุพฤติกรรมและแนวโน๎มตําง ๆ ก็อาจจะสํงผลด๎านความส าเร็จหลังการรักษา ใน
ผู๎ป่วยแตํละรายนั้นจะมีคําระดับที่แตกตํางกันไป อาทิ ผู๎ป่วยบางรายจะต๎องกลับมารักษาซ้ าเนื่องจากการประเมิน
วิเคราะห์มีความคลาดเคลื่อน เชํน การมีโรคประจ าตัวอ่ืนที่เป็นปัจจัยรํวมของการเกิดโรค การมีลักษณะทาง
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รํางกายผิดปกติในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับโรค แตํบางรายสามารถหายขาดได๎เน่ืองจากมีอาการไมํรุนแรง เป็นต๎น 
(สมาคมโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ, 2560) 

 จากประเด็นปัญหาดังกลําว ผู๎วิจัยจึงพัฒนาแบบจ าลองการวิเคราะห์ความเสี่ยงอัจฉริยะจากข๎อมูล
สํวนตัวของผู๎ป่วยที่มารับการรักษาในสถานพยาบาลด๎วยไมโครซอฟต์เพาเวอร์บีไอ (Lachev & Price, 2018) 
โดยใช๎การเรียนร๎ูด๎วยเทคนิคการแบํงกลุํมข๎อมูลเค-มีน (K-means clustering) ที่แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบ
วิชวลแดชบอร์ด (Kalra, Lal & Qamar, 2018) เพื่อให๎แพทย์สามารถจ าแนกผู๎ป่วยและทราบถึงความเสี่ยงของ
ผู๎ป่วยในแตํละประเภทได๎อยํางชัดเจน สํงผลให๎การตัดสินใจวินิจฉัยรักษาของแพทย์มีความชัดเจนแมํนย า 
พร๎อมทั้งชํวยพัฒนาการบริหารจัดการแนวทางการรักษาให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 เพื่อพัฒนาแบบจ าลองการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบอัจฉริยะของผู๎ป่วยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

จากการอุดกั้น ด๎วยเทคนิคการแบํงกลุํมข๎อมูลแบบเค-มีน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การท าเหมืองข้อมูล เป็นวิธีการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎การเรียนร๎ูของเคร่ือง ปัจจุบันพบวําเทคนิค
การท าเหมืองข๎อมูลจะมีหลากหลายรูปแบบ และหนึ่งในเทคนิควิธีที่นิยมกัน ได๎แกํ เทคนิคการแบํงชุดข๎อมูล
ออกเป็นกลุํมด๎วยรูปแบบเค-มีน (K-means clustering) ซึ่งเทคนิคนี้จะน าข๎อมูลที่มีคุณลักษณะเหมือนกันหรือ
คล๎ายกันจัดไว๎ในกลุํมเดียวกัน โดยวิธีที่ใช๎เป็นเกณฑ์ในการแบํงกลุํมคือ การพิจารณาจากความเหมือน (similarity) 
หรือความใกล๎ชิด (proximity) โดยค านวณจากการวัดระยะระหวํางเวกเตอร์ของข๎อมูลเข๎า เพื่อจ าแนกข๎อมูล
ออกเป็นกลุํมประเภทตําง ๆ ที่จะน าไปใช๎ประโยชน์ในการตัดสินใจ และพยากรณ์ผลลัพธ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์
ของข๎อมูล ปัจจุบันเคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยเทคนิควิธีเค-มีน มีหลากหลายแตํที่นิยมกัน ได๎แกํ 
ไมโครซอฟเพาเวอร์บีไอ (Kalra, Lal & Qamar, 2018) งานวิจัยในปัจจุบันที่ประยุกต์ใช๎เทคนิคเค-มีนและน า
ไมโครซอฟเพาเวอร์บีไอมาใช๎เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์ปัจจัยที่สํงผลตํอความส าเร็จในการรักษาโรค ได๎แกํ การ
วินิจฉัยโรคนิ้วล็อกรูปแบบตําง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม, 2553) ซึ่งใช๎
กลุํมตัวอยํางจากข๎อมูลประวัติสํวนตัว ข๎อมูลการตรวจรํางกายและการรักษาโรคนิ้วล็อกของผู๎ป่วยมาวิเคราะห์
ด๎วยเทคนิคการแบํงกลุํมข๎อมูลแบบเค-มีน เพื่อจ าแนกลักษณะอาการป่วยเป็นประเภทตําง ๆ และน าไปใช๎
ประกอบการตัดสินใจของแพทย์ในการรักษาอาการนิ้วล็อกของผู๎ป่วยแตํละกลุํม นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องกับการรักษาผู๎ป่วยโรคเบาหวาน (วิธวินท์ แสงมณี, 2560) โดยวิเคราะห์ปัจจัยที่สํงผลตํอโอกาสการกลับ 
มารักษาซ้ าของผู๎ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อน ามาสร๎างแบบจ าลองสารสนเทศอัจฉริยะด๎วยไมโครซอฟเพาเวอร์บีไอ 
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พบวําแบบจ าลองมีประสิทธิภาพการท านายสูงสุด คิดเป็นร๎อยละ 85.5 สามารถน าผลที่ได๎ไปใช๎เป็นแนวทาง 
การรักษาผู๎ป่วยของแพทย์ได๎ 

 รูปแบบการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นด้วยแบบสอบถาม  
ทางการแพทย์จะใช๎แบบสอบถาม 3 ประเภท (สมาคมโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ, 2560) ดังนี้  

 1. Epworth Sleepiness Scale (ESS) ประกอบด๎วยค าถาม 8 ข๎อ ส าหรับใช๎ประเมินความงํวงนอนใน 
ชํวงกลางวันในสถานการณ์ที่แตกตํางกัน ถ๎าได๎คะแนนจากการตอบแบบสอบถามนี้สูง จะแสดงถึงระดับความ
งํวงกลางวันที่มากขึ้น (Tsuchiya et al., 1992) 
 2. Berlin Questionnaire เป็นแบบสอบถามที่น าปัจจัยเสี่ยงของโรคภาวะหยุดหายใจขณะหลับจาก
การอุดกั้นมาประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ ประกอบด๎วยค าถาม 10 ข๎อ แบํงเป็น 3 กลุํม ได๎แกํ ค าถามเกี่ยวกับ
เสียงกรน ภาวะงํวงนอนกลางวัน และการมีโรคความดันโลหิตสูง หากผู๎ป่วยตอบค าถาม Positive ตั้งแตํสอง
กลุํมค าถามขึ้นไป นับวํามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น หากน๎อยกวําสอง
กลุํมค าถาม จะถือวํามีความเสี่ยงต่ า (Netzer et al., 1999) 
 3. STOP-Bang Questionnaire เป็นแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นเพื่อชํวยประเมินความเสี่ยงในการเป็น
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ประกอบด๎วยค าถามทั้งหมด 8 ข๎อ ได๎แกํ การกรนเสียงดัง ความ
เหนื่อยเพลียหรืองํวง การสังเกตพบลักษณะหยุดหายใจ โรคความดันโลหิตสูง ดัชนีมวลกายที่บํงบอกวําเกิด
ภาวะอ๎วน อายุมากกวํา 50 ปี เส๎นรอบคอมากกวํา 40 เซนติเมตร และเพศชาย  หากผู๎ป่วยตอบแบบสอบถามได๎ 
3 คะแนนขึ้นไป ให๎ถือวํามีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น และหากคะแนนมาก
ขึ้น จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น (Banhiran et al., 2014) 
 ผู๎วิจัยได๎ขยายผลองค์ความร๎ูจากงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องดังกลําว โดยใช๎กรณีศึกษาของผู๎ป่วยที่เข๎ารับการ
รักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น เก็บข๎อมูลประวัติการตรวจรํางกายด๎วยแบบสอบถามทั้ง 3 ประเภท 
ได๎แกํ Epworth Sleepiness Scale, Berlin Questionnaire และ STOP-Bang Questionnaire มาจ าแนกด๎วยเทคนิค
การเรียนร๎ูของเคร่ือง (machine learning) ด๎วยรูปแบบการแบํงกลุํมเค-มีน ส าหรับใช๎วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
การเกิดโรคของผู๎ป่วยแตํละกลุํม ซึ่งจ าแนกตามโครงสร๎างลักษณะสํวนตําง ๆ ของรํางกายที่เป็นปัจจัยการเกิดโรค 
เชํน เพศ คําดัชนีมวลกาย ความยาวเส๎นรอบคอ เป็นต๎น โดยใช๎ไมโครซอฟเพาเวอร์บีไอเป็นเคร่ืองมือในการ
จ าแนกกลุํมลักษณะผู๎ป่วย และแสดงรายงานในรูปแบบรายงานวิชวลแดชบอร์ด เพื่อให๎แพทย์ทราบระดับความ
เสี่ยงของผู๎ป่วยในแตํละประเภทได๎อยํางถูกต๎องชัดเจน ซึ่งจะชํวยสํงผลให๎การวินิจฉัยรักษาโรคของแพทย์มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 สร๎างแบบจ าลองวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู๎ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นโดยใช๎กลุํม
ข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถามทั้ง 3 ประเภท ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แหํงประเทศไทย ซึ่งได๎จาก
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การเก็บรวบรวมข๎อมูลผู๎ป่วย จ านวน 2,000 ราย ตั้งแตํปี พ.ศ. 2549-2559 (ตารางที่ 1) หลังจากนั้นน าข๎อมูล
มาวิเคราะห์ด๎วยไมโครซอฟเพาเวอร์บีไอ โดยใช๎เทคนิควิธีการแบํงกลุํมข๎อมูลรูปแบบเค-มีน  
 
ตารางที่ 1 กลุํมข๎อมูลตัวอยําง กรณีศึกษาจากประวัติการตรวจรํางกายและลักษณะอาการของผู๎ป่วย 
                โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แหํงประเทศไทย  
                ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 จ านวน 15 ตัวอยําง จากข๎อมูลทั้งหมด 2,000 รายการ  
 

ล าดับที ่
เพศ 
ช = 1 
ญ = 2 

อาย ุ น้ าหนัก ส่วนสูง 
ค่าดัชนี
มวลกาย 

ค่าความง่วง
เวลา

กลางวัน 

ปัจจัย
เสี่ยง 1 

Pos. = 1 
Neg. = 2 

ปัจจัย
เสี่ยง 2 

Pos. = 1 
Neg. = 2 

ค่าดัชนี
หยุด
หายใจ 

1 1 41 97.4 172 32.9 21 1 1 89.6 
2 1 50 70 170 24.2 12 1 0 4.7 
3 1 59 72 164 26.8 9 0 0 6.8 
4 1 29 71 170 24.6 13 1 0 15.1 
5 2 62 58 156 23.8 8 0 1 4.5 
6 2 47 87 162 33.1 13 1 1 67.6 
7 1 38 91 170 31.1 17 1 1 39.7 
8 2 57 67 164 24.9 9 0 0 1.8 
9 1 22 71 167 25.4 4 0 0 11.1 
10 1 48 78 168 31.2 11 1 1 34.5 
11 1 41 94 172 30.0 19 1 1 49.6 
12 1 50 73 169 25.5 6 1 0 5.0 
13 1 67 68 159 26.9 14 0 0 7.7 
14 2 34 88 167 31.5 21 1 1 53.6 
15 1 32 73 168 25.9 12 1 0 4.7 

 
 จากตารางที่ 1 ข๎อมูลคุณลักษณะตําง ๆ ของผู๎ป่วยโดยการคัดเลือก Attribute ที่เกี่ยวข๎องหรือปัจจัย

ที่สํงผลตํอการประเมินความเสี่ยงของผู๎ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น แบํงเป็น 4 กลุํม ได๎แกํ 
 1. STOP-Bang Questionnaire คือ ลักษณะรํางกายผู๎ป่วย เชํน เพศ อายุ น้ าหนัก สํวนสูง คําดัชนีมวลกาย  

(BMI)  
 2. Epworth Sleepiness Scale (ESS) คือ คําระดับความงํวงในเวลากลางวัน (ESS) 
 3. ปัจจัยเสี่ยงขั้นที่ 1 โรคประจ าตัว (CD) เชํน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในโลหิตสูง โรค 
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ภูมิแพ๎ทางจมูก กรดไหลย๎อน 
 4. ปัจจัยเสี่ยงขั้นที่ 2 พฤติกรรมทั่วไป เชํน ประวัติการสูบบุหร่ี การดื่มแอลกอฮอล์ การออกก าลังกาย 
และ Berlin Questionnaire  

 กระบวนการวิเคราะห์ด้วยอัลกอริทึมการแบ่งกลุ่มโดย K-means (Kalra, Lal & Qamar, 2018) 
 1. ก าหนดจ านวนกลุํม K กลุมํ และก าหนดจุดศูนย์กลางเร่ิมต๎น จ านวน K จุด 
 2. น าวัตถุทั้งหมดจัดเข๎ากลุํมที่มีจุดศูนย์กลางที่อยูํใกล๎ตัววัตถุนั้นมากที่สุด โดยค านวณจากการวัดระยะ 

หํางระหวํางจุดที่น๎อยที่สุดจากการหาระยะหํางของจุดด๎วยวิธี Euclidian ดังสมการ (1) 
     

 
 

 3. ค านวณจุดศูนย์กลาง K จุดใหมํ โดยหาคําเฉลี่ยทุกวัตถุที่อยูํในกลุํม 
 4. ท าซ้ าในข๎อที่ 2 จนกระทั่งจุดศูนย์กลางไมํเปลี่ยนแปลง 
 สถาปัตยกรรมโครงสร้างฐานข้อมูล การพัฒนาโครงสร๎างฐานข๎อมูลเพื่อใช๎ในการวิเคราะห์ระดับ

ความเสี่ยงตํอการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ใช๎รูปแบบคิวบ์ (Golfarelli & Rizzi, 2018) 
ประกอบด๎วยตาราง Fact Table และตารางมิติ (dimension) ในรูปแบบโครงสร๎างดาว (star schema) โดยใช๎ 
Attribute ที่ได๎จากตัวชี้วัดที่มีรูปแบบขั้นตอนการรักษาตามแนวทางที่สมาคมโรคนอนกรนและหยุดหายใจ
ขณะหลับ ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แหํงประเทศไทย ก าหนดไว๎ ดังภาพที่ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 การออกแบบโครงสร๎างตาราง Fact Table ด๎วยไมโครซอฟท์เพาเวอร์บีไอ 
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 นอกจากนี้ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงตํอการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นด๎วย
แบบจ าลองสารสนเทศนี้ จะใช๎ข๎อมูลที่ได๎จากการใช๎แบบสอบถาม 3 ประเภท ได๎แกํ Epworth Sleepiness Scale, 
Berlin Questionnaire และ STOP-Bang Questionnaire โดยใช๎เกณฑ์การประเมินจาก 4 ตัวชี้วัด (ตารางที่ 2) 
เพื่อวัดและวิเคราะห์ผลระดับความเสี่ยงของโอกาสการเกิดโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นนี้  

 
ตารางที่ 2  ตัวอยํางตัวชี้วัดระดับความเสี่ยงของผู๎ป่วยภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น 
 

ตัวชี้วัดท่ี ตัวชี้วัด ค่าคะแนน หมวดหมู่ 

1 ลักษณะรํางกาย 
0 
1 
2 

เพศชาย-หญิง อายุ 0-39ปี ดัชนีมวลกาย < 22 
เพศชาย-หญิง อายุ 0-39ปี ดัชนีมวลกาย >22  
เพศชาย-หญิง อายุ  >39ปี ดัชนีมวลกาย >22  

2 คําระดับความงํวงในเวลากลางวัน 
0 
1 
2 

คําคะแนน  0-5 
คําคะแนน  6-11 
คําคะแนน  >12 

3 ปัจจัยเสี่ยงของโรค 1 
0 
1 

Negative 
Positive 

4 ปัจจัยเสี่ยงของโรค 2 
0 
1 

Negative 
Positive 

 
ผลการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ใช๎กลุํมตัวอยํางทดสอบจากข๎อมูลของผู๎ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นที่ได๎รับ
การวินิจฉัยโดยแพทย์ผู๎เชี่ยวชาญด๎านเวชศาสตร์การนอนหลับ แผนกโสต คอ นาสิกกรรม จ านวน 2,000 คน 
(ตารางที่ 1) และข๎อมูลที่เก็บจากแบบสอบถามประกอบด๎วย 4 ตัวชี้วัด พบวําข๎อมูลถูกแบํงออกเป็น 4 กลุํม 
จ าแนกตามระดับความรุนแรงของโรค ดังนี้ 

 1. ในเพศชายหรือหญิงที่มีอายุ > 39  ปี ปัจจัยเสี่ยงตํอการเกิดภาวะทั้ง 2 ปัจจัยรํวมกัน คําดัชนีมวลกาย > 
22  คําความงํวงในเวลากลางวัน >12 สํวนใหญํนั้นมีคําความเสี่ยงตํอการเกิดโรคอยูํในระดับรุนแรง ซึ่งจ านวน
ผู๎ป่วยที่จัดอยูํในกลุํมที่ 1 มีจ านวน 48.7% จากจ านวนผู๎ป่วยทั้งหมด  

 2. ในเพศชายหรือหญิงที่มีอายุตั้งแตํ 0 ถึง 39 ปี ปัจจัยเสี่ยงตํอการเกิดภาวะ 0-1 ปัจจัย คําดัชนีมวลกาย > 
22   คําความงํวงในเวลากลางวัน 6-11 มีคําความเสี่ยงตํอการเกิดโรคอยูํในระดับปานกลาง ซึ่งจ านวนผู๎ป่วยที่
จัดอยูํในกลุํมที่ 2 มีจ านวน 27.4% จากจ านวนผู๎ป่วยทั้งหมด 
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 3. ในเพศชายหรือหญิงที่มีอายุตั้งแตํ 0 ถึง 39 ปี ไมํมีปัจจัยเสี่ยงตํอการเกิดภาวะ (0-0) คําดัชนีมวลกาย
ไมํเกิน 22 คําความงํวงในเวลากลางวัน 0-5 มีคําความเสี่ยงตํอการเกิดโรคอยูํในระดับต่ า ซึ่งจ านวนผู๎ป่วยที่จัดอยูํ
ในกลุํมที่ 3 มีจ านวน 18.0% จากจ านวนผู๎ป่วยทั้งหมด  

4. ไมํสามารถเข๎ากลุํมใด ๆ ได๎ เนื่องจากไมํเข๎าขํายในตัวชี้วัดทั้งหมด สาเหตุอาจจะมาจากการที่ผู๎ป่วยให๎
ข๎อมูลผิดพลาดหรือไมํได๎ตั้งใจท าแบบสอบถาม หรือไมํพบภาวะโรคดังกลําวเลย มีจ านวน 5.9% จากจ านวน
ผู๎ป่วยทั้งหมด ดังภาพที่ 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

ภาพที่ 2 การจัดกลุํมระดับความรุนแรงของโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น 
 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว๎ โดยผู๎วิจัยใช๎เทคนิคการแบํงกลุํมข๎อมูลเค-มีนส าหรับ

แบํงระดับความเสี่ยงของโอกาสเกิดโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น และเมื่อวัดผลประสิทธิภาพของ
โมเดลที่สร๎างขึ้นจากไมโครซอฟท์เพาเวอร์บีไอ พบวําโมเดลที่สร๎างขึ้นด๎วยเทคนิคเค-มีนมีประสิทธิภาพการ
ประมวลผลแบบจ าลองที่ถูกต๎องรวดเร็ว คิดเป็นร๎อยละ 94.1 (คําความผิดพลาดประมาณ 5.9%) สอดคล๎อง
กับงานวิจัยของ เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม (2553) และวิธวินท์ แสงมณี (2560) ที่สร๎างแบบจ าลองสารสนเทศเพื่อ
ท านายลักษณะและโอกาสของการเกิดโรคได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (มีความถูกต๎อง 85.5%) สามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎เพื่อเป็นแนวทางการวินิจฉัยโรคของแพทย์และผู๎ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นได๎  
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ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้สนับสนุนแนวทางการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคหรือการจัดการระบบงาน
อ่ืน ๆ เพื่อใช๎ประกอบการตัดสินใจในองค์กรแพทย์และสาธารณสุขที่มีการใช๎หลักการเดียวกันกับการวิเคราะห์
ความเสี่ยงของโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น 
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รูปแบบภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานฝ่ายผลิต
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสว่นยานยนต์บริษทัแห่งหนึ่ง 

ในเขตอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
LEADERSHIP STYLES AFFECTING ORGANIZATIONAL 

COMMITMENT OF OPERATION EMPLOYEES OF 
AN AUTOMOTIVE PART MANUFACTURER IN BANPHO DISTRICT 

CHACHOENGSAO PROVINCE 
 

ฑิฆัมพร มัทยาท* 
Thikumporn  Matthayat 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราพร ระโหฐาน** 
Asst. Prof. Dr. Jiraporn  Rahothan   

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาความคิดเห็นด๎านรูปแบบภาวะผู๎น าของพนักงานฝ่ายผลิต 2) ศึกษา
ความคิดเห็นด๎านความผูกพันตํอองค์กรของพนักงานฝ่ายผลิต 3) ศึกษาปัจจัยสํวนบุคคลที่แตกตํางกัน ประกอบ 
ด๎วย อายุ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และแผนกงานที่ปฏิบัติ ที่มีผลตํอความผูกพันตํอองค์กรของพนักงานฝ่ายผลิต 
และ 4) ศึกษารูปแบบภาวะผู๎น าที่มีอิทธิพลตํอความผูกพันตํอองค์กรของพนักงานฝ่ายผลิต กลุํมตัวอยํางคือ 
พนักงานฝ่ายผลิตชิ้นสํวนยานยนต์ในบริษัทแหํงหนึ่ง จ านวน 114 คน เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
มาตราสํวน 5 ระดับ สถิติที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์คําความ
แปรปรวนทางเดียว การทดสอบคําทีเปรียบเทียบความแตกตํางเป็นรายคูํด๎วยวิธี LSD และสมการถดถอย พบวํา 
1) ระดับความคิดเห็นด๎านรูปแบบภาวะผู๎น าของพนักงานฝ่ายผลิต ในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด 2) ระดับ
ความคิดเห็นด๎านความผูกพันตํอองค์กรของพนักงานฝ่ายผลิต อยูํในระดับมากที่สุด  3) ปัจจัยสํวนบุคคลตํางกัน 
 
 
 
* บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลํุมวิชาการจัดการองค์การสมัยใหมํ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2560 
** ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ประจ าหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
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มีความคิดเห็นตํอภาวะผู๎น าตํางกัน 4) รูปแบบภาวะผู๎น าตามทฤษฎี Path-goal Theory สํงผลตํอความผูกพันตํอ
องค์กร อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: รูปแบบภาวะผู๎น า, ความผูกพันตํอองค์กร, ความมุํงมั่นในงาน, ภาวะผู๎น าที่มีอิทธิพลตํอองค์กร,           
                อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสํวนยานยนต์ 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study: 1) the level of feedback on leadership styles, 2) the 

level of feedback on organizational commitment of the production staff, 3) the different personal factors 
including age, duration of work, and department of practice that affect the organizational commitment of 
production staff, and 4) the leadership styles that influence the organizational commitment of the production staff. 
The sample included 114 production staff in an automotive part company. The data were collected with a 
5-level questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation one-way 
ANOVA for testing the value of comparison of individual differences by LSD method and regression equation. 
The research findings were as follows: 1) the level of opinions on the overall leadership styles was at the 
highest level, 2) the level of feedback on organizational commitment of the production staff was at the highest 
level, 3) personal factors were different and there were different opinions on leadership, and 4) there were 
different organizational affiliations and patterns of leadership based on path-goal theory, which were statistically 
significant at .05 level. 
Keywords: leadership styles, organizational commitment, commitment of operation, leadership affecting  
                   organizational, automotive part manufacturer. 
 

บทน า 
 อุตสาหกรรมผู๎ผลิตชิ้นสํวนยานยนต์เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมหลักส าคัญที่สามารถสร๎างมูลคําทาง
เศรษฐกิจให๎กับประเทศไทย เนื่องมาจากความพร๎อมในการผลิต ประกอบกับแรงงานที่มีความร๎ูความสามารถที่
ได๎รับการถํายทอดมาอยํางยาวนานจากผู๎ประกอบการชาวญ่ีปุ่นที่เข๎ามาลงทุนในไทย ท าให๎ไทยมีศักยภาพที่
จะเป็นผู๎น าในด๎านการผลิตชิ้นสํวนยานยนต์ทั้งในระดับภูมิภาคจนถึงระดับโลก แตํการจะไปถึงจุดนั้นได๎ต๎อง
เผชิญกับการแขํงขันที่รุนแรง จึงมีการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานให๎สูงขึ้น แตํปัญหาส าคัญ
ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมผู๎ผลิตชิ้นสํวนยานยนต์คือ การเกิดของเสียในกระบวนการผลิต ผลิตไมํทันตามเวลา 
ขาดแคลนแรงงาน ซึ่งปัญหาเหลํานี้ท าให๎เกิดการสูญเปลําด๎านต๎นทุนการผลิต ลูกค๎าร๎องเรียน มีคําใช๎จํายใน



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

172 

 

การแก๎ไขปัญหาของเสีย ความเชื่อถือลดลง ท าให๎ตํางชาติลงทุนน๎อยหรือย๎ายฐานผลิตไปประเทศอ่ืน คนวํางงาน
สํงผลกระทบกับองค์กรจนถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศได๎ 

 การจะแก๎ไขปัญหาดังกลําวนั้นต๎องอาศัยภาวะผู๎น าในองค์กรที่มีศักยภาพและมีความสามารถ โดย
ผู๎น าจะต๎องบริหารจัดการรูปแบบขององค์กรให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับสถานการณ์ มีการก าหนดปัจจัย
และแนวทางเพื่อให๎ผลการปฏิบัติงานพัฒนาไปสูํระบบสากล การบังคับบัญชาเป็นเร่ืองส าคัญอยํางมาก ผู๎น า
ต๎องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร เชํน วางแผน จัดสายงาน สั่งงาน ควบคุมบังคับบัญชา ประสานงาน 
จูงใจพัฒนาผู๎ใต๎บังคับบัญชาให๎มีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  ผู๎วิจัยเห็นวําปัจจัยในองค์กรที่มีผลท าให๎พนักงานปฏิบัติงานได๎อยํางดีหรือไมํนั้น ขึ้ นอยูํกับ
คุณลักษณะภาวะผู๎น าขององค์กร ซึ่งผู๎น าจะต๎องเข๎าใจวัฒนธรรมองค์กรและน ากระบวนการบริหารมาปรับ
ใช๎ให๎เหมาะสมกับองค์กร ก าหนดแนวทางให๎ชัดเจนและแจ๎งเป็นทางการไปยังพนักงานทุกคน เพื่อสร๎าง
วัฒนธรรมซึ่งใช๎เป็นพื้นฐาน และแบบแผนในการปฏิบัติงานรํวมกัน สอดคล๎องกับการวิจัยของ พันทิวา 
สุพัฒนาภรณ์ (2556) ที่ศึกษาภาวะผู๎น าที่สํงผลตํอวัฒนธรรมองค์กร กรณี บริษัทไทยอกริฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน) 
พบวํา ภาวะผู๎น าและวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่เกิดควบคูํและแยกออกจากกันได๎ยาก ทั้งสองสํวนมีความ
เกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน เพราะในแตํละองค์ประกอบมีสํวนสร๎างเสริมและสํงเสริมซึ่งกันและกัน ผู๎น าจะต๎อง
สร๎างให๎พนักงานเกิดความพึงพอใจในระดับสูงเพื่อให๎เกิดความกระตือรือร๎นตั้งใจท างานอยํางเต็มความสามารถ 
ผู๎น าจะต๎องเป็นผู๎สร๎างเป้าหมายและคํานิยมให๎พนักงานเกิดความเชื่อและความร๎ูสึกในคุณคํา มีความภาคภูมิใจ
ที่ได๎เป็นสมาชิกสํวนหน่ึงขององค์กร เกิดความรักความผูกพันโดยมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ทุํมเทเพื่อ
องค์กร ผู๎น าจะต๎องสร๎างแรงจูงใจในการท างานในด๎านอ่ืน ๆ เชํน ผลตอบแทนการเลื่อนต าแหนํง การเลื่อนขั้น 
สวัสดิการ คําตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ สิ่งแวดล๎อมที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และสํงเสริมสุขภาพ 
เปิดโอกาสให๎พนักงานได๎พัฒนาความร๎ูความสามารถ ความก๎าวหน๎า และความมั่นคงในการท างาน จะเป็น
แรงกระตุ๎นชํวยให๎พนักงานมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอยํางเต็มความสามารถ ท าให๎เกิดประสิทธิภาพใน
การท างานให๎บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว๎ และมีความมุํงมั่นตั้งใจในการท างานในองค์กรตํอไป และยังสอดคล๎อง
กับการวิจัยของ น้ าทิพย์ แซํเฮ๎ง (2557) ที่พบวํา ปัจจัยภาวะผู๎น ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันตํอองค์กร 
และสภาพแวดล๎อมในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันตํอองค์กร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นด๎านรูปแบบภาวะผู๎น าของพนักงานฝ่ายผลิต 
  2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นด๎านความผูกพันตํอองค์กรของพนักงานฝ่ายผลิต 
  3. เพื่อศึกษาปัจจัยสํวนบุคคลที่แตกตํางกัน ประกอบด๎วย อายุ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และแผนกงานที่
ปฏิบัติ ที่มีผลตํอความผูกพันตํอองค์กรของพนักงานฝ่ายผลิต 
  4. เพื่อศึกษารูปแบบภาวะผู๎น าที่มีอิทธิพลตํอความผูกพันตํอองค์กรของพนักงานฝ่ายผลิต 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1. พนักงานฝ่ายผลิตที่มีปัจจัยสํวนบุคคล ประกอบด๎วย อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และแผนก

งานที่ปฏิบัติ ที่แตกตํางกัน มีความผูกพันตํอองค์กรแตกตํางกัน 
  2. รูปแบบภาวะผู๎น ามีอิทธิพลตํอความผูกพันตํอองค์กรของพนักงานฝ่ายผลิต 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือ พนักงานฝ่ายผลิตชิ้นสํวนยานยนต์ในบริษัทแหํงหนึ่งใน
เขตอ าเภอบ๎านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 160 คน ก าหนดขนาดของกลุํมตัวอยํางจากการค านวณโดย
ใช๎สูตรของ Yamane (1973) ได๎กลุํมตัวอยําง จ านวน 114 คน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. อายุ 
2. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กร 
3. แผนกงานที่ปฏิบัติ 
 

รูปแบบภาวะผู้น าตามทฤษฎี Path-goal 
Theory (House, 1971)  
1.  ภาวะผู๎น าแบบสั่งการ 
2.  ภาวะผู๎น าแบบสนับสนุน 
3.  ภาวะผู๎น าแบบให๎มีสํวนรํวม 
4.  ภาวะผู๎น าแบบมุํงความส าเร็จของงาน 
 

ความผูกพันต่อองค์กร (Steers, 1977) 
    1. ความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมาย           
        และคํานิยมขององค์การ 
    2. ความเต็มใจที่จะทุํมเท พยายามเพื่อ 
        องค์การ 
    3. ความปรารถนาที่จะรักษาไว๎ซึ่ง 
        ความเป็นสมาชิกขององค์การ 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได๎แกํ แบบสอบถาม แบํงออกเป็น 4 สํวน ดังนี้ สํวนที่ 1 ข๎อมูลปัจจัยสํวน
บุคคล ได๎แกํ อายุ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กร และแผนกงานที่ปฏิบัติ สํวนที่ 2 ข๎อมูลระดับความคิดเห็น
ที่มีตํอภาวะผู๎น ารูปแบบตําง ๆ สํวนที่ 3 ข๎อมูลความผูกพันตํอองค์การ และสํวนที่ 4 ข๎อเสนอแนะอ่ืน ๆ เป็น
ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู๎น าที่มีอิทธิพลตํอความผูกพันตํอองค์กร 

 

ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบวํากลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร๎อยละ 45.6 มีระยะเวลา

ที่ปฏิบัติงานในองค์กร 4-6 ปี คิดเป็นร๎อยละ 48.20 และท างานในแผนกพํนสี คิดเป็นร๎อยละ 29.80 ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคล  
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1.  อายุ  
     20-30 ปี 

 
27 

 
23.70 

     31-40 ปี 52 45.60 
     41-50 ปีขึ้นไป 35 30.70 

รวม 114 100.00 
2.  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กร   
     1-3 ป ี 30 26.30 
     4-6 ปี  55 48.20 
     7-9 ปขีึ้นไป 29 25.40 
                  รวม 114 100.00 
3.  แผนกงานที่ปฏิบัติ    
     แผนกเตรียมงาน 24 21.10 
     แผนกพํนสี 34 29.80 
     แผนกประกอบชิ้นงาน 32 28.10 
     แผนกตรวจสอบคุณภาพ 24 21.10 

รวม 114 100.00 
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 2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าตามทฤษฎี Path-goal Theory พบวํา โดยรวมอยูํในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.36) เมื่อพิจารณาคําเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเรียงล าดับจากมากไปน๎อย ได๎แกํ ภาวะผู๎น าแบบ
มุํงความส าเร็จของงาน ( X = 4.43) ภาวะผู๎น าแบบให๎มีสํวนรํวม ( X = 4.39) ภาวะผู๎น าแบบสั่งการ ( X = 4.38) 
และภาวะผู๎น าแบบสนับสนุน ( X = 4.25) ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลรูปแบบภาวะผู๎น าตามทฤษฎี Path-goal Theory  
 

รูปแบบภาวะผู้น า 
       n = 114 

ระดับ ล าดับที่ 
X  SD 

ภาวะผู๎น าแบบสั่งการ 4.38 0.35 มากที่สุด     3 
ภาวะผู๎น าแบบสนับสนุน 4.25 0.32 มากที่สุด     4 
ภาวะผู๎น าแบบให๎มีสํวนรํวม 4.39 0.38 มากที่สุด     2 
ภาวะผู๎น าแบบมุํงความส าเร็จของงาน 4.43 0.42 มากที่สุด     1 

โดยรวม 4.36 0.24 มากท่ีสุด  
 

 3. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร  พบวําโดยรวมอยูํในระดับมากที่สุด ( X = 4.34) 
เมื่อพิจารณาคําเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเรียงล าดับจากมากไปน๎อย ได๎แกํ ด๎านความเชื่อมั่นและการยอมรับ
เป้าหมายและคํานิยมขององค์กร ( X = 4.40) ด๎านความปรารถนาที่จะรักษาไว๎ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์กร 
( X = 4.33)  ด๎านความเต็มใจที่จะทุํมเท พยายามเพื่อองค์กร ( X = 4.29) ตามล าดับ ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลความผูกพันตํอองค์กร 
 

ความผูกพันต่อองค์กร 
       n = 14 

ระดับ ล าดับที่ 
X  SD 

1.  ด๎านความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมาย 
     และคํานิยมขององค์การ 

4.40 0.41 มากที่สุด     1 

2.  ด๎านความเต็มใจที่จะทุํมเท พยายามเพื่อ 
     องค์การ 

4.29 0.43 มากที่สุด     2 

3.  ด๎านความปรารถนาที่จะรักษาไว๎ซึ่ง 
     ความเป็นสมาชิกขององค์การ 

4.33 0.46 มากที่สุด     3 

โดยรวม 4.34 0.37 มากท่ีสุด  
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 4. รูปแบบภาวะผู้น าตามทฤษฎี Path-goal Theory ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร  พบวําโดยภาพรวม
สํงผลตํอความผูกพันตํอองค์กรอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีระดับความสามารถในการอธิบายอยูํ
ที่ร๎อยละ 34.30 อีกร๎อยละ 65.70 มาจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนที่นอกเหนือจากการวิจัยในคร้ังนี้ ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4  การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู๎น าตามทฤษฎี Path-goal Theory สํงผลตํอ 
                  ความผูกพันตํอองค์กรโดยรวม 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
จากการถดถอย 5.333 4 1.333 14.222* .000 
จากแหลํงอื่นๆ 10.218 109 .094   

รวม 15.552 113    
คําสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์พหุคูณ (multiple correlation, R) = 0.586 
คําสัมประสิทธิ์ด๎านประสิทธิภาพ (R2) = 0.343 

* p < .05 
 

 5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้น าตามทฤษฎี Path-goal Theory ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กร  พบวําสามารถพิจารณาคําคะแนนมาตรฐานโดยเรียงล าดับน้ าหนักความส าคัญจากมากไปน๎อย ได๎แกํ 
ภาวะผู๎น าแบบมุํงความส าเร็จของงาน (β = 0.586) ภาวะผู๎น าแบบให๎มีสํวนรํวม (β = -0.070) ภาวะผู๎น าแบบ
สนับสนุน (β = -0.111) และภาวะผู๎น าแบบสั่งการ (β = -0.453) ตามล าดับ ดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5  คําสัมประสิทธิ์การถดถอยและการจัดล าดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู๎น าตามทฤษฎี 
                  Path-goal Theory สํงผลตํอความผูกพันตํอองค์กรโดยภาพรวม 
 
 

ปัจจัย B 

ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอย ล าดับ

ท่ี 
t p 

คะแนนมาตรฐาน  

(β) 
คําคงที่  (constant)  4.995   9.135* .000 
ภาวะผู๎น าแบบสั่งการ -0.484 -0.453 4 -5.254* .000 
ภาวะผู๎น าแบบสนับสนุน -0.129 -0.111 3 -1.115 .267 
ภาวะผู๎น าแบบให๎มีสํวนรํวม -0.068 -0.070 2 -0.731 .466 
ภาวะผู๎น าแบบมุํงความส าเร็จของงาน  0.521 0.586 1 6.674* .000 

* p < .05 
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อภิปรายผล 
 1. ปัจจัยสํวนบุคคลประกอบด๎วย อายุ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กร และแผนกงานที่ปฏิบัติตํางกัน 
มีความผูกพันตํอองค์กรตํางกัน โดยพบวําพนักงานที่มีอายุน๎อยให๎ความส าคัญตํอความผูกพันในองค์กรน๎อย 
พนักงานในแผนกประกอบชิ้นงานมีความผูกพันมากกวําพนักงานในแผนกอ่ืน อาจเนื่องจากแผนกประกอบ
ชิ้นงานสํวนใหญํมีระดับการศึกษาต่ ากวําแผนกอ่ืน การเลื่อนขั้นในต าแหนํงที่สูงขึ้นจึงเป็นไปได๎ยาก ดังนั้น
ความผูกพันในองค์กรจึงมาจากการได๎รับคําลํวงเวลาในการท างาน สอดคล๎องกับแนวคิดของ Steers (1977) 
ที่สรุปวํา คนที่มีอายุมากจะมีความผูกพันตํอองค์กรมากกวําคนที่มีอายุน๎อย เน่ืองจากอายุเป็นสิ่งที่บุคคลหนึ่ง
ต๎องการจากงานของเขา อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ผลก็คือ หากสาเหตุในการท างานของเขาเปลี่ยนไป 
อายุและความต๎องการตําง ๆ ก็จะมีความตํางไปด๎วย และผู๎ที่ปฏิบัติงานในองค์กรนานเทําใดก็จะยิ่งผูกพันตํอ
องค์กรมากขึ้น แตํในอีกแงํหนึ่งพบวํา พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์กรน๎อยให๎ความส าคัญ
ตํอความผูกพันในองค์กรมากกวํากลุํมที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนานกวํา เนื่องจากพฤติกรรมของกลุํมคนที่
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน๎อย อาจมีแรงจูงใจในปัจจัยด๎านอ่ืน เชํน ผลตอบแทน การเลื่อนต าแหนํง การ
เลื่อนขั้น หรือการได๎รับโบนัส จึงมองวําการมุํงมั่นตั้งใจในการท างานในองค์กรแหํงนี้ตํอไปจะสามารถ
ตอบสนองความต๎องการนั้นได๎ และยังสอดคล๎องกับ น้ าทิพย์ แซํเฮ๎ง (2557) ที่ศึกษาปัจจัยสํวนบุคคล ภาวะผู๎น า 
สภาพแวดล๎อมในการท างานที่มีผลตํอความผูกพันตํอองค์กร กรณีศึกษาพนักงานบริษัทเอกชนแหํงหนึ่ง พบวํา
บุคลากรที่มีอายุตํางกันมีความผูกพันตอํองค์กรตํางกัน และผู๎ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์กรตํางกันมี
ความผูกพันตํอองค์กรตํางกัน การมีประสบการณ์ในการท างานที่ตํางกันมีความผูกพันตํอองค์กรตํางกัน และ
แผนกงานที่ตํางกันมีความผูกพันตํอองค์กรตํางกัน ผู๎บริหารต๎องน าข๎อมูลมาใช๎เป็นแนวทางเพื่อจูงใจหรือหา
ข๎อสรุปเกี่ยวกับการแสวงหาโอกาสของคนในแตํละชํวงอายุเพื่อตอบสนองความต๎องการของพนักงาน 
 2. รูปแบบภาวะผู๎น าตามทฤษฎี Path-goal Theory ประกอบด๎วย 1) ภาวะผู๎น าแบบสั่งการ 2) ภาวะ
ผู๎น าแบบสนับสนุน 3) ภาวะผู๎น าแบบให๎มีสํวนรํวม และ 4) ภาวะผู๎น าแบบมุํงความส าเร็จของงาน ปัจจัยที่สํงผล
ตํอความผูกพันตํอองค์กร ได๎แกํ 1) ด๎านความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมายและคํานิยมขององค์กร 2) ความ
เต็มใจที่จะทุํมเทพยายามเพื่อองค์กร และ 3) ความปรารถนาที่จะรักษาไว๎ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์กร และยังมี
ปัจจัยอ่ืนที่มีอิทธิพลตํอความผูกพันตํอองค์กร ได๎แกํ สภาพแวดล๎อม การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน๎าที่ที่เหมาะสม ล๎วนแตํสํงผลตํอพฤติกรรมและทัศนคติของพนักงาน ส าหรับอุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นสํวนยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวทางการปฏิบัติงานตามที่ถูกก าหนดมาแล๎ว ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง
ตําง ๆ เชํน การไมํมีสํวนรํวม การไมํน าความคิดเห็นจากพนักงานมาใช๎ประกอบการท างาน หรือแม๎แตํการ
สั่งการที่เป็นรูปแบบที่แสดงออกถึงปฏิสัมพันธ์ที่แบํงชนชั้นในองค์กร อาจท าให๎ความผูกพันลดลงและน าไป 
สูํการลาออกหรือย๎ายงานในที่สุด ซึ่งผู๎น าองค์กรแบบสั่งการ มักจะสํงผลให๎ความผูกพันตํอองค์กรลดลง แตํ
หากผู๎น ามีรูปแบบมุํงความส าเร็จของงานมากเทําไร ความผูกพันในองค์กรยํอมสูงตามไปด๎วย การเพิ่มระดับ
ความผูกพันในองค์กรจึงควรสํงเสริมและด าเนินการบริหารบุคคลในรูปแบบมุํงความส าเร็จ สอดคล๎องกับการ
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วิจัยของ พันทิวา สุพัฒนาภรณ์ (2556) ที่ศึกษาภาวะผู๎น าที่สํงผลตํอวัฒนธรรมองค์กร กรณี บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ 
จ ากัด (มหาชน) พบวําภาวะผู๎น าและวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่เกิดควบคูํและแยกออกจากกันได๎ยาก ทั้งสอง
สํวนตํางมีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน และยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ น้ าทิพย์ แซํเฮ๎ง (2557) ที่พบวํา ปัจจัย
ภาวะผู๎น ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันตํอองค์กร และสภาพแวดล๎อมในการท างานมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความผูกพันตํอองค์กร 
  

ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

 1. การก าหนดเป้าหมายการท างานและแนวทางในการปฏิบัติงาน ควรมีความชัดเจน เพื่อให๎ระบบ
การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. ผู๎บังคับบัญชาควรท าความเข๎าใจและรับร๎ูปัญหาตําง ๆ ของผู๎ใต๎บังคับบัญชา เพื่อให๎การท างาน
เป็นไปอยํางราบร่ืน มีความสุขในการท างานและมีความผูกพันตํอองค์กร 
 3. ผู๎บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชามีสํวนรํวมในการตัดสินใจ 
 4. ผู๎บังคับบัญชาควรเน๎นการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและผลส าเร็จของงานมากกวํากฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน 
 5. จากผลการวิจัยพบวํา รูปแบบภาวะผู๎น าตามทฤษฎี Path-goal Theory สํงผลตํอความผูกพันตํอองค์กร
โดยภาพรวมอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีระดับความสามารถในการอธิบายอยูํที่ร๎อยละ 34.30 และอีก
ร๎อยละ 65.70 มาจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนที่นอกเหนือจากการวิจัยในคร้ังนี้ เมื่อพิจารณาคําคะแนนมาตรฐาน
ในน้ าหนักความส าคัญแล๎วพบวํา ภาวะผู๎น าแบบสั่งการมีความส าคัญเป็นล าดับสุดท๎าย ดังนั้น ในการบริหารงาน 
ผู๎บังคับบัญชาไมํควรใช๎รูปแบบภาวะผู๎น าแบบสั่งการ เนื่องจากมีผลกระทบตํอความผูกพันในองค์กร กลําวคือ 
หากมีภาวะผู๎น าแบบสั่งการมากเทําไร ยํอมสํงผลให๎ความผูกพันในองค์กรของพนักงานน๎อยลงตามไปด๎วย 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาระดับความส าคัญของแตํละปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอความผูกพันตํอองค์กร โดยแยกตาม
แผนกที่ปฏิบัติงานเพื่อให๎ทราบระดับความส าคัญในเชิงลึกในรูปแบบของภาวะผู๎น าแบบตําง ๆ เพื่อน าไปสูํ
แนวทางในด๎านนโยบายการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  
 2. ควรศึกษารูปแบบภาวะผู๎น าที่มีอิทธิพลตํอความผูกพันตํอองค์กรในเชิงคุณภาพ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูล
ในเชิงลึก สามารถแก๎ไขปัญหาและพัฒนาได๎อยํางมีคุณภาพ 
 3. จากข๎อค๎นพบเกี่ยวกับปัจจัยด๎านแผนกงานที่ปฏิบัติกับความผูกพันในองค์กร พบวํามีความแตกตําง
กัน โดยแผนกประกอบชิ้นงานมีความผูกพันตํอองค์กรสูงกวําแผนกอ่ืน ๆ ดังนั้น การปรับปรุงนโยบายการสร๎าง
ความผูกพันในองค์กรให๎มีประสิทธิภาพ จึงควรศึกษาในประเด็นดังกลําว โดยศึกษาทั้งในรูปแบบเชิงปริมาณเพื่อ 
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ให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูลทางสถิติ และเชิงคุณภาพเพื่อให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูลที่นําเชื่อถือ เพื่อตอบได๎วําปัจจัยของลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติหรือแผนกที่ปฏิบัติงานมีผลตํอความผูกพันในองค์กรตํางกันอยํางไร 
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บทคัดย่อ 
 ในยุคนี้คงไมํมีใครไมํร๎ูจักป้ายโฆษณาดิจิทัล เราจะเห็นป้ายโฆษณาจ าพวกนี้อยูํตามห๎างหรือ
ร๎านค๎าเพื่อประชาสัมพันธ์ข๎อมูลตําง ๆ ให๎ลูกค๎าทราบ การท างานของป้ายโฆษณาดิจิทัลจะเป็นการแสดงผล
แบบเพลย์ลิสต์ (playlist) ซึ่งเป็นการแสดงผลแบบวนไปเร่ือย ๆ ตามการตั้งคําของร๎านค๎าหรือองค์กร แตํป้าย
โฆษณาชนิดนี้ยังท าความสามารถได๎ไมํเต็มที่อยํางที่ควรจะเป็น จึงเกิดการพัฒนาระบบป้ายโฆษณาดิจิทัล
โดยใช๎กระบวนการวิเคราะห์ใบหน๎าเพื่อปรับปรุงการแสดงผลข๎อมูลของป้ายโฆษณาดิจิ ทัล แทนการ
แสดงผลแบบเพลย์ลิสต์ที่ท าให๎ไมํสามารถสํงสื่อโฆษณาให๎ถึงกลุํมเป้าหมายได๎อยํางถูกต๎อง งานวิจัยนี้จึง
พัฒนาป้ายโฆษณาดิจิทัลที่สามารถแสดงผลสื่อโฆษณาได๎ตรงกลุํมเป้าหมายมากขึ้น โดยอาศัยเคร่ืองมือในการ
ประมวลผลใบหน๎าให๎สามารถระบุได๎วํา ผู๎ที่รับชมหรือเดินผํานป้ายโฆษณาดิจิทัลเป็นเพศใด อายุเทําไร 
 ผลจากการทดสอบระบบพบวํา จากผู๎ทดลองใช๎ระบบจ านวน 286 คน ป้ายโฆษณาดิจิทัลที่พัฒนาขึ้น
มีความแมํนย าในการวิเคราะห์ใบหน๎าเพื่อระบุอายุอยูํที่ 86.4% ความแมํนย าในการวิเคราะห์ใบหน๎าเพื่อระบุ
เพศอยูํที่ 97.5% ข๎อมูลที่ได๎จากกระบวนการวิเคราะห์ใบหน๎าจะน าไปประมวลผลให๎ระบบสามารถแสดงสื่อ
โฆษณาได๎ตรงกลุํมเป้าหมายมากกวําการแสดงผลแบบเพลย์ลิสต์ เชํน ผู๎ที่เดินผํานป้ายโฆษณาดิจิทัลเป็นเพศ
ชาย อายุ 25 ปี ให๎แสดงสื่อโฆษณาเสื้อผ๎าผู๎ชายวัยท างาน เป็นต๎น 
ค าส าคัญ: ป้ายโฆษณาดิจทิัล, การประมวลผลใบหน๎า, เพลย์ลิสต์ 
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ABSTRACT 
 Nowadays, everyone knows about digital billboard. It is placed in public area such as supermarket, 
convenience store and Time Square to display information to customers. The method that digital billboard 
works is showing an information from its playlist, similarly to showing an information in looping pages 
that has set from store or organization. It is an ineffective way to use billboard in its full ability. Digital 
billboard development system using face recognition to gain information to target more customers. This 
research focused on digital billboard system development which will improve its display to send media to 
the right target group as owner of the billboard would set. This system uses face recognition to detect gender 
and age of people that walk nearby.  

 The result from system testing indicated that detecting age’s accuracy is 86.4%, detecting gender’s 
accuracy is 97.5% in a testing group of 286 people. The information from detecting system will use to analyze 
system in selecting proper information that has a higher chance to send information to right target group 
display on digital billboard. For example, people who walked pass digital billboard is a 25 year-old man, 
he will see advertisements for clothes that suitable with his age. 
Keywords: digital signage, facial analysis, playlist. 
 

บทน า 
 ปัจจุบันการโฆษณามีหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือพิมพ์ โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต ใบปลิว ป้ายโฆษณา
ไวนิล ฯลฯ และได๎กลายเป็นสํวนหน่ึงในการใช๎ชีวิตของผู๎คนปัจจุบัน ป้ายโฆษณาดิจิทัลได๎รับความนิยมมาก
ในการโฆษณาสินค๎าและบริการเพราะสามารถเปลี่ยนเนื้อหาในโฆษณาได๎รวดเร็วและราคาในการลงโฆษณา
ไมํสูงมากนัก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันชํวยเพิ่มลูกเลํนและความสะดวกสบายในการจัดการกับเนื้อหา
ให๎เกิดความนําสนใจมากขึ้น และเป็นเทรนด์ใหมํของสื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ เพื่อแทนป้ายประชาสัมพันธ์
แบบเดิม ๆ ซึ่งถูกแทนที่ด๎วยระบบป้ายดิจิทัล หรือจอประเภท LCD เราเรียกระบบสื่อสารแบบนี้วํา Digital 
Signage หลักส าคัญของการใช๎ป้ายโฆษณาดิจิทัลคือ ผู๎ใช๎หรือผู๎ควบคุมสื่อสามารถเปลี่ยนแปลงข๎อมูลขําวสาร
ให๎เหมาะสมกับแผนทางการตลาดไปยังกลุํมเป้าหมายได๎โดยงําย โดยควบคุมระบบผํานเครือขําย LAN เพื่อ
เปลี่ยนแปลงข๎อความ ภาพ และภาพเคลื่อนไหว ให๎เป็นไปตามความต๎องการด๎วยโปรแกรม Browser ที่อยูํใน
ศูนย์กลางของส านักงาน 
 ป้ายโฆษณาดิจิทัลสามารถประหยัดต๎นทุนและเวลาในการจัดพิมพ์และเปลี่ยนแผํนป้ายประชาสัมพันธ์
ถ๎าจ าเป็นต๎องแก๎ไขบํอยคร้ัง สร๎างความสนใจแกํลูกค๎าที่ผํานไปมาให๎แวะเข๎าชมสินค๎าและให๎ข๎อมูลในการสร๎าง
การตัดสินใจซื้อเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับการประชาสัมพันธ์รูปแบบอ่ืน เป็นตัวแสดงสื่อโฆษณาที่มีพลังสูงสุด
ในยุคนี้ จึงสามารถสร๎างความอยากจับจํายให๎กับลูกค๎าได๎เป็นอยํางดี งํายตํอการจัดการเพราะมีการจัดการแบบ
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รวมศูนย์ ไมํต๎องเดินทางไปยังต าแหนํงที่ติดต้ังอุปกรณ์ สามารถควบคุมและก าหนดการแสดงผลลํวงหน๎าได๎
อยํางงํายดาย ชํวยให๎การสํงขําวสารเป็นไปอยํางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสร๎างภาพลักษณ์
ที่ดีให๎แกํบริษัท แสดงถึงความพร๎อมในด๎านตําง ๆ ไมํวําจะเป็นเทคโนโลยีและความใสํใจในการให๎ข๎อมูลและ
บริการ ป้ายโฆษณาดิจิทัลสามารถแสดงผลได๎ทั้งรูปแบบวิดีโอ ภาพนิ่ง และตัวอักษรวิ่งในเวลาเดียวกันได๎ ท า
ให๎ผู๎มาติดตํอและขอรับบริการประทับใจ การใช๎สื่อโฆษณาระบบป้ายโฆษณาดิจิทัลนี้ไมํต๎องเสียเวลาและเสียเงิน
ซ้ าซ๎อนในการสร๎างสื่อ ลดการใช๎กระดาษและหมึกพิมพ์ตําง ๆ จากการพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเดิม ๆ 
ที่ต๎องใช๎กระดาษจ านวนมาก และสร๎างบรรยากาศที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมด๎วย (บริษัท ครีเอทีฟ ไอเอ็มซี 
จ ากัด, ออนไลน์, 2556) 
 ปัจจุบันพบวําการน าป้ายโฆษณาดิจิทัลมาใช๎ยังคงเป็นการสํงสารที่ไมํถูกกลุํมเป้าหมายและไมํตอบ
โจทย์ของผู๎ประกอบการ เพราะยังเป็นการแสดงผลแบบเพลย์ลิสต์ (playlist) และต๎องการบุคลากรในการควบคุม
ให๎ป้ายแสดงสื่ออยํางเหมาะสม จึงจ าเป็นต๎องพัฒนาให๎ป้ายโฆษณาดิจิทัลสามารถท างานได๎โดยไมํต๎องมีบุคลากร
ควบคุมระบบเพลย์ลิสต์เหมือนในปัจจุบัน สามารถระบุกลุํมเป้าหมายเองได๎ น าสื่อโฆษณามาแสดงได๎อยําง
ถูกต๎องตามกลุํมเป้าหมายที่ก าหนด 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 Digital Signage เป็นนวัตกรรมสื่อป้ายโฆษณาดิจิทัลยุคใหมํที่จะเข๎ามาทดแทนสื่อสิ่งพิมพ์และป้าย
โฆษณาแบบเดิม สามารถสื่อสารโต๎ตอบ สร๎างสรรค์จินตนาการด๎วยเทคโนโลยีภาพและเสียง ณ จุดที่สามารถ
ชวํยให๎ลูกค๎าตัดสินใจได๎มากที่สุดนั่นคือ ส านักงาน ร๎านค๎า และจุดบริการสาธารณะ 

ตัวแปรตน้ 
1. ความเที่ยงตรงใน 
    การวิเคราะห์ใบหน๎า 
2. ความพงึพอใจของ 
    ผู๎ใช๎งานระบบ 

ตัวแปรตาม 
1. ผลการวิเคราะห์ใบหน๎าและ 
    การประมวลผลของระบบ 
2. ผลลัพธ์ความพึงพอใจใน 
    ระบบ 

ตัวแปรควบคมุ 
1. ระยะเวลา  
2. กลํุมเป้าหมาย 

- วิเคราะหค์วามพึงพอใจของการ 
  พัฒนาป้ายโฆษณาดิจทิัลโดย   
  ผู๎เข๎าทดสอบระบบ 
- เปรียบเทียบผลการทดสอบของ 
  ระบบระหวํางป้ายโฆษณาแบบเกํา 
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ภาพที่ 2 รูปรํางและลักษณะของป้ายโฆษณาดิจิทัล  
                    (บริษัท อันเซ็น ซิสเต็ม จ ากัด, ออนไลน์, 2556) 

 
 ความสามารถในการแสดงผลของระบบ Digital Signage มีองค์ประกอบที่คล๎ายคลึงกันคือ ความ 
สามารถในการแบํงหน๎าจอออกเป็นสํวน ๆ เพื่อแสดงผลข๎อมูลในหลากหลายรูปแบบ ไมํวําจะเป็นรูปภาพ (jpg, 
gif, png) ภาพเคลื่อนไหว (movie, swf, information จากแหลํงอ่ืน อาทิ เวลา อุณหภูมิ คําเงิน ฯลฯ) ความสามารถ
พิเศษของระบบ Digital Signage ในกรณีเป็นเครือขําย สามารถให๎บริการถํายทอดสดจากส านักงานใหญํเข๎า
สูํระบบ Digital Signage ในหนึ่งจุดแสดงผลจะประกอบด๎วยกลํองส าหรับแสดงผล (IP set-top box) และจอ
ส าหรับแสดงผลในรูปแบบตําง ๆ ทั้ง LCD TV, LCD monitor ในแนวนอน แนวตั้ง หรือเป็นระบบ Touch 
Screen ในรูปแบบ KIOS (บริษัท ครีเอทีฟ ไอเอ็มซี จ ากัด, ออนไลน์, 2556) 
 Microsoft Cognitive Services ประกอบด๎วย API ด๎านการแยกแยะข๎อมูลหลายตัว แบํงได๎เป็น 5 กลุํม 
คือ กลุํมที่ 1 Vision (งานด๎านภาพ) ได๎แกํ Computer Vision API สกัดข๎อมูลจากภาพ, Emotion API แยกแยะ
อารมณ,์ Face API แยกแยะใบหน๎า, Video API ส าหรับงานวิดีโอ กลุํมที่ 2 Speech (งานด๎านเสียงพูด) ได๎แกํ 
Custom Recognition Intelligent Service (CRIS), Speaker Recognition API แยกแยะคนพูด, Speech API แปลง
เสียงพูดเป็นข๎อความ กลุํมที่ 3 Language (งานด๎านภาษา) ได๎แกํ Bing Spell Check API ตรวจสะกด, Language 
Understanding Intelligent Service (LUIS) สอนค าสั่งเสียง, Linguistic Analysis API วิเคราะห์ภาษา, Text 
Analytics API แยกแยะข๎อความ, Web Language Model API ส าหรับเทรนให๎ร๎ูจักโมเดลของภาษา กลุํมที่ 4 
Knowledge (งานด๎านข๎อมูล) ได๎แกํ Academic Knowledge API หาความสัมพันธ์ของเอกสารวิชาการ, Entity 
Linking Intelligence Service หาข๎อมูลคน สถานที่ เหตุการณ์, Knowledge Exploration Service ส าหรับข๎อมูล
แบบมีโครงสร๎าง, Recommendations API ชํวยแนะน าสิ่งที่ใกล๎เคียงหรือเหมาะสม กลุํมที่ 5 Search (งานด๎าน
ค๎นหา) ได๎แกํ Bing Autosuggests API แนะน าค าที่เกี่ยวข๎องกับคีย์เวิร์ด, Bing Image Search API ค๎นหาภาพ, 
Bing News Search API ค๎นหาขําว, Bing Video Search API ค๎นหาวิดีโอ, Bing Web Search API ค๎นหาเว็บไซต ์
(วีระชัย นุกิจรัมย์, ออนไลน์, 2556) 
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ภาพที่ 3 API ตําง ๆ บน Microsoft Cognitive Services 
                                                        (ศุภกิตต์ิ อรรณพพรชัย, ออนไลน์, 2560) 
 
 เว็บแคม (Webcam) หรือ Web Camera แตํในบางคร้ังอาจเรียกวํา Video Camera หรือ Video Conference 
แล๎วแตํความเข๎าใจแตํละคน เป็นอุปกรณ์อินพุตที่สามารถจับภาพเคลื่อนไหวของเราไปปรากฏในหน๎าจอมอนิเตอร์ 
และสามารถสํงภาพเคลื่อนไหวน้ีผํานระบบเครือขํายเพื่อให๎คนอีกฟากหนึ่งสามารถเห็นตัวเราเคลื่อนไหวได๎
เหมือนอยูํตํอหน๎า ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์และเร่ิมมีความจ าเป็นมากขึ้นเร่ือย ๆ ปัจจุบันถูกน ามาประยุกต์
เป็นกล๎องวงจรปิดหรือกล๎องถํายทอดสด เนื่องจากมีความละเอียดของเซนเซอร์รับภาพที่สูงขึ้น (โสภาพร 
สุขภิรมย์ และอวยพร โกมลวิจิตรกุล, 2547) 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3 กล๎องเว็บแคม 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้ายโฆษณาดิจิทัล โดยใช๎ระบบวิเคราะห์ใบหน๎า
มาประมวลผลเพื่อระบุกลุํมเป้าหมาย แล๎วสร๎างเพลย์ลิสให๎เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมทางการเลํนสื่อโฆษณา 
ระบบจะต๎องเลํนสื่อโฆษณาที่ถูกต๎องตํอกลุํมเป้าหมายมากกวําร๎อยละ 80 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

185 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ศึกษาข๎อมูลและตัวอยํางการประกอบป้ายโฆษณาดิจิทัล ข๎อมูลเกี่ยวกับการแสดงสื่อของป้ายโฆษณา
ดิจิทัลในยุคปัจจุบัน ออกแบบการวางอุปกรณ์ตําง ๆ ในป้ายโฆษณาดิจิทัล เขียนค าสั่งในการวิเคราะห์ใบหน๎า
และเชื่อมตํอ API ด าเนินการทดสอบการท างานของระบบ และปรับปรุงแก๎ไขสํวนที่พบปัญหา ประกอบ
ชิ้นงานป้ายโฆษณาดิจิทัลให๎พร๎อมตํอการใช๎งาน 
 

ผลการวิจัย 
 ป้ายโฆษณาดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการสร๎างเพลย์ลิส (playlist) ตามกลุํมเป้าหมาย โดย
มีต๎นทุนไมํสูง เป็นราคาเดียวกับป้ายโฆษณาดิจิทัลในปัจจุบัน แตํให๎ความสามารถที่มากกวําและตอบโจทย์
ผู๎ขายมากกวํา สามารถแสดงสื่อโฆษณาได๎ตรงกลุํมเป้าหมายมากกวําป้ายโฆษณาดิจิทัลแบบเกํา เพราะระบบ
สามารถวิเคราะห์ได๎วําควรน าสื่อโฆษณาใดมาแสดงในสภาพแวดล๎อมหนึ่ง ๆ เชํน ร๎านค๎าเคร่ืองส าอาง ป้าย
โฆษณาดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นสามารถแสดงผลแป้งพับส าหรับวัยรํุนได๎เมื่อมีกลุํมเป้าหมายมายืนหรือชมสื่อโฆษณา 
ณ ขณะนั้น สิ่งนี้ท าให๎ผู๎ขายสามารถสํงสื่อโฆษณาได๎ตรงจุด โดยที่ป้ายโฆษณาดิจิทัลแบบเกําไมํสามารถท าได๎
เนื่องจากสร๎างเพลย์ลิสไว๎กํอนหน๎าและเลํนโฆษณานั้นวนซ้ าไปเร่ือย ๆ โดยไมํผํานการวิเคราะห์ของระบบวํา
ควรแสดงโฆษณาอยํางไรให๎ตรงกลุํมเป้าหมาย หรือสื่อโฆษณาสร๎างมาเพื่อกลุํมเป้าหมายใด โดยการท างาน
ของระบบป้ายโฆษณาดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นเป็นการน าภาพจากกล๎องเว็บแคมที่ติดอยูํกับป้ายโฆษณาดิจิทัลมา
วิเคราะห์ใบหน๎าและประมวลผลเพศ อายุ ท าให๎สามารถแสดงสื่อโฆษณาขึ้นมาอยํางถูกต๎องตามกลุํมเป้าหมาย  
 โครงสร้างทางฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ที่ต๎องใช๎ในการท างานของระบบคือ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก กล๎อง
เว็บแคม จอมอนิเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์จะถูกจัดเรียงอยํางเป็นระเบียบด๎านหลังจอแสดงผล กล๎อง
เว็บแคมจะติดอยูํเหนือจอแสดงผล 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 5 ต าแหนํงการจัดวางอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ด๎านหน๎าและด๎านหลังของป้ายโฆษณา 
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 โครงสร้างทางด้านซอฟต์แวร์ ใช๎โปรแกรม Visual Studio 2015 บนภาษา C# และเชื่อมตํอ Face API 
เพื่อใช๎ในการวิเคราะห์ใบหน๎า ท างานบนระบบปฏิบัติการ Windows ระบบท างานได๎โดย จับภาพจากเว็บแคม
สํงเข๎าไปสูํ Face API รับข๎อมูลที่วิเคราะห์ได๎จาก Face API แล๎วแยกกลุํม โดยใช๎ชํวงอายุและเพศมาระบุกลุํม 
เป้าหมายแล๎วน าสื่อโฆษณามาแสดงในเคร่ืองเลํน หลังจากนั้นระบบจะเร่ิมการจับภาพจากเว็บแคมใหมํ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 การแสดงผลสื่อโฆษณาเมื่อสภาพแวดล๎อมมีเพศชายอยูํบริเวณป้าย 
 

อภิปรายผล 
 ระบบป้ายโฆษณาดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการวิเคราะห์ใบหน๎าเพื่อระบุเพศและอายุได๎
อยํางเหมาะสม ท าให๎การแสดงสื่อโฆษณาตรงกลุํมเป้าหมายมากกวําระบบเกําอยํางมีนัยส าคัญ จากการทดลองใช๎
งานจริง ผู๎ประกอบการแนะน าให๎มีการใสํโฆษณาแบบสุํมสลับกับการวิเคราะห์ใบหน๎าเพื่อระบุกลุํมเป้าหมาย 
เพื่อให๎กลุํมลูกค๎าได๎รับสื่ออยํางหลากหลายตามเจตนาของผู๎ประกอบการ เนื่องจากผู๎ประกอบการมีจุดประสงค์
ในการสํงสื่อตํอกลุํมเป้าหมายใหมํ ๆโดยไมํก าหนดกลุํมลูกค๎า 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ป้ายโฆษณาดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปตํอยอดเพื่อให๎ผู๎ลงโฆษณาหรือผู๎ค๎าสามารถเข๎าถึงกลุํม
ลูกค๎าได๎มากขึ้น สามารถท างานด๎วยแอปพลิเคชันอ่ืน ๆได๎เนื่องจากใช๎ระบบปฏิบัติการ Windows ผู๎ลงโฆษณา
หรือผู๎ค๎าสามารถใสํแอปพลิเคชันเพื่อการสั่งซื้อออนไลน์ หรือระบบคิวในกรณีที่น าไปใช๎บริเวณหน๎าร๎านค๎า 
หรือแผนที่ภายในห๎างสรรพสินค๎าในกรณีที่น าป้ายโฆษณานี้ไปติดไว๎ภายในอาคาร ป้ายโฆษณานี้ถูกออกแบบ
มาเพื่อท างานในอนาคตได๎ สามารถรองรับการเชื่อมตํอที่เพิ่มขึ้นได๎ไมํจ ากัด เชํน เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองแสกน
บาร์โค๎ด หรือแม๎แตํเคร่ืองอํานชิปการ์ดบัตรสมาชิกแบบแถบแมํเหล็ก เป็นต๎น 
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บทคัดย่อ 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันมีรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 37 และ

พระราชบัญญัติวําด๎วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พุทธศักราช 2530 บทบัญญัติดังกลําวกํอให๎เกิดปัญหาในทาง
กฎหมายเกี่ยวกับความชัดเจนของระยะเวลาในการจํายคําทดแทนส าหรับผู๎ถูกเวนคืน ปัญหาเกี่ยวกับการเสีย
ภาษีเงินคําทดแทนจากการถูกเวนคืน เพราะกรณีนิติบุคคลเงินคําทดแทนจะต๎องน าไปรวมเป็นรายได๎เพื่อเสีย
ภาษีเงินได๎นิติบุคคล  ปัญหาเกี่ยวกับหลักประกันในการโอนเงินคําทดแทนออกนอกราชอาณาจักร เพราะยัง
ไมํมีหลักประกันในทางกฎหมายส าหรับการโอนเงินคําทดแทนออกนอกราชอาณาจักร ปัญหาเกี่ยวกับการ
จํายคําทดแทนอสังหาริมทรัพย์ในสํวนที่ เหลือ เนื่องจากยังไมํมีหลักประกันในการจํายคําทดแทน
อสังหาริมทรัพย์ในสํวนที่เหลือ ปัญหาเกี่ยวกับการจํายคําทดแทนแกํเจ๎าของกิจการจากการที่ถูกเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ เพราะมิได๎มีบทบัญญัติให๎สิทธิแกํเจ๎าของกิจการที่จะมีสิทธิในการได๎รับคําทดแทนจากการ
ถูกเวนคืน 
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ดังนั้นควรแก๎ไขกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กลําวคือ ควรก าหนดระยะเวลา
ในการจํายคําทดแทนที่แนํนอน และหากจํายคําทดแทนลําช๎า รัฐควรจํายดอกเบี้ยส าหรับเงินคําทดแทน
ให๎แกํผู๎ถูกเวนคืน ควรแก๎ไขประมวลรัษฎากรและกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง ยกเว๎นไมํน าคําทดแทนมาค านวณเพื่อ
เสียภาษีเงินได๎นิติบุคคลเชํนเดียวกับบุคคลธรรมดา มีการเพิ่มหลักประกันส าหรับการโอนเงินอันเป็นคําทดแทน
ออกนอกราชอาณาจักร มีการประกาศใช๎พระราชกฤษฎีกาเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การจํายคําทดแทนส าหรับ
อสังหาริมทรัพย์ในสํวนที่เหลือตามความมุํงหมายของพระราชบัญญัติวําด๎วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 
2530 แก๎ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวําด๎วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ โดยให๎สิทธิแกํเจ๎าของกิจการที่ถูก
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในการได๎รับคําทดแทนจากการถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ด๎วย 
ค าส าคัญ: การเวนคืน, คําทดแทน, อสังหาริมทรัพย์ 
 

ABSTRACT 
 The expropriation of immovable property is considered as a "principle of territorial sovereignty," 
which the state has the right to do, but must pay compensation to the owner of the property. Thailand accepts 
such a principle. As can be seen from the Constitution of the Kingdom of Thailand, 2560, Section 37 Act 
on the expropriation of immovable property, 1987, but the provisions of the law is unclear about the collateral 
to pay compensation for the expropriation of immovable property in several respects. It is imperative that 
a study on "Legal Problems and Obstacles related to the payment of compensation for the expropriation of 
immovable property" be undertaken. Concept of the study, background theories and legal measures related 
to the payment of compensation for the expropriation of immovable property in Thailand and abroad were 
taken into account to analyze the legal problems and obstacles and also to find a way to rectify the law regarding 
the payment of compensation for the expropriation of immovable property. The results of the research found 
that the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 and the provisions of the relevant laws caused 
legal problem with regard to the clarity of the duration of the compensation for the expropriated person because 
the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560, Section 37, expropriated "... within a reasonable 
time ..." Individuals will be exempted under the Ministerial Regulations No. 126, Clause 2 (29), issued under 
the Revenue Code, B.E. 2481, Section 42 (17), but the juristic person shall be exempt from the expropriation. 
Compensation must be included as income so as to pay corporate income tax. There is no legal guarantee 
for transferring money out of the Kingdom. The problem with the payment of real estate compensation in 
the remainder, since the Act on Expropriation of Immovable Property, 1987, does not guarantee the payment of 
real estate compensation in the remainder. The current law on expropriation of immovable property, B.E. 
2530, does not provide for the right of the owner to have the right to compensation from the expropriation. 
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 There should be amendments to the law relating to expropriation of immovable property, that is 
to say, there should be a fixed period of payment of compensation and if there is a delayed payment of 
compensation. The state should pay interest for the compensation to the person. There should be revisions 
to the Revenue Code and related laws, except for the calculation of corporate income tax as well as personal 
income tax. The amendment to the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560, by the addition of 
collateral for the transfer of money, which is out of the Kingdom. The royal decree was enacted to define 
the criteria for the replacement of real estate for the remainder for the purpose of the Act on expropriation 
of immovable property, 1987. There was an amendment to the Act on expropriation of immovable property and 
the right of expropriated property that owners have the right to receive compensation from the expropriation of 
immovable property.  
Keywords: expropriation, compensation, immovable property. 
 

บทน า 
 รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 37 ได๎บัญญัติไว๎วํา 
 “การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระท ามิได๎ เว๎นแตํโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแหํงกฎหมายที่
ตราขึ้นเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ หรือการได๎มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อ
ประโยชน์สาธารณอยํางอ่ืน และต๎องชดใช๎คําทดแทนที่เป็นธรรม ภายในเวลาอันควรแกํเจ๎าของ ตลอดจนผู๎
ทรงสิทธิบรรดาที่ได๎รับความเสียหายจากการเวนคืน โดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ ผลกระทบตํอผู๎ถูกเวนคืน 
รวมทั้งประโยชน์ที่ผู๎ถูกเวนคืนอาจได๎รับจากการเวนคืนน้ัน” 
 บทบัญญัติของรฐัธรรมนูญดังกลําวไมํมีก าหนดระยะเวลาที่แนํนอนในการจํายคําทดแทนและหาก
รัฐจํายคําทดแทนลําช๎าก็ไมํมีมาตรการในทางกฎหมายในการเยียวยาความเสียหายแกํผู๎ถูกเวนคืน และหากมี
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสถานที่ประกอบอุตสาหกรรมก็ไมํมีหลักประกันในการเยียวยาความเสียหาย
เกี่ยวกับ “ผลก าไร” ที่นักลงทุนคาดวําจะได๎รับ นอกจากนี้เมื่อมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ผู๎เป็นเจ๎าของ
อสังหาริมทรัพย์ถือวําเป็นผู๎มีทรัพย์สินอันจะต๎องอยูํในขํายของการเสียภาษี ปัญหาประการสุดท๎ายคือรัฐธรรมนูญ
ไมํมีหลักประกันแกํเจ๎าของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นคนตํางด๎าวในการโอนเงินคําทดแทนออกนอกราชอาณาจักร
ไทย 
 ด๎วยเหตุนี้จึงจ าเป็นจะต๎องศึกษาปัญหาเกี่ยวกับคําทดแทนจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตาม
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายตํอไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับการจํายคําทดแทนในการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
 2. เพื่อศึกษาแนวคิด ประวัติความเป็นมาและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และการจําย
คําทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
 3. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจํายคําทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของ
ประเทศไทยและตํางประเทศ 
 4. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจํายคําทดแทนในการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ 
 5. เพื่อหาข๎อเสนอแนะในการปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการจํายคําทดแทนในการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 จากการที่รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 37 มีบทบัญญัติให๎หลักประกัน
ในการจํายคําทดแทนจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไว๎ ในบทบัญญัติดังกลําวมิได๎บัญญัติเกี่ยวกับระยะเวลาใน
การจํายคําทดแทนเป็นเวลาที่แนํนอนเอาไว๎ รวมถึงมิได๎ก าหนดคําทดแทนส าหรับทรัพย์สินชนิดอ่ืน ๆ นอกเหนือ 
จากอสังหาริมทรัพย์ และมิได๎ก าหนดสิทธิการโอนเงินคําทดแทนของคนตํางด๎าวข๎ามประเทศ ซึ่งหากยังไมํมี
บทบัญญัติดังกลําวอาจท าให๎รัฐธรรมนูญไมํสามารถสัมฤทธิ์ผลได๎ตามเจตนารมณ์ในการให๎หลักประกันสิทธิ
และเสรีภาพในทรัพย์สินของประชาชน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ใช๎วิธีการวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยมุํงศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 
พระราชบัญญัติสํงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับการก าหนดคําทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดย
รัฐ และปัญหาเกี่ยวกับความเสียหายที่ได๎รับจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยไมํได๎รับคําทดแทนเพิ่มเติมใน
สํวนที่ได๎รับผลกระทบจากการเวนคืนดังกลําว โดยเก็บรวบรวมข๎อมูลจากวิทยานิพนธ์ บทความ ข๎อมูลที่
ปรากฏบนอินเทอร์เน็ต รายงานการวิจัยทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ น ามาวิเคราะห์เพื่อให๎ได๎
ข๎อสรุปและแนวทางในการแก๎ไขปัญหา โดยวิธีการเขียนพรรณนาและวิเคราะห์ 
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ผลการวิจัย 
 แนวคิดเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ถือวําเป็น “หลักอ านาจอธิปไตยเหนือดินแดน” ซึ่งรัฐมีสิทธิที่จะท าได๎
แตํจะต๎องมีการจํายคําทดแทนแกํเจ๎าของอสังหาริมทรัพย์ แนวความคิดดังกลําวเร่ิมมีขึ้นตั้งแตํในสมัยโบราณ 
โดยประเทศฝรั่งเศสซึ่งไมํมีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการเวนคืน แตํเมื่อใดที่กษัตริย์ต๎องการใช๎ที่ดิน กษัตริย์จะ
เพิกถอนการใช๎ที่ดินของเอกชนเป็นราย ๆไป โดยมีเหตุผลวําน ามาใช๎เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยกษัตริย์เทํานั้น
ที่จะก าหนดวําการใช๎ประโยชน์สาธารณะนั้นคืออะไร ภายหลังการปฏิวัติคร้ังใหญํมีการรับรองสิทธิของ
ประชาชนที่จะครอบครองหรือเป็นเจ๎าของทรัพย์สิน โดยบัญญัติไว๎ในค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง 
ค.ศ. 1789 และประมวลกฎหมายแพํง ค.ศ. 1804 จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1810 ได๎มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการ
เวนคืนฉบับแรกออกมาใช๎บังคับ โดยก าหนดถึงเงื่อนไขความจ าเป็นที่ฝ่ายปกครองจ าต๎องเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ของเอกชนเพื่อจัดท าบริการสาธารณะ จนในที่สุดรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือ ฉบับลงวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1958 
ได๎ก าหนดเงื่อนไขและกระบวนการในการเวนคืน รวมทั้งการจํายคําทดแทน นอกจากนั้นยังมีอนุบัญญัติอ่ืน ๆ 
ออกมาขยายความเพิ่มเติมรัฐก าหนดฉบับนี้ 
 แนวคิดดังกลําวเป็นแบบอยํางของหลายประเทศในการออกกฎหมายเกี ่ยวกับการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ที่จะต๎องมีการจํายคําทดแทน เชํน 
 ประเทศสาธารณรัฐแคนาดา รัฐธรรมนูญของแคนาดาได๎รับรองสิทธิในทรัพย์ของประชาชนและให๎
สิทธิแกํรัฐในการที่จะใช๎ทรัพย์สินของเอกชนโดยกระบวนการเวนคืน โดยกฎหมายกลางส าหรับใช๎ในการเวนคืน 
ได๎แกํ Expropriation Act Chapter E-16 B.E. 1980 ที่ก าหนดกระบวนการในการเวนคืนไว๎   
 ประเทศออสเตรเลีย มาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญแหํงชาติออสเตรเลีย ได๎ให๎อ านาจแกํรัฐสภาในการจัดท า
ตัวบทกฎหมายเพื่อการเวนคืนวําด๎วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ด๎วย “เงื่อนไขที่ยุติธรรม” จากรัฐหรือบุคคล
ใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม รัฐสภามีอ านาจในการออกกฎหมายไว๎ใช๎บังคับในประเทศออสเตรเลีย รัฐบาล
ของแตํละรัฐ ตลอดจนรัฐบาลกลางแหํงคอมมอนเวลท์ได๎จัดท าตัวบทกฎหมายไว๎ใช๎บังคับในการเวนคืนที่ดินเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ จึงเห็นได๎วําหนํวยงานของแตํละรัฐ หรือหนํวยงานของรัฐบาลกลางแหํงคอมมอนเวลท์ 
หรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อท าหน๎าที่ให๎บริการสาธารณะ โดยเฉพาะอาจมีอ านาจหน๎าที่ในการเวนคืนที่ดินด๎วย 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา แก๎ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 (Fifth Amendment) ได๎
บัญญัติไว๎ในความตอนหนึ่งวํา “...ห๎ามมิให๎น าทรัพย์สินสํวนบุคคลมาใช๎เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยมิได๎จําย
คําทดแทนอันเป็นธรรม” ข๎อความเชํนวํานี้ถูกน ามาบัญญัติไว๎ในรัฐธรรมนูญของทุกรัฐด๎วย สิทธิของรัฐใน
การที่จะน าทรัพย์สินของบุคคลมาใช๎เพื่อประโยชน์สาธารณะนั้นก็คือสิทธิในการเวนคืน เป็นที่ยอมรับกันวํา
การเวนคืนทรัพย์สินของบุคคลคนนั้นเป็นอ านาจของรัฐและของสหรัฐฯ ที่จะกระท าได๎โดยมีข๎อจ ากัดตาม
สมควร การใช๎สิทธิดังกลําวมีผลเทํากับเป็นการบังคับให๎เจ๎าของทรัพย์สินขายทรัพย์สินให๎แกํรัฐนั่นเอง การใช๎
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อ านาจเชํนวํานี้ถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับรัฐ แม๎วําฝ่ายนิติบัญญัติจะมีอ านาจที่จะจ ากัดขอบเขตของการเวนคืน 
แตํจะจ ากัดจนถึงกับห๎ามรัฐท าการเวนคืนน้ันยํอมกระท ามิได๎ 
 ประวัติและความเป็นมาเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย 
 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเร่ิมมีแนวความคิดในสมัยสุโขทัย ดังหลักฐานที่ปรากฏบน
หลักศิลาจารึกพํอขุนรามค าแหง ในสมัยอยุธยามีการใช๎หลักกฎหมายที่วํา ที่ดินทั้งหมดในพระราชอาณาจักรเป็น
ของพระมหากษัตริย์แตํเพียงพระองค์เดียว ดังปรากฏในพระอัยการเบ็ดเสร็จ บทที่ 42 (วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์, 
2524, หน๎า 18) ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเวนคืนคือ รัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2492 ตํอมามีการยกเลิก และปัจจุบันมีรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติ
เกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไว๎ในมาตรา 37 
  ปัญหาในทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายค่าทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
 จากที่กลําวมาข๎างต๎น แม๎วําจะมีบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ แตํก็ยัง
เกิดปัญหาในทางกฎหมาย กลําวคือ 
  1. ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการจํายคําทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ รัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีการกลําวถึงการให๎หลักประกันในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยรัฐ
ไว๎วํา จะต๎องมีการจํายคําทดแทนภายในระยะเวลาอันสมควร ท าให๎ไมํมีก าหนดระยะเวลาที่แนํนอนในการ
จํายคําทดแทนจากการถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
  2. ปัญหาเกี่ยวกับการจํายดอกเบี้ยเพิ่มเติมในกรณีที่มีการจํายคําทดแทนลําช๎า พบวําไมํมีบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่ก าหนดให๎สิทธิแกํผู๎ถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในการเรียกดอกเบี้ยจากการจํายคําทดแทนลําช๎า  
 3. ปัญหาเกี่ยวกับการเสียภาษีในกรณีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พบวําคําทดแทนที่ได๎จากการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์จะต๎องน าไปรวมรายได๎เพื่อค านวณก าไรสุทธิเสียภาษีเงินได๎นิติบุคคล และต๎องน าคําทดแทน
ที่ได๎จากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไปเสียภาษีธุรกิจเฉพาะด๎วย เพราะการจัดตั้งบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล
มีวัตถุประสงค์เพื่อการค๎าหาก าไร คําทดแทนที่ได๎จากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จึงต๎องน าไปเสียภาษีดังกลําว 
ซึ่งยํอมท าให๎นิติบุคคลได๎รับสิทธิในทางกฎหมายไมํเทําเทียมกับบุคคลธรรมดาที่ได๎รับการยกเว๎นไมํต๎องน า
คําทดแทนที่ได๎จากการเวนคืนมาค านวณเพื่อเสียภาษี 
  4. ปัญหาเกี่ยวกับการโอนเงินคําทดแทนที่ได๎จากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของคนตํางด๎าวออก
นอกราชอาณาจักร พบวํารัฐธรรมนูญไมํได๎บัญญัติให๎หลักประกันในการโอนเงินคําทดแทนดังกลําวออก
นอกราชอาณาจักร ซึ่งยํอมท าให๎คนตํางด๎าวไมํได๎รับหลักประกันในการโอนเงินอันเป็นคําทดแทนจากการ
ถูกเวนคืนออกนอกราชอาณาจักร 
  5. ปัญหาเกี่ยวกับการจํายคําทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่สํงผลกระทบตํอกิจการของผู๎
ถูกเวนคืน ได๎แกํ คําทดแทนความเสียหายส าหรับอสังหาริมทรัพย์ในสํวนที่เหลือ ปัจจุบันไมํมีหลักเกณฑ์ใน
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การก าหนดคําทดแทนในสํวนที่เหลือเอาไว๎อยํางชัดเจน โดยเฉพาะการที่รัฐไมํมีการตราพระราชกฤษฎีกา ตาม
มาตรา 21 วรรรคสี่ แหํงพระราชบัญญัติวําด๎วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 
  6. ปัญหาเกี่ยวกับการจํายคําทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในสํวนของผลก าไรที่คาดวําจะ
ได๎รับจากการประกอบธุรกิจ พบวําพระราชบัญญัติวําด๎วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 18 
ได๎ก าหนดถึงบุคคลที่มีสิทธิในการได๎รับคําทดแทน แตํไมํได๎มีบทบัญญัติในการจํายคําทดแทนส าหรับเจ๎าของ
กิจการที่ได๎รับความเสียหายจากการถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์แตํประการใด 
 

ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรแก๎ไขกฎหมายโดยการก าหนดระยะเวลาในการจํายคําทดแทนจากการถกูเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
  2. เมื่อมีการจํายคําทดแทนลําช๎า ภาครัฐควรมีการจํายดอกเบี้ยเพิ่มเติมให๎แกํผู๎ทรงสิทธิที่จะได๎รับ
คําทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกลําว เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผู๎ทรงสิทธิ
ที่จะได๎รับคําทดแทน และเป็นการป้องกันการใช๎อ านาจของรัฐโดยมิชอบ 
 ดังนั้น เมื่อมีการก าหนดระยะเวลาในการจํายคําทดแทนตามข๎อเสนอแนะที่ 1 แล๎ว หากรัฐไมํช าระ
คําทดแทนภายในระยะเวลาดังกลําว รัฐก็ควรจะต๎องมีการจํายดอกเบี้ยนับตั้งแตํพ๎นระยะเวลาดังกลําวจนกวํา
ผู๎ถูกเวนคืนจะได๎รับคําทดแทน 
  3. ควรแก๎ไขประมวลรัษฎากรยกเว๎นไมํน าคําทดแทนมาค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได๎นิติบุคคลล และควร
ได๎รับการยกเว๎นภาษีธุรกิจเฉพาะเชํนเดียวกับบุคคลธรรมดาที่ถูกเวนคืน 
  4. ควรแก๎ไขรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยการเพิ่มหลักประกันส าหรับ
การโอนเงินอันเป็นคําทดแทนจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของคนตํางด๎าวออกนอกราชอาณาจักร 
  5. ควรแก๎ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายโดยการประกาศใช๎พระราชกฤษฎีกาเพื่อก าหนด
หลักเกณฑ์การจํายคําทดแทนส าหรับอสังหาริมทรัพย์ในสํวนที่เหลือ ตามความมุํงหมายของพระราชบัญญัติ
วําด๎วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 21 วรรคสี่  
  6. ควรแก๎ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวําด๎วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 18 ให๎สิทธิ
แกํเจ๎าของกิจการที่ถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในการได๎รับคําทดแทนจากการถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ด๎วย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ การ
เปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของพนักงาน การใช๎ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของ
พนักงานการไฟฟ้าสํวนภูมิภาค ส านักงานใหญํ และเพื่อศึกษาปัจจัยข๎างต๎นที่สํงผลตํอผลสัมฤทธิ์ของการ
ประชาสัมพันธ์ภายในการไฟฟ้าสํวนภูมิภาค ส านักงานใหญํ ใช๎วิธีการศึกษาโดยใช๎แบบสอบถาม 
(questionnaire) ผลการวิจัยพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศชาย อายุระหวําง 31-40 ปี สถานภาพสมรส จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได๎ตํอเดือน 45,001-55,000 บาท ลักษณะการเปิดรับข๎อมูลขําวสารคือ ดู
ผําน ๆ ดูแคํภาพภายในสื่อประชาสัมพันธ์ แตํเมื่อรับขําวสารแล๎วจะน าไปบอกเพื่อนรํวมงาน โดยติดตาม
ขําวสารชํวงพักกลางวันผํานทางเว็บไซต์องค์กร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบกิจกรรมที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
องค์กรมากที่สุด การใช๎ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง และผลสัมฤทธิ์
ของการประชาสัมพันธ์ภายในโดยรวมอยูํในระดับมาก  
ค าส าคัญ: การเปิดรับสื่อ, การประชาสัมพันธ์ภายใน, การไฟฟ้าสํวนภูมิภาค 
 

ABSTRACT 
 This is a survey research. The purpose is to study the demographic characteristics, media exposure 
within the organization of employees, utilization of internal communication media of the headquarter of 
Provincial Electricity Authority and to study the above factors that affect the achievement of public relations 
 
 
* นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรปีทุม ปีการศึกษา 2560 
** ผู๎อ านวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรปีทุม 
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within the Provincial Electricity Authority. The researcher used a questionnaire in the study method. The 
results showed that most of the samples were male aged between 31-40 years, married people, and graduates 
with monthly income of 45,001-55,000 baht. The information is exposed through the viewers just inside the 
media. But when employees get the news, they will tell the colleagues who follow the news during lunch 
break on corporate website. The purpose is to get the most out of the organization. The utilization of internal 
public relations was in the medium level, and for the overall achievement of internal public relations was at 
a high level. 
Keywords: media exposure behavior, internal public relations, Provincial Electricity Authority. 
 

บทน า 
 สังคมในยุคปัจจุบันเป็นสังคมข๎อมูลขําวสารที่มนุษย์สามารถเรียนรู๎และเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารตําง ๆ
ได๎อยํางรวดเร็ว สํงผลให๎เกิดความเปลี่ยนแปลง และเกิดผลกระทบตํอองค์กรและบุคลากรอยํางไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎ 
การด าเนินงานขององค์กรจะราบร่ืนและบรรลุวัตถุประสงค์ยํอมขึ้นอยูํกับความรํวมมือรํวมใจของทุกคนเป็นหลัก 
การให๎ข๎อมูลขําวสารแกํผู๎ใต๎บังคับบัญชาเป็นกลไกส าคัญในการสร๎างความเข๎าใจที่ดีตํอกัน การเผยแพรํข๎อมูล
ขําวสารท าให๎ทราบถึงจุดมุํงหมายขององค์กร ทราบถึงการด าเนินงาน ขอบเขตหน๎าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึง
ลดชํองวํางและกระชับความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ใต๎บังคับบัญชากับผู๎บังคับบัญชา และระหวํางเพื่อนรํวมงาน
ด๎วยกัน นอกจากนี้ยังเป็นการสร๎างศรัทธาและความจงรักภักดีตํอองค์กรให๎เกิดขึ้นในจิตใจของทุกคน และที่
ส าคัญการสื่อสารภายในองค์กรยังเป็นเคร่ืองมือในการสะท๎อนความร๎ูสึกนึกคิดและมุมมองของผู๎ใต๎บังคับบัญชา
ให๎ผู๎บังคับบัญชาทราบอีกด๎วย (เรวัตร สมบัติทิพย์, 2543, หน๎า 1) 
 การไฟฟ้าสํวนภูมิภาค (Provincial Electricity Authority: PEA) เป็นหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย ได๎รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2503 ส านักงานใหญํตั้งอยูํในกรุงเทพมหานคร 
และส านักงานสาขาตั้งอยูํในสํวนภูมิภาค ด าเนินการด๎านสาธารณูปโภคพลังงานไฟฟ้า ด๎วยการไฟฟ้าสํวนภูมิภาค
เป็นองค์กรขนาดใหญํที่ต๎องขับเคลื่อนประเทศชาติ การสื่อสารภายในที่ดีจะชํวยสร๎างความเข๎าใจในนโยบาย
ของผู๎บริหาร และเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหวํางบุคลากรในองค์กรเพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตํอองค์กรในทางบวกได๎เป็นอยํางดี การสื่อสารการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะเอ้ือ
ให๎องค์กรประสบความส าเร็จ เพราะการสื่อสารที่น าไปสูํความเข๎าใจในเป้าหมายระหวํางผู๎บริหารกับพนักงาน
รํวมกัน เพื่อให๎การด าเนินงานเป็นไปอยํางสอดคล๎องหรือตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ยํอมสํงผลให๎เกิด
การพัฒนาและการท างานที่มีประสิทธิภาพ (รุํงนภา พิตรปรีชา, 2556, หน๎า 480) 
 การไฟฟ้าสํวนภูมิภาค ส านักงานใหญํ มีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก โดยฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้าสํวนภูมิภาค ส านักงานใหญํ ตระหนักวํา กํอนที่องค์กรจะด าเนินการประชาสัมพันธ์
สูํสาธารณชน ควรให๎ความส าคัญกับกลุํมเป้าหมายภายในซึ่งได๎แกํ ผู๎บริหารและพนักงานทุกคน ดังค ากลําวที่วํา 
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การประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กรจะไมํดีหากการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรยังไร๎ประสิทธิภาพ จึงมีการ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรหลายชํองทางเพื่อสื่อสารกับประชาชนและบุคลากรภายในองค์กร ไมํ
วําจะเป็นเอกสาร แผํนพับเผยแพรํบทบาท ภารกิจ ภาพกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข๎อมูล
ขําวสาร 1129 PEA Call Center สื่อบุคคล นิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชน เชํน วิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให๎กลุํมเป้าหมายได๎รับทราบขําวสาร กิจกรรมตําง ๆ หรือการเชิญชวนพนักงาน
ให๎เข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ ขององค์กร ดังนั้นเพื่อให๎การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรเข๎าถึงบุคลากรทุกฝ่ายอยําง
ทั่วถึง ฝ่ายประชาสัมพันธ์จึงต๎องพัฒนาวิธีการประชาสัมพันธ์ให๎ครอบคลุมบุคลากรทุกฝ่าย และเกิดผลสัมฤทธิ์
ในการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 
 จากความเป็นมาและปัญหาดังกลําว ผู๎วิจัยต๎องการทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการประชาสัมพันธ์ภายใน
การไฟฟ้าสํวนภูมิภาค ส านักงานใหญํ วําพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน การใช๎ประโยชน์
จากสื่อประชาสัมพันธ์แตํละชนิด สํงผลตํอผลสัมฤทธิ์ของการประชาสัมพันธ์ภายในการไฟฟ้าสํวนภูมิภาค 
ส านักงานใหญํ ตํางกันหรือไมํ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และการใช๎
ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าสํวนภูมิภาค ส านักงานใหญํ รวมถึง
ผลสัมฤทธิ์ของการประชาสัมพันธ์ภายในการไฟฟ้าสํวนภูมิภาค ส านักงานใหญํ 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
 มุํงศึกษาเฉพาะพนักงานการไฟฟ้าสํวนภูมิภาค สังกัดส านักงานใหญํ เกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร การใช๎ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และผลสัมฤทธิ์ของการ
ประชาสัมพันธ์ภายในการไฟฟ้าสํวนภูมิภาค ส านักงานใหญํ เทํานั้น 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 ใช๎วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใช๎แบบสอบถาม (questionnaire) ประชากรที่
ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ พนักงานการไฟฟ้าสํวนภูมิภาค สังกัดส านักงานใหญํ จ านวนทั้งสิ้น 4,183 คน ใช๎วิธีการ
เลือกกลุํมตัวอยํางโดยบังเอิญ (accidental sample) เป็นการเลือกกลุํมตัวอยํางเพื่อให๎ได๎จ านวนตามต๎องการคือ 
365 คน 
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 แบบสอบถาม แบํงเป็น 4 ตอน ได๎แกํ 
 ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได๎แกํ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายได๎ตํอเดือน และ
อายุงาน 
 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของบุคลากรในสังกัดการไฟฟ้า
สํวนภูมิภาค ส านักงานใหญํ ได๎แกํ วัตถุประสงค์เพื่อการอําน ลักษณะการอําน เนื้อหาที่สนใจอําน ความสนใจ
จากการเลือกรับขําวสาร และชํวงเวลาในการเปิดรับข๎อมูลขําวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ 
 ตอนที่ 3 การใช๎ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในการไฟฟ้าสํวนภูมิภาค ส านักงานใหญํ  
หมายถึง การที่พนักงานน าข๎อมูลที่ได๎รับไปใช๎ประโยชน์ตําง ๆ 
 ตอนที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ของการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์หมายถึง ความส าเร็จใน
งานประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้าสํวนภูมิภาค แบํงเป็นด๎านผลผลิต (outputs) และด๎านผลลัพธ์ (outcomes) 
 ตอนที่ 5 ข๎อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา ใช๎เพื่อสรุปลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ 
การใช๎ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ ผลสัมฤทธิ์ของการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของกลุํมตัวอยําง โดย
หาคําความถี่ การกระจายอัตราสํวนร๎อยละ คําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2. สถิติเชิงอนุมาน ใช๎เพื่อทดสอบสมมติฐาน ได๎แกํ 
     2.1 สถิติทดสอบคําที (t-test) กรณีตัวแปรสองกลุํม และการทดสอบคําเอฟ (F-test) ด๎วยวิธีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกตํางระหวํางลักษณะทางประชากร 
ศาสตร์ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ การใช๎ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ กับผลสัมฤทธิ์ของการ
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 
     2.2 สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s correlation) ใช๎ทดสอบความสัมพันธ์
ระหวํางพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ การใช๎ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของ
การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 
 3. ผลจากการวิเคราะห์ข๎อมูลจะน าไปสรุปแบบบรรยายเพื่อน าไปเป็นผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศชาย (ร๎อยละ 55.70) อายุระหวําง 31-40 
ปี (ร๎อยละ 50.30) สถานภาพสมรส (ร๎อยละ 53.50) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร๎อยละ 86.80) มีรายได๎ตํอ
เดือน 45,001-55,000 บาท (ร๎อยละ 25.70) มีอายุงาน 10 ปี ขึ้นไป (ร๎อยละ 38.60) และมีต าแหนํงระดับ 4-6 
(ร๎อยละ 40) 
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 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีลักษณะการเปิดรับ
ข๎อมูลขําวสารคือ ดูแคํผําน ๆ (ร๎อยละ 60.30) โดยติดตามขําวสารชํวงพักกลางวัน (ร๎อยละ 57.80) ผํานทาง
เว็บไซต์องค์กร (ร๎อยละ 25.90) มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบกิจกรรมที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับองค์กร (ร๎อยละ 24.26) 
หลังได๎รับขําวสารจะน าไปบอกเพื่อนรํวมงาน (ร๎อยละ 48.60) 
 การใช้ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร  แบํงเป็น 2 สํวน คือ ประโยชน์ด๎านเนื้อหา 
และประโยชน์ด๎านการเผยแพรํ ทั้ง 2 สํวนจัดอยูํในระดับปานกลางทั้งสิ้น เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของการ
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร แบํงเป็นด๎านผลผลิตและด๎านผลลัพธ์ อยูํในระดับมากทั้งคูํ 
 การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 พบวํา อายุ รายได๎ตํอเดือน อายุงาน ระดับต าแหนํง และสายงานที่แตกตํางกัน มีผล
ให๎ผลสัมฤทธิ์ของการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 สมมติฐานที่ 2 พบวํา ความถี่ในการติดตามขําวสาร พฤติกรรมหลังได๎รับขําวสาร ชํวงเวลาติดตาม
ขําวสาร ชํองทางการติดตามที่แตกตํางกัน มีผลตํอระดับการใช๎ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 สมมติฐานที่ 3 พบวํา ความถี่ในการติดตามขําวสาร ชํวงเวลาติดตามขําวสาร ชํองทางการติดตามที่
แตกตํางกัน มีผลตํอระดับผลสัมฤทธิ์ของการประชาสัมพันธ์ภายในแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 สมมติฐานที่ 4 พบวํา ผลสัมฤทธิ์ของการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรด๎านผลผลิตและผลลัพธ์ มี
ความสัมพันธ์กับการใช๎ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ด๎านเนื้อหาและด๎านการเผยแพรํ อยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติ  
 

อภิปรายผล  
 1. การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ในภาพรวมกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํจะดูแคํผําน ๆ โดย
ติดตามขําวสารชํวงพักกลางวันผํานทางเว็บไซต์องค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบกิจกรรมที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
องค์กร หลังได๎รับขําวสารสํวนใหญํจะน าไปบอกเพื่อนรํวมงาน ผู๎วิจัยมีความเห็นวํา การไฟฟ้าสํวนภูมิภาค 
ส านักงานใหญํ ใช๎สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพรํข๎อมูลขําวสารหรือกิจกรรมขององค์กรให๎กับบุคคลในองค์กร
ได๎ทราบ จึงถือได๎วําสื่อประชาสัมพันธ์ภายในมีคุณสมบัติที่สอดคล๎องกับการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของ
พนักงานฯ เนื่องจากมีความสะดวกในการรับร๎ูข๎อมูลขําวสารขององค์กร อีกทั้งยังมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อรับทราบกิจกรรมที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับองค์กร และน าไปบอกเพื่อนรํวมงาน จึงสอดคล๎องกับแนวคิดของ
แม็คคอมบ์ และเบคเกอร์ (McCombs & Becker, 1979) ที่กลําวไว๎วํา คนเราเปิดรับขําวสารจากสื่อมวลชนเพื่อ
ตอบสนองความต๎องการร๎ูเหตุการณ์ (surveillance) โดยติดตามความเคลื่อนไหวและสังเกตการณ์สิ่งตําง ๆ 
รอบตัวจากสื่อมวลชน เพื่อจะได๎ร๎ูทันเหตุการณ์ ทันสมัย และร๎ูวําอะไรเป็นสิ่งส าคัญที่ควรร๎ู เพื่อชํวยตัดสินใจ 
(decision) โดยเฉพาะการตัดสินใจในเร่ืองที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การเปิดรับขําวสารท าให๎บุคคลสามารถ



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

201 

 

ก าหนดความเห็นของตนตํอเหตุการณ์ตําง ๆ รอบตัวได๎ หรือเพื่อการพูดคุยสนทนา (discussion) การเปิดรับ
ขําวสารจากสื่อมวลชนท าให๎บุคคลมีข๎อมูลที่จะน าไปพูดคุยกับผู๎อ่ืนเพื่อความต๎องการมีสํวนรํวม (participation) 
ในเหตุการณ์ความเป็นไปตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมอีกด๎วย และสอดคล๎องกับแนวคิดของ Atkin (1973 อ๎างถึง
ใน นันทิดา โอฐกรรม, 2547) ที่กลําววํา การจะเลือกรับขําวสารจากสื่อมวลชนนั้น ขึ้นอยูํกับการคาดคะเน
เปรียบเทียบระหวํางผลรางวัลตอบแทน (reward value) กับการลงทุนลงแรง (expenditures) และพันธะผูกพัน 
(liabilities) ที่จะตามมา ถ๎าผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่ได๎รับสูงกวําการลงทุนลงแรงหรือการท าความเข๎าใจ
แล๎ว บุคคลยํอมแสวงหาขําวสารนี้ แตํถ๎าผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่ได๎รับน๎อยกวําบุคคลก็อาจเพิกเฉยตํอ
ขําวสารนั้น และถ๎าการเปิดรับขําวสารน้ันท าให๎เกิดพันธะผูกพันตามมา เชํน เกิดความไมํพอใจ ไมํสบายใจ ก็
อาจใช๎วิธีการเลี่ยงขําวสารนั้น (information avoidance) เชํน การที่เรายอมดูโฆษณาที่ซ้ า ๆ ซาก ๆ เนื่องจาก
ไมํอยากเปลี่ยนชํอง หรือหมุนไปชํองไหนก็เจอแตํโฆษณา เลยต๎องจ าใจดูทั้งที่ไมํชอบ กลําวได๎วํา การเปิดรับ
ขําวสารของมนุษย์นั้นเกิดจากความสนใจในขําวสารแล๎วน ามาเปรียบเทียบกับความร๎ูสึกของตนเอง หากขําวสาร
นั้นสอดคล๎องกับทัศนคติเดิมของตนก็จะติดตามรายละเอียดตํอไป แตํหากขําวสารนั้นขัดแย๎งกับความร๎ูสึก
ภายในจิตใจของตนหรือขัดแย๎งกับทัศนคติ บุคคลก็จะเลิกให๎ความสนใจกับขําวสารน้ัน 
 2. การใช๎ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร แบํงเป็นประโยชน์ด๎านเนื้อหาและประโยชน์
ด๎านการเผยแพรํ ในภาพรวมทั้ง 2 ด๎านอยูํในระดับปานกลาง ผู๎วิจัยมีความเห็นวํา พนักงานฯ ให๎ความสนใจ
สื่อประชาสัมพันธ์เนื่องจากข๎อมูลอันเป็นประโยชน์ที่ทางองค์กรมอบให๎ เนื้อหามีความนําสนใจ นําเชื่อถือ ตรง
ความต๎องการ เข๎าใจงําย เนื้อหาน าไปบอกตํอได๎ การเผยแพรํขําวสารรวดเร็ว ทันตํอความต๎องการ ข๎อมูลขําวสาร
มีความเหมาะสมกับระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงเป็นอยํางดี จึงสอดคล๎องกับแนวคิดของ เคทซ บลัมเมอร์ 
และเกอร์วิท (Katz, Blumler & Gurevitch, 1974, p. 31) ซึ่งจะเน๎นและให๎ความส าคัญกับผู๎รับสารในฐานะที่
เป็นผู๎เลือกใช๎สื่อประเภทตําง ๆ และเลือกรับเน้ือหาของขําวสารเพื่อตอบสนองความต๎องการของตนเอง เป็น
การศึกษาผู๎รับสารเกี่ยวกับสภาวะทางสังคมและจิตใจซึ่งกํอให๎เกิดความต๎องการจ าเป็นของบุคคล และมีความ
คาดหวังจากสื่อมวลชนหรือแหลํงขําวสารอ่ืน ๆ แล๎วน าไปสูํการเปิดรับสื่อในรูปแบบตําง ๆ กัน อันกํอให๎เกิด
ผลคือ การได๎รับความพึงพอใจตามที่ต๎องการและผลอ่ืน ๆ ที่ตามมา ซึ่งอาจจะไมํใชํผลที่ตั้งเจตนาไว๎ก็ได๎ และ
สอดคล๎องกับแนวคิดของ แม็คคอมบ์ และเบคเกอร์ (McCombs & Becker, 1979, p. 56) ที่กลําวถึงการใช๎
ประโยชน์ทางการติดตํอสื่อสาร (communicatory utility) ความตื่นเต๎น (excitement) และเสริมย้ าความเชื่อ 
(reinforcement) ซึ่งครอบคลุมถึงการหลบหนีจากงานประจ า การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขําวสาร
กับผู๎อ่ืน และการซึมซับขําวสารสูํชีวิตประจ าวัน 
 3. ผลสัมฤทธิ์ของการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร แบํงเป็นด๎านผลผลิตและด๎านผลลัพธ์ พบวํา
ด๎านผลผลิตอยูํในระดับมากในเร่ืองการทราบขําวการโยกย๎ายแตํงตั้งผู๎บริหารองค์กร ซึ่งผู๎วิจัยเห็นวํา การ
น าเสนอขําวการโยกย๎ายแตํงตั้งผู๎บริหารองค์กรให๎พนักงานทราบจะเป็นข๎อมูลที่ชํวยปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน
ในการท างานให๎ดียิ่งขึ้น จึงสอดคล๎องกับแนวคิดของ ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2543, หน๎า 39-42) ที่กลําววํา ผู๎บริหาร
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จะต๎องระลึกเสมอวํา การวัดผลการปฏิบัติงานจะเป็นข๎อมูลที่ชํวยให๎ผู๎บริหารปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานในการ
ท างานให๎ดียิ่งขึ้น แก๎ปัญหาได๎ถูกต๎องมากขึ้น ดังนั้นผู๎บริหารจึงต๎องน าข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห์อยํางรอบคอบ
เพื่อก าหนดมาตรการที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงานให๎ดียิ่งขึ้นตํอไป สํวนด๎านผลลัพธ์อยูํในระดับมาก ผู๎วิจัยมี
ความเห็นวํา การรํวมมือตํอกันระหวํางพนักงานและหัวหน๎าแผนกท าให๎เกิดการมีสํวนรํวมในการด าเนินงาน 
ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2543) กลําววํา การบริหารแบบมุํงผลสัมฤทธิ์เป็นการบริหารที่เน๎นการวางแผน การก าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์การด าเนินงานแบบมีสํวนรํวม ผู๎บริหารในแตํระดับขององค์กรต๎องยอมรับ
และค านึงถึงผลงาน รวมทั้งต๎องให๎ความส าคัญกับการจัดวางระบบการตรวจสอบผลงานและการให๎รางวัล
ตอบแทนผลงาน สอดคล๎องกับแนวคิดของ ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2545, หน๎า 27-28) ที่กลําวถึงตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
(outcome indicators) วําหมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม เชํน จ านวนผู๎จบการศึกษาที่มี
งานท า จ านวนกิโลเมตรของทางดํวนที่มีสภาพอยูํในเกณฑ์ดี และยังรวมถึงตัวบํงชี้วัดผลลัพธ์คุณภาพของ
การบริการ (quality indicators) เชํน จ านวนสินค๎าที่บกพรํอง จ านวนใบแจ๎งหนี้ที่ผิดพลาด จ านวนหนี้ค๎าง
ช าระ ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการท างานขององค์กร เป็นต๎น 
 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรพิจารณาชํองทางการใช๎สื่อประชาสัมพันธ์ภายในให๎ตรงกับความต๎องการของพนักงานในชํวง
อายุ วุฒิการศึกษา รายได๎ตํอเดือน อายุงาน สายงานที่ตํางกัน โดยอาจเน๎นชํองทางเว็บไซต์องค์กร จอโทรทัศน์
ภายในองค์กรที่พนักงานให๎ความสนใจมากที่สุด 
 2. การใช๎ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ควรเผยแพรํข๎อมูลขําวสารในทุกด๎านโดย 
เฉพาะด๎านเนื้อหาควรมีความนําสนใจ และการเผยแพรํขําวสารรวดเร็ว ทันตํอความต๎องการ  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการเพิ่มโทษผู๎กระท าความผิดซ้ าตาม
กฎหมายวําด๎วยการจราจรทางบก เพื่อเป็นมาตรการทางกฎหมายในการเพิ่มโทษผู๎กระท าความผิดซ้ าตามกฎหมาย
วําด๎วยการจราจรทางบก รวมถึงการให๎อ านาจผู๎พิพากษาในการพิจารณาคดีทางกฎหมายในการเพิ่มโทษผู๎กระท า
ความผิดซ้ าตามกฎหมายวําด๎วยการจราจรทางบก และการลงโทษที่เป็นมาตรการทางปกครองแกํผู๎กระท าความผิด
ซ้ าตามกฎหมายวําด๎วยการจราจรทางบก จากการวิจัยพบวํา การลงโทษผู๎กระท าความผิดซ้ าตามกฎหมายวําด๎วย
การจราจรทางบกนั้นมิได๎มีการก าหนดกฎหมายที่เป็นการเพิ่มโทษแกํผู๎กระท าความผิดซ้ า เมื่อกลําวถึงกรณี
ที่ผู๎กระท าความผิดซ้ าทั้งในทางลหุโทษและในทางอาญา มีบทบัญญัติตามมาตรา 92 และมาตรา 93 ในการ
เพิ่มโทษแกํผู๎กระท าความผิดซ้ า แตํมีกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 ที่จ ากัด
อ านาจของผู๎พิพากษาในการเพิ่มโทษแกํผู๎กระท าความผิดซ้ า และมีการน ามาตรการทางปกครองเพื่อมาบังคับ
ใช๎แกํผู๎กระท าความผิดซ้ า ดังนั้น จึงควรเพิ่มกฎหมายก าหนดโทษแกํผู๎กระท าความผิดซ้ าในกฎหมายวําด๎วย
... 
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การจราจรทางบก เพิ่มกฎหมายก าหนดให๎ผู๎พิพากษาเป็นผู๎มีอ านาจในการพิจารณาเพิ่มโทษแกํผู๎กระท าความผิด
ซ้ า และเพิ่มกฎหมายก าหนดมาตรการทางปกครองแกํผู๎กระท าความผิดเฉพาะรายกลุํมหรือรายบุคคล 
ค าส าคัญ: การเพิ่มโทษผู๎กระท าความผิดซ้ า, กฎหมายวําด๎วยการจราจรทางบก 
 

ABSTRACT 
 This research aims to study the legal measures to increase the penalties for the repeat offenders 
of the law on land traffic in order to be used as the legal measures to increase the penalties for repeat offenders 
of the law on land traffic and to empower the court to make judgments to increase and enforce the penalties 
for the repeat offenders of the law on land traffic. According to the study, there is no increase in the penalties 
for repeat offenders of the law on land traffic. Considering the light and criminal offenses for the repeat 
offenders, Section 92 and 93 in Criminal Code should be implemented to increase the penalties for repeat 
offenders. However, Section 192 of Criminal Procedure Code restricts the power of the judges in increasing 
the penalties for repeat offenders and enforcing administrative measures on repeat offenders. Therefore, it 
is suggested that the law in increasing the penalties for repeat offenders of the law on land traffic, the law 
on empowerment of the court in making judgments to increase the penalties for the repeat offenders and 
the law on enforcement of administrative measures on repeat offenders as individuals or groups should be 
additionally enacted. 
Keywords: increase of the penalties for recidivist offenders, the law on land traffic. 
 

บทน า 
 การบังคับใช๎พระราชบัญญัติวําด๎วยการจราจรทางบกนั้นมีเจตนารมณ์ให๎ผู๎ใช๎รถใช๎ถนนมีวินัยจราจร 
เพื่อให๎การใช๎รถใช๎ถนนของบุคคลหนึ่งไมํรบกวนหรือกํอให๎เกิดความเสียหายแกํอีกบุคคลหนึ่งที่ใช๎ท๎องถนน
รํวมกัน และกฎหมายฉบับนี้บัญญัติให๎เป็นความผิดลหุโทษ และคดีที่ไมํ ใชํความผิดลหุโทษที่เมื่อกระท า
ความผิดจะถือวําเป็นความผิดทางอาญาคือ ความผิดฐานแขํงรถในทาง ความผิดฐานขับรถขณะมึนเมาสุรา 
ความผิดฐานกรณีขับรถชนแล๎วหนีซึ่งจะมีความผิดฐานไมํหยุดรถให๎ความชํวยเหลือพร๎อมทั้งแสดงตัวและ
แจ๎งเหตุตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ที่ใกล๎เคียงทันที ความผิดกรณีขับรถย๎อนชํองทางเดินรถ ซึ่งในปัจจุบันมีการ
กระท าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้เป็นจ านวนมากและสํวนหนึ่งคือการกระท าความผิดซ้ า เมื่อเกิดการ
ด าเนินคดีแกํผู๎กระท าความผิดก็มิได๎ท าให๎เกิดความเข็ดหลาบหรือเกรงกลัว การที่ผู๎พิพากษาถูกจ ากัดสิทธิ์ใน
การพิจารณาเพิ่มโทษแกํผู๎กระท าความผิดซ้ าและมาตรการการลงโทษในทางปกครองที่ไมํมีประสิทธิภาพ 
จึงท าให๎เกิดแนวคิดมาตรการทางกฎหมายเพิ่มโทษผู๎กระท าความผิดซ้ าตามกฎหมายวําด๎วยการจราจรทางบก 
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โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎มีกฎหมายก าหนดเพิ่มโทษผู๎กระท าความผิดซ้ า ให๎อ านาจผู๎พิพากษาในการพิพากษา
คดีที่เครํงครัดมากยิ่งขึ้น ท าให๎ผู๎กระท าความผิดพ๎นโทษมาแล๎วจะไมํกลับมากระท าความผิดซ้ าอีก 
 แนวความคิดการมีมาตรการทางกฎหมายเพิ่มโทษผู๎กระท าความผิดซ้ าตามกฎหมายวําด๎วยการจราจร
ทางบกในตํางประเทศที่มีมาตรการเพิ่มโทษ เชํน สหราชอาณาจักร สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส ซึ่งมาตรการทางกฎหมายในการเพิ่มโทษผู๎กระท าความผิดซ้ ามีวัตถุประสงค์เพื่อให๎ผู๎กระท าความผิดมี
ความเข็ดหลาบและไมํกลับมากระท าความผิดซ้ า ดังนั้น จึงควรน าแนวความคิดของตํางประเทศมาปรับใช๎
กับประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางในการแก๎ไขกฎหมายตํอไป ซึ่งประเด็นที่น ามาวิเคราะห์มี 3 ประการ คือ 
ประการแรก ไมํมีบทกฎหมายก าหนดโทษในการกระท าความผิดในพระราชบัญญัติวําด๎วยการจราจรทางบก 
ประการที่สอง มีบทกฎหมายที่จ ากัดอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเพื่อเพิ่มโทษผู๎กระท าความผิด
ซ้ า ประการที่สาม ไมํมีบทกฎหมายที่ก าหนดกรณีที่มีผู๎กระท าความผิดซ้ าในทางปกครองที่ชัดเจน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการเพิ่มโทษผู๎กระท าความผิดซ้ าตาม
กฎหมายวําด๎วยการจราจรทางบก  
 2. เพื่อศึกษามาตรการกฎหมายไทยและกฎหมายตํางประเทศที่เกี่ยวข๎องกับมาตรการทางกฎหมาย
ในการเพิ่มโทษผู๎กระท าความผิดซ้ าตามกฎหมายวําด๎วยการจราจรทางบก  
 3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการเพิ่มโทษผู๎กระท าความผิดซ้ าตาม 
กฎหมายวําด๎วยการจราจรทางบก  
 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางแก๎ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการเพิ่มโทษผู๎กระท าผิดซ้ า 
ตามกฎหมายวําด๎วยการจราจรทางบกให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ศึกษาแนวคิดด๎านอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา และการเพิ่มโทษผู๎กระท าความผิดซ้ าในทางกฎหมาย
วําด๎วยการจราจรทางบกปัญหาในการเพิ่มโทษผู๎กระท าความผิดซ้ าตามกฎหมายวําด๎วยการจราจรทางบก พ.ศ. 
2522 การบังคับใช๎พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ตลอดจนปัจจัยที่มีผลกับการบังคับใช๎พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522  และมาตรการบังคับใช๎ในกฎหมายวําด๎วยการจราจรทางบกในตํางประเทศ ได๎แกํ 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เป็นต๎น ด๎วยการใช๎วิธี
วิจัยเอกสาร (documentary research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (indepth interviwe) ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง เชํน เจ๎าพนักงาน
ต ารวจ และผู๎ใช๎รถใช๎ถนน 
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ผลการวิจัย 
 การส ารวจคดีที่มีผู๎กระท าความผิดตามกฎหมายวําด๎วยการจราจรทางบก ตั้งแตํ พ.ศ. 2555-2558 พบวํา 
ในแตํละปีการกระท าความผิดซ้ าในสาเหตุเดิมมีปริมาณเพิ่มขึ้น แตํการลงโทษผู๎กระท าความผิดซ้ าโดยการ
เปรียบเทียบปรับก็มีอัตราโทษเทําเดิม ประกอบกับไมํมีการบันทึกข๎อมูลเฉพาะรายไว๎ และมาตรการตัดคะแนน
ตามพระราชบัญญัติวําด๎วยการจราจรทางบก พ.ศ. 2522  ก็ไมํอาจปฏิบัติได๎จริง จึงเป็นสาเหตุส าคัญอีกประการ
หนึ่งที่ท าให๎ผู๎กระท าความผิดละเลยและไมํปฏิบัติตาม เพราะเมื่อกระท าความผิดในคดีเดิมก็เพียงเสียคําปรับ
แล๎วคดีก็เลิกกัน ไมํได๎มีมาตรการทางกฎหมายในการเพิ่มโทษแตํอยํางใด โดยกฎหมายวําด๎วยการจราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 นั้น สํวนใหญํบัญญัติให๎มีความผิดเพียงลหุโทษ สํวนคดีที่ไมํเป็นความผิดลหุโทษคือ ความผิดฐาน
แขํงรถในทาง ความผิดฐานขับรถขณะมึนเมาสุรา ความผิดกรณีขับรถชนแล๎วหนีมีความผิดฐานไมํหยุดรถให๎
ความชํวยเหลือพร๎อมทั้งแสดงตัวและแจ๎งเหตุตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ที่ใกล๎เคียงทันที ความผิดฐานขับรถย๎อน
ชํองทางเดินรถ หากพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 17 ที่บัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 
ซึ่งเป็นบททั่วไปไปปรับใช๎กับความผิดตามกฎหมายอ่ืนได๎ แตํเนื่องจากความผิดเกี่ยวกับจราจรทางบกเป็น
กฎหมายพิเศษและหลายลักษณะเป็นการกระท าโดยประมาท หรือผู๎กระท ามีอายุไมํเกิน 17  ปี ซึ่งไมํอาจน า
เงื่อนไขการเพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 94 มาใช๎ได๎ ดังนั้น เมื่อเกิดการกระท าความผิดตาม
กฎหมายเกี่ยวกับจราจรทางบกแล๎ว ตํอมาผู๎นั้นได๎กระท าความผิดซ้ าอีก มาตรการทางกฎหมายในการจะยับยั้ง
ผู๎กระท าความผิดซ้ าในทางกฎหมายจราจรจึงไมํมี จากการวิจัยพบวํา  
 ประการแรก กฎหมายวําด๎วยการจราจรทางบกของประเทศไทยไมํได๎ก าหนดโทษแกํผู๎กระท าความ 
ผิดซ้ า แตํมีการก าหนดไว๎ในกฎหมายอาญา มาตรา 17 ที่บัญญัติให๎น ากฎหมายอาญาไปใช๎กรณีแหํงความผิด
ตามกฎหมายอ่ืนด๎วย เว๎นแตํกฎหมายนั้น ๆ จะบัญญัติไว๎เป็นอยํางอื่น ซึ่งกฎหมายอาญาของไทยมีบทบัญญัติ
ถึงการกระท าผิดซ้ าหรือการเพิ่มโทษแกํผู๎กระท าความผิดซ้ าไว๎ ได๎แกํ มาตรา 91 และมาตรา 92 แตํมีมาตรา 94 
ซึ่งบัญญัติวํา “ความผิดอันได๎กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ และความผิดซึ่งผู๎กระท าโดยประมาทได๎
กระท าในขณะที่อายุต่ ากวําสิบแปดปีนั้น ไมํวําจะได๎กระท าในคร้ังกํอนหรือคร้ังหลัง ไมํถือวําเป็นความผิดเพื่อ
การเพิ่มโทษตามความในหมวดนี้” ซึ่งขัดแย๎งกัน เป็นเหตุให๎ไมํสามารถเพิ่มโทษแกํผู๎กระท าความผิดซ้ าใน
กฎหมายวําด๎วยการจราจรทางบกได๎ เพราะการกระท าความผิดตามกฎหมายวําด๎วยการจราจรทางบกเป็นความ 
ผิดลหุโทษ จึงไมํสามารถน ากฎหมายอาญามาบังคับในสํวนนี้ได๎ และจากการสัมภาษณ์เจ๎าพนักงานต ารวจ
และผู๎ใช๎รถใช๎ถนนเห็นควรให๎น ากฎหมายอาญามาบังคับใช๎แกํผู๎กระท าความผิดซ้ าหรือการก าหนดกฎหมาย
เพิ่มโทษแกํผู๎กระท าความผิดซ้ าตามกฎหมายวําด๎วยจราจรทางบก  ผู๎วิจัยจึงเห็นวําเพื่อมิให๎มีการขัดกันของ
กฎหมายตํอความสงบเรียบร๎อยของประชาชนและศีลธรรมอันดี จึงควรเพิ่มบทกฎหมายก าหนดโทษในการ
เพิ่มโทษแกํผู๎กระท าความผิดซ้ าไว๎ในกฎหมายวําด๎วยการจราจรทางบกด๎วย  
 ประการท่ีสอง หากการให๎อ านาจของศาลในการพิจารณาคดีเพิ่มโทษแกํผู๎กระท าความผิดซ้ าตาม
กฎหมายวําด๎วยการจราจรทางบกนั้น ยังมีการจ ากัดสิทธิหรืออ านาจในการพิจารณาคดีของศาล มิให๎พิพากษา
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เกินค าขอตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 ซึ่งหากศาลมีอ านาจในการพิจารณาเพิ่มโทษ
แกํผู๎กระท าความผิดตามกฎหมายวําด๎วยการจราจรทางบกในทางอาญาที่มีการรอลงอาญาไว๎ หรือการพิจารณา
คดีสิ้นสุดลงแตํกลับมากระท าความผิดซ้ าอีก อัยการหรือเจ๎าพนักงานที่เป็นผู๎ยื่นค าร๎องขอตํอศาลในการเพิ่ม
โทษผู๎กระท าความผิดซ้ าควรแนบประวัติผู๎กระท าความผิดประกอบท๎ายฟ้องตํอศาลด๎วย โดยมิต๎องเขียนค าร๎อง
ที่ระบุถึงการเพิ่มโทษ และเจ๎าพนักงานต ารวจและผู๎ใช๎รถใช๎ถนนยังมีความเห็นวํา ควรให๎อ านาจศาลในการ
พิจารณาเพิ่มโทษผู๎กระท าความผิดซ้ า หากผู๎นั้นมีการกลับมากระท าความผิดอีกในระยะเวลา 1-2 ปี โดยควร
มีกฎหมายเพิ่มอ านาจให๎แกํศาล โดยศาลจะพิจารณาจากเอกสารท๎ายฟ้องที่ประกอบมากับค าฟ้องวําควรเพิ่มโทษ
เพียงใดมากกวําที่จะให๎อัยการหรือเจ๎าพนักงานเป็นผู๎ร๎องขอให๎มีการเพิ่มโทษแกํผู๎กระท าความผิดเพียงอยํางเดียว 
ทั้งนี้ต๎องมีการก าหนดกฎหมายที่ชัดเจนในการให๎อ านาจศาลพิจารณาพิพากษาคดีที่เป็นการกระท าความผิดซ้ า
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด๎วย 
 ประการท่ีสาม เมื่อมีการกระท าความผิดกฎหมายวําด๎วยการจราจรทางบกซ้ าเพิ่มขึ้น และเมื่อมีการ
ด าเนินคดีอาญาหรือใช๎มาตรการในทางอาญาสิ้นสุดลงแล๎ว แม๎มีมาตรการเพิ่มโทษแตํก็มิได๎เป็นผลแตํอยํางใด 
ซึ่งในกฎหมายการจราจรของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได๎บัญญัติไว๎อยํางชัดเจนวําให๎น ามาตรการทาง
ปกครองมาบังคับใช๎ ซึ่งมาตรการทางปกครองอาจเกิดขึ้นตามผลของกฎหมายโดยที่รัฐเป็นผู๎บัญญัติหรือศาล
มีค าพิพากษา เชํน ก าหนดให๎ช าระเงินและให๎กระท าหรือละเว๎นการกระท า จากการสัมภาษณ์เจ๎าพนักงานต ารวจ
และผู๎ใช๎รถใช๎ถนนมีความเห็นวํา หากมีกฎหมายปกครองหรือมาตรการทางปกครองบัญญัติขึ้นมาเป็นมาตรฐาน 
ก็อาจท าให๎ผู๎กระท าความผิดมีความเกรงกลัวในการรับโทษมากยิ่งขึ้น จึงควรน ามาตรการทางปกครองมาบังคับ
ใช๎แกํผู๎กระท าความผิดซ้ าที่มีการพิจารณาคดีอาญาสิ้นสุดแล๎วแตํยังกลับมากระท าความผิดซ้ า เพื่อให๎ผู๎ที่กระท า
นั้นส านึกในการกระท าความผิดของตน โดยอาจหามาตรการในทางปกครองที่เข๎มงวดมากยิ่งขึ้นมาบังคับใช๎ 
 

อภิปรายผล  

 มาตรการเพิ่มโทษแกํผู๎กระท าความผิดซ้ าตามกฎหมายวําด๎วยการจราจรทางบกไมํมีประสิทธิภาพ 
มีปัญหามาจากไมํมีบทบัญญัติของกฎหมายที่เพิ่มโทษในการท าความผิดซ้ า ไมํให๎อ านาจศาลในการเพิ่มโทษ
ผู๎กระท าความผิดซ้ า และไมํมีการน ามาตรการทางปกครองมาบังคับใช๎แกํผู๎กระท าความผิดซ้ า จึงควรแก๎ไข
กฎหมายเพื่อให๎การบังคับใช๎กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยน าบทบัญญัติของกฎหมายตํางประเทศมา
ปรับใช๎ให๎เหมาะสม 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรบัญญัติกฎหมายในการเพิ่มโทษแกํผู๎กระท าความผิดซ้ าในพระราชบัญญัติจราจรทางบก มาตรา 
164 วํา ผู๎ใดเคยกระท าผดิตามกฎหมายนี้และเมื่อกระท าผิดซ้ าอีก ให๎เพิ่มโทษแกํผู๎กระท าผิดหนึ่งในสามของโทษ
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ที่กระท าความผิดคร้ังหลัง หากเกิดการกระท าซ้ าภายในหนึ่งปี ให๎เพิ่มโทษผู๎กระท าผิดเป็นหนึ่งในสองของโทษ
ที่กระท าผิดคร้ังหลัง”  
 2. ควรมีกฎหมายให๎อ านาจแกํศาลพิจารณาเพิ่มโทษแกํผู๎กระท าความผิดซ้ า เพื่อให๎ผู๎กระท าความผิด
เกรงกลัว เข็ดหลาบ ควรบัญญัติมาตราเพิ่มในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192/1 กรณีศาล
พบวําจ าเลยเคยต๎องค าพิพากษาให๎ลงโทษจ าคุกมากํอนการกระท าผิดในคดีหลังนี้ แม๎โจทก์ไมํขอเพิ่มโทษแกํ
จ าเลย ให๎ศาลมีอ านาจพิพากษาเพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 92 และมาตรา 93 ได ๎แล๎วแตํกรณี 
 3. ควรน ามาตรการทางปกครองมาบังคับเพิ่มโทษแกํผู๎กระท าความผิด เชํน บัญญัติเร่ืองการตัดคะแนน
ผู๎กระท าความผิดในพระราชบัญญัติจราจรทางบกให๎ชัดเจนวํามีการตัดคะแนนในฐานความผิดนั้น ๆ มากน๎อย
เพียงใด  
 4. หากผู๎กระท าความผิดซ้ าเป็นเยาวชน ควรเชิญผู๎ปกครองมาทันทีเพื่อรับทราบข๎อหาในการกระท า
ความผิด และลงโทษผู๎กระท าความผิดซ้ าโดยมิต๎องค านึงถึงอายุผู๎กระท าความผิด ด๎วยเหตุที่วําเยาวชนที่กระท า
ความผิดซ้ านั้นได๎กระท าความผิดมาแล๎วหลายคร้ังจนติดเป็นนิสัยหรือพฤติกรรมติดตัว หรือการคบหาสมาคม
กับเพื่อนที่กระท าความผิดด๎วยกัน ควรให๎มีการบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมเป็นระยะเวลานาน 1-3 ปี เชํน ให๎
เยาวชนผู๎กระท าผิดซ้ าเข๎าไปเป็นอาสาสมัครในกลุํมเจ๎าพนักงานจราจรขณะออกจุดตรวจ เมื่อมีเหตุเกิดบน
ท๎องถนน ให๎เยาวชนเหลํานี้มีสํวนในการปฏิบัติหน๎าที่ หรือให๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ในห๎องดับจิตของโรงพยาบาลของ
รัฐ โดยต๎องน ามาตรการเหลํานี้มาบังคับใช๎อยํางเครํงครัด 
 5. ควรเพิกถอนใบอนุญาตขับรถของผู๎กระท าความผิดซ้ า หรือสั่งห๎ามใช๎รถอยํางเครํงครัดรายบุคคล
หรือรายกลุํม เพื่อให๎เป็นแบบอยํางและเป็นมาตรการที่ชัดเจนในการลงโทษแกํผู๎กระท าความผิดซ้ า 
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บทคัดย่อ 
 การเดินทางโดยระบบขนสํงมวลชนมีสิ่งหนึ่งที่ผู๎ใช๎บริการระบบขนสํงมวลชนมักประสบปัญหาคือ 
การนัง่เลยป้ายด๎วยหลายสาเหตุ เชํน การเผลอหลับในรถเมล์ คุยกับเพื่อนเพลินจนลืมดูเส๎นทาง หรือไมํร๎ูจุดที่
จะลงอยํางชัดเจน โดยเฉพาะรถเมล์ที่ไมํมีชื่อเรียกป้ายรถเมล์แบบสถานีรถไฟฟ้า เพื่อแก๎ปัญหาดังกลําวจึงได๎
พัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับแจ๎งเตือนผู๎ใช๎บริการระบบขนสํงมวลชนกํอนถึงจุดหมายปลายทางด๎วย
สัญญาณเสียงและ/หรือการสั่น โดยแอปพลิเคชันนี้จะใช๎ GPS ในโทรศัพท์มือถือรํวมกับ Google Maps เพื่อ
ประมวลผลหาต าแหนํงปัจจุบันของผู๎ใช๎งาน และเมื่อผู๎ใช๎งานเดินทางมาอยูํหํางจากจุดหมายในรัศมีที่ก าหนดไว๎ 
แอปพลิเคชันจะแจ๎งเตือนผู๎ใช๎งานโดยอัตโนมัติ  จากการส ารวจความพึงพอใจของกลุํมตัวอยํางที่ทดลองใช๎ 20 
คน พบวํามีความพึงพอใจตํอการใช๎งานในระดับมาก  
ค าส าคัญ: แอปพลิเคชัน, การแจ๎งเตือนจุดหมายปลายทาง, ระบบขนสํงมวลชน, Google Maps, Destifyer 
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ABSTRACT 
  Travelling by public transportation is convenient for most people but one thing that passengers 

often suffer is to miss the right stop. There are many reasons for that, such as falling asleep on the bus, talking 
to friends and forgetting about the route or not knowing clearly about the point to get off the vehicles. Especially 
for the current bus system, there is no announcing systems to inform passengers about the destination like 
in the electric train system. To solve the problem, this project has developed an application that will be able to 
alert users about the destination via signal rings and/or vibrations. This application use GPS in mobile phones 
and Google Maps to calculate users’ current location and when the users travel in a design range from the 
intended destination, it will automatically reminds the users for preparing themselves ready to get off from 
the public transportation. Based on the satisfaction survey of 20 samples, it is found that the experimental 
group was very satisfied with the application. 
Keywords: applications, destination notifications, mass transit, Google Maps, Destifyer.  
   

บทน า   
 ปัจจุบันประเทศไทยมีระบบขนสํงมวลชนที่หลากหลาย เชํน รถโดยสารประจ าทาง (หรือรถเมล์) 
ซึ่งเป็นระบบขนสํงมวลชนที่มีหลายเส๎นทาง ทั้งรถเมล์ธรรมดา รถเมล์ปรับอากาศ รวมทั้งรถไฟฟ้า BTS หรือ  
MRT ซึ่งมีความสะดวกสบาย ตรงตํอเวลา เพราะไมํต๎องมีปัญหาการจราจรติดขัด ระบบขนสํงมวลชนเหลํานี้
เป็นที่นิยมกันมากโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ส าหรับในชนบทหรือตํางจังหวัดนั้น รถโดยสารประจ าทาง
ยังมีความจ าเป็นและนิยมใช๎กันมาก รวมถึงในหลาย ๆ สํวนของกรุงเทพมหานครก็ยังนิยมใช๎รถโดยสารประจ า
ทางกันอยูํมาก อยํางไรก็ตาม การโดยสารรถประจ าทางมักจะประสบปัญหาอยํางหนึ่งระหวํางการเดินทางคือ 
การนั่งรถเลยป้ายที่ต๎องการจะลง อาจเนื่องมาจากการนั่งหลับในรถเมล์ การพูดคุยสนทนาระหวํางเพื่อนรํวม
ทางจนลืมดวูําตนเองถึงที่หมายแล๎ว หรือการที่ผู๎โดยสารนั่งเลํนโทรศัพท์ไมํวําจะเป็น Facebook หรืออ่ืน ๆ ขณะ
เดินทาง (รวมทั้งรถไฟฟ้าที่แม๎จะมีระบบการแจ๎งเตือนประจ าป้ายสถานีตําง ๆ ก็ตาม) (ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ , 
ออนไลน์, 2556) การนั่งรถเลยป้ายหรือสถานีที่ต๎องการจะลงท าให๎ต๎องเสียคําใช๎จํายและเสียเวลาในการเดินทาง
กลับไปยังจุดหมายปลายทางที่ตนเองต๎องการ และในบางเส๎นทางอาจเป็นเส๎นทางเดินรถทางเดียว (one way) 
การจะกลับไปจุดหมายปลายทางจึงยากขึ้นไปอีก รวมถึงความไมํคุ๎นเคยในเส๎นทางที่นั่งรถเลยไป ความไมํ
คุ๎นเคยสถานที่เหลํานั้นอาจกํอให๎เกิดอันตรายได๎ถ๎าจุดน้ันเป็นแหลํงอันตราย 
 จากการส ารวจระบบน าทางที่นิยมใช๎กันในปัจจุบันพบวํามีหลายแบบ เชํน ระบบน าทางการทํองเที่ยว
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด๎วยกูเกิ้ลแมพเอพีไอบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อน าทางนักทํองเที่ยว
ไปสูํจุดหมายปลายทางที่ต๎องการ การพัฒนาโปรแกรมจะประยุกต์ใช๎กูเกิ้ลแมพเอพีไอและภาษาจาวามาพัฒนา
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ระบบ ท าให๎มีความถูกต๎อง เชื่อถือได๎ (สุวิวิชญ์ อินทรภิรมย์, 2554) นอกจากนั้นยังมีผู๎พัฒนาระบบประยุกต์ใช๎
สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ระบบจีพีเอส เพื่อเป็นข๎อมูลส าหรับใช๎ระบุต าแหนํง เป็นต๎น (มาโนช ถินสูงเนิน, 2551;
พัลลภ จาตุรัส, 2555) แตํยังไมํมีระบบน าทางส าหรับการเตือนกํอนถึงจุดหมายปลายทางที่ใช๎ส าหรับรถขนสํง
มวลชน เชํน รถเมล์และรถไฟฟ้า ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงสนใจพัฒนาระบบที่จะชํวยเตือนผู๎ใช๎รถโดยสารสาธารณะ
ที่อาจจะนั่งรถเมล์เลยป้ายหรือนั่งรถไฟฟ้าเลยสถานที่ที่ต๎องการจะลง อันจะชํวยอ านวยความสะดวกแกํผู๎ใช๎
รถโดยสารสาธารณะทั่วไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับการเตือนกํอนถึงจุดหมายปลายทางบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ 
 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎แอปพลิเคชันส าหรับการเตือนกํอนถึงจุดหมายปลายทางบน
สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัย ขอบเขตด๎านกลุํมตัวอยํางส าหรับการประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎แอปพลิเคชัน 
คือ นักศึกษาในภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี จ านวน 20 คน ขอบเขต
ด๎านแอปพลิเคชันคือ 1) สามารถใช๎กับสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 5.0 ขึ้นไปเทํานั้น 2) สมาร์ท
โฟนต๎องมี GPS ภายในเคร่ือง 3) สํวนติดตํอประสานงานผู๎ใช๎จะเป็นแบบแนวตั้งเทํานั้น และ 4) ต๎องมีสัญญาณ
โทรศัพท์แบบ 3G ขึ้นไป 
 วิธีด าเนินการวิจัย แบํงออกได๎ 3 ขั้นตอนคือ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การออกแบบ Framework ของแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันแจ๎งเตือนจุดหมายปลายทาง
ส าหรับระบบขนสํงมวลชนจะเป็นแอปพลิเคชันที่ท างานบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยมี
การท างาน 2 โหมดคือ 1) โหมดบันทึกเส๎นทาง แอปพลิเคชันจะบันทึกเส๎นทางตามที่ผู๎ใช๎งานต๎องการ ผู๎ใช๎งาน
จะต๎องบันทึกคําพิกัดจุดหมายปลายทางซึ่งสามารถเก็บเป็นชื่อเส๎นทางหรือชื่อสายรถเมล์เพื่อน ากลับมาใช๎ใน
โหมดเตือนกํอนถึงจุดหมายปลายทาง 2) โหมดเตือนกํอนถึงจุดหมายปลายทาง ระบบจะแจ๎งเตือนทั้งหมด 4 
คร้ัง ตามระยะทางที่ก าหนดไว๎ โดยคร้ังที่ 1 แจ๎งเตือนที่ระยะทางหํางจากจุดหมาย 1 กิโลเมตร คร้ังที่ 2 แจ๎งเตือน
ที่ระยะทางหํางจากจุดหมาย 500 เมตร คร้ังที่ 3 แจ๎งเตือนที่ระยะทางหํางจากจุดหมาย 150  เมตร และคร้ังสุดท๎าย
จะแจ๎งเตือนเมื่อถึงจุดหมายปลายทาง 
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ภาพที่ 1 หลักการใช๎งานแอปพลิเคชันแจ๎งเตือนจุดหมายปลายทางส าหรับระบบขนสํงมวลชน 
 
 ผู๎ใช๎งานจะเร่ิมต๎นโดยการเลือกเส๎นทางที่ต๎องการที่ได๎บันทึกไว๎กํอนหน๎านี้แล๎ว จากนั้นระบบจะ
ท างานโดยตรวจสอบคําสัญญาณดาวเทียม (GPS) แล๎วค านวณหาต าแหนํงปัจจุบัน และเมื่อต าแหนํงปัจจุบัน
นั้นอยูํในขอบเขตของจุดแจ๎งเตือน แอปพลิเคชันก็จะแจ๎งเตือนผู๎ใช๎งานเป็นเสียงสัญญาณเตือน ระบบสั่น หรือ
ทั้งสองอยํางพร๎อมกัน (ตามที่ก าหนดไว๎) โดยจะเตือนจนกวําผู๎ใช๎งานจะปิด Pop up แจ๎งเตือน 
 

  
 

ภาพที่ 2 Framework ของแอปพลิเคชัน 
 

 ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาส่วนประสานงานผู้ใช้และระบบ การพัฒนาแอปพลิเคชันแจ๎งเตือนจุดหมาย
ปลายทางส าหรับระบบขนสํงมวลชน บนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได๎จากการน ากูเกิ้ลแมพ 
โปรแกรม Thunkable ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ท าให๎ทุกคนสามารถสร๎างโมบายแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองมา
ใช๎ในการพัฒนาระบบ แอปพลิเคชันจะน าต าแหนํงละติจูดและลองติจูดที่อํานได๎จาก GPS มาประมวลและ
จะแจ๎งเตือนเป็น 3 ระยะคือ กํอนถึงจุดหมายปลายทาง 1 กิโลเมตร กํอนถึงจุดหมายปลายทาง 500 เมตร และ
กํอนถึงจุดหมายปลายทาง 150 เมตร ตามล าดับ 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

215 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
 

ภาพที่ 3 สํวนติดตํอผู๎ใช๎ของแอปพลิเคชัน 
 
 ขั้นตอนท่ี 3 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชัน ผ๎ูวิจัยส ารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎
แอปพลิเคชันแจ๎งเตือนจุดหมายปลายทางส าหรับระบบขนสํงมวลชน จากกลุํมตัวอยํางคือ นักศึกษาในภาควิชา
ครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี จ านวน 20 คน โดยใช๎แบบสอบถาม แบํงออกเป็น 

               ก) หน๎าแรก                           ข) หน๎าเลือกจุดหมายปลายทาง 

ค) ก าหนดชื่อสถานที่ส าหรับ                           
     การใช๎งานคราวตํอไป 

ง) การแจ๎งเตือน 
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3 ประเด็น ดังนี ้คือ 1) ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน 2) สํวนติดตํอประสานงานผู๎ใช๎ และ 3) ภาพรวมของ
แอปพลิเคชัน 
  

ผลการวิจัย  
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎แอปพลิเคชัน จากกลุํมตัวอยํางคือ นักศึกษาในภาควิชาครุศาสตร์
ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี จ านวน 20 คน แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 คําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นด๎านความพึงพอใจของผู๎ใช๎ 
 

รายการ  SD ระดับความพึงพอใจ 

1. ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน 4.47 0.63 มาก 
     1.1 การติดตั้งแอปพลิเคชัน 4.55 0.69 มากที่สุด 
     1.2 ความรวดเร็วในการท างาน 4.50 0.61 มาก 
     1.3 ความถูกต๎องในการประมวลผล 4.35 0.59 มาก 
2. ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 4.48 0.57 มาก 
     2.1 ความงํายในการใช๎งานแอปพลิเคชัน 4.55 0.60 มากที่สุด 
     2.2 ความเหมาะสมในการแสดงผลภาพและเสียง 4.40 0.60 มาก 
     2.3 การแก๎ไขข๎อผิดพลาดจากการกระท าของผู๎ใช๎งาน 4.50 0.51 มาก 
3. ภาพรวมของแอปพลิเคชัน 4.50 .58 มาก 
     3.1 ความนําสนใจในแอปพลิเคชัน 4.30 0.57 มาก 
     3.2 ประโยชน์ของแอปพลิเคชัน 4.70 0.57 มากที่สุด 
     3.3 ความพึงพอใจโดยรวมในการใช๎แอปพลิเคชัน 4.50 0.61 มาก 

เฉลี่ย 4.48 0.59 มาก 
  
 จากตารางที่ 1 โดยภาพรวมแอปพลิเคชันแจ๎งเตือนจุดหมายปลายทางส าหรับระบบขนสํงมวลชน 
มีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก ( = 4.48, SD  = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ด๎านภาพรวมของ
แอปพลิเคชัน ในเร่ืองประโยชน์ของแอปพลิเคชัน มีความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด ( = 4.70, SD = 
0.57) รองลงมาคือ ด๎านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน ในเร่ืองการติดตั้งแอปพลิเคชัน มีความพึงพอใจอยูํ
ในระดับมากที่สุด ( = 4.55, SD = 0.69) และด๎านสํวนติดตํอผู๎ใช๎งาน ในเร่ืองความงํายในการใช๎งานแอป
พลิเคชัน ( = 4.55, SD = 0.60) สํวนความนําสนใจในแอปพลิเคชันมีความพึงพอใจอยูํในระดับน๎อยที่สุด 
( = 4.30, SD = 0.57) 
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อภิปรายผล  
 การพัฒนาแอปพลิเคชันแจ๎งเตือนจุดหมายปลายทางส าหรับระบบขนสํงมวลชนด๎วยกูเกิ้ลแมพ บน
สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ๎งเตือนผู๎ใช๎รถโดยสารสาธารณะทั่วไปกํอนถึง
จุดหมายปลายทาง ได๎จากการน ากูเกิ้ลแมพและโปรแกรม Thunkable  มาใช๎ในการพัฒนาระบบ ท าให๎ระบบ
มีความถูกต๎องและใช๎งานได๎จริง สามารถแจ๎งเตือนผู๎ใช๎งานได๎อยํางถูกต๎อง ผู๎ใช๎งานมีความพึงพอใจโดยรวม
เฉลี่ยอยูํในระดับมาก คํอนข๎างไปทางมากที่สุด โดยกลุํมตัวอยํางเห็นถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชันในระดับ
มากที่สุด อาจเป็นเพราะผู๎ใช๎งานสํวนใหญํมีประสบการณ์การนั่งรถเลยป้ายที่ต๎องการจะลงกันทุกคน   
 นอกจากนั้น ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถท างานได๎ตามที่ออกแบบไว๎ทุกประการ เพราะได๎น าข๎อมูล
ต าแหนํงละติจูดและลองติจูดจากกูเกิ้ลแมพมาไว๎ในระบบ ดังนั้น ถ๎ากูเกิ้ลแมพจะเพิ่มความสามารถนี้ลงใน
แอปพลิเคชันกูเกิ้ลแมพก็จะเป็นประโยชน์อยํางยิ่ง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีระบบแชร์ข๎อมูลให๎กับผู๎อ่ืนได๎เพื่อใช๎ในกรณีการสอบถามข๎อมูล ถึงแม๎วําในระบบนี้จะ
สามารถสํงข๎อมูลผํานทาง Social Media อ่ืน ๆ ได๎ 
 2. ควรมีระบบที่ใช๎ได๎กับผู๎ที่มีความบกพรํองทางสายตา 
 3. ควรเพิ่มการบอกต าแหนํงของป้ายรถเมล์เมื่อใช๎กับรถโดยสารประจ าทาง 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการลงโทษและควบคุมผู๎กระท าความผิดทางอาญาโดยชุมชน 
เพื่อใช๎เป็นโทษทางเลือกในการลงโทษโดยไมํใช๎สถาบัน รวมถึงการมีสํวนรํวมในการแก๎ไขฟื้นฟูผู๎กระท า
ความผิดของชุมชน และการลงโทษที่ผู๎กระท าความผิดฝ่าฝืนค าสั่งศาลที่ใช๎โทษทางเลือก จากการวิจัยพบวํา
โทษทางอาญาในประเทศไทยมีเพียง 5 สถาน ท าให๎ศาลไมํสามารถใช๎การลงโทษทางเลือกอ่ืนแทนได๎ และ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไมํมีกฎหมายให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการแก๎ไขฟื้นฟูผู๎กระท าความผิด และไมํมี
กฎหมายก าหนดวิธีปฏิบัติกรณีผู๎กระท าความผิดหลีกเลี่ยงฝ่าฝืนค าสั่งศาลที่ใช๎โทษทางเลือก ดังนั้นจึงควร
เพิ่มโทษทางเลือกทางอาญา เพิ่มกฎหมายให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการแก๎ไขฟื้นฟูผู๎กระท าความผิด และเพิ่ม
กฎหมายก าหนดโทษผู๎กระท าความผิดฝ่าฝืนค าสั่งศาลที่ใช๎โทษทางเลือก 
ค าส าคัญ: การลงโทษ, การลงโทษโดยไมํใช๎สถาบัน, ชุมชน  
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ABSTRACT 
 The purpose of this research is to study the infliction of punishment and the restraint of criminal 
offenders by community for application as the optional punishment to inflict the punishment by not using the 
institution including the participations of the community in carrying out actions on the corrections, treatments 
and rehabilitations on the offenders and the infliction of punishment against the offenders violating order 
of the Court using the optional punishment. It is found, as a result of the research, that in Thailand, there 
are only 5 categories of punishments, thus, making the Court being unable to inflict the punishments by 
means of the other optional punishments instead and because of the reason that Section 56 of Criminal Code 
does not provide any provisions to enable the community to participate in the corrections and rehabilitations of 
the offenders nor there is any law stipulating the practical procedures in the case where an offender has 
avoided or violated order of the Court using the optional punishment, therefore, the optional criminal 
punishment, the additional law for the community to be able to participate in the actions on the corrections 
and rehabilitations of the offenders as well as the additional law defining the punishment to be inflicted 
upon persons violating order of the Court using the optional punishment should be additionally stipulated. 
Keywords: infliction of punishment, infliction of punishments by not using institution, community. 
 

บทน า  
 การลงโทษทางอาญาในประเทศไทยมีอยูํ 2 ประเภท คือ ใช๎สถาบันในการลงโทษและไมํใช๎สถาบัน
ในการลงโทษ การใช๎สถาบันในการลงโทษ ได๎แกํ การใช๎เรือนจ าส าหรับโทษจ าคุก โดยโทษทางอาญาที่บัญญัติ
ไว๎ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 มี 5 ประการคือ ประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน ซึ่ง
โทษจ าคุกนั้นต๎องผํานสถาบันในการลงโทษคือเรือนจ า ท าให๎เกิดผลเสียแกํรัฐที่ต๎องประสบปัญหาผู๎ต๎องขังล๎น
เรือนจ า สิ้นเปลืองงบประมาณ เกิดผลเสียแกํผู๎กระท าความผิดที่ถูกสังคมตีตรา เป็นที่รังเกียจของสังคม เมื่อ
พ๎นโทษจ าคุกสังคมก็ไมํให๎โอกาส ท าให๎ผู๎กระท าความผิดกลับสูํสังคมได๎ยาก ไมํสามารถด ารงชีวิตตํอไปได๎ 
ต๎องหวนกลับไปกระท าความผิดอีกจนได๎รับโทษจ าคุกหลายคร้ัง อีกทั้งเมื่อพ๎นโทษจ าคุกออกมาผู๎กระท า
ความผิดจะกํออาชญากรรมที่รุนแรงมากขึ้น เนื่องจากมีการเรียนร๎ูพฤติกรรมจากอาชญากรอาชีพในเรือนจ า 
รวมถึงโทษจ าคุกยังสํงผลให๎ความสงบสุขของชุมชนนั้นหายไป เกิดความหวาดระแวงตํออาชญากรรมที่ผู๎กระท า
ความผิดได๎กํอขึ้นในชุมชน การมุํงแตํจะน าผู๎กระท าความผิดรับโทษจ าคุกในเรือนจ านั้น ชุมชนไมํได๎รับการ
เยียวยาความเสียหายใด ๆ จากการที่ผู๎กระท าความผิดกํออาชญากรรมขึ้นในชุมชน จึงท าให๎เกิดแนวคิดการลงโทษ
โดยไมํใช๎สถาบันในการลงโทษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก๎ไขฟื้นฟูผู๎กระท าความผิด มุํงเน๎นการปฏิบัติตํอผู๎กระท า
ความผิดโดยตรง เพื่อลดผลกระทบในทางลบอันเนื่องมาจากการใช๎เรือนจ า โดยให๎ชุมชนที่ใกล๎ชิดกับผู๎กระท า
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ความผิดเข๎ามามีสํวนรํวมในการแก๎ไขฟื้นฟูผู๎กระท าความผิด เพื่อให๎ชุมชนได๎รับการเยียวยาความเสียหายและ
ผู๎กระท าความผิดได๎ชดใช๎ความเสียหายแกํชุมชน ชุมชนเกิดการให๎อภัยและยอมรับในตัวผู๎กระท าความผิด 
เมื่อผู๎กระท าความผิดพ๎นโทษจึงสามารถกลับมาด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อีกครั้ง 
 แนวคิดในการลงโทษโดยไมํใช๎สถาบันนี้ ในตํางประเทศได๎มีมาตรการลงโทษทางเลือกในรูปแบบ
ตําง ๆ ที่น ามาใช๎แทนโทษจ าคุก เชํน การใช๎โทษทางเลือกในสาธารณรัฐฝร่ังเศส การใช๎มาตรการลงโทษระดับ 
กลางในสหรัฐอเมริกา และการออกค าสั่งลงโทษในชุมชนหลายรูปแบบของสหราชอาณาจักร ซึ่งมาตรการ
ตําง ๆ เหลํานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก๎ไขฟื้นฟูผู๎กระท าความผิด ดังนั้นจึงควรน าแนวคิดในการลงโทษโดยไมํใช๎
สถาบันของตํางประเทศมาปรับใช๎กับประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางในการแก๎ไขกฎหมายตํอไป ซึ่งปัญหาที่
ศึกษาวิเคราะห์มี 3 ประการ ประการแรกคือ ไมํมีบทกฎหมายในการก าหนดโทษโดยไมํใช๎สถาบันทาง
อาชญาวิทยา ประการที่สองคือ ไมํมีบทกฎหมายให๎อ านาจชุมชนเข๎าไปมีสํวนรํวมในการแก๎ไขบ าบัดฟื้นฟู
ผู๎กระท าความผิดหลังศาลพิพากษาวําผู๎นั้นเป็นผู๎กระท าความผิด ประการที่สามคือ ไมํมีบทกฎหมายที่ก าหนดวิธี
ปฏิบัติกรณีผู๎กระท าความผิดหลีกเลี่ยง ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามเงื่อนไขค าพิพากษาของศาล 
  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาของปัญหาทางกฎหมายในการลงโทษและควบคุมผู๎กระท าความผิดทางอาญา
โดยชุมชน ปัญหาการมีสํวนรํวมของชุมชนในการแก๎ไขฟื้นฟูผู๎กระท าความผิด รวมถึงปัญหาการควบคุมผู๎กระท า
ความผิดให๎ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงโทษและควบคุมโดยชุมชน 
 2. เพื่อศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการที่เกี่ยวข๎องกับการลงโทษและควบคุมผู๎กระท า
ความผิดทางอาญาโดยชุมชนที่ใช๎ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยและตํางประเทศ ได๎แกํ 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร  
 3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการลงโทษและควบคุมผู๎กระท าความผิดทางอาญาโดยชุมชนทั้งกฎหมายไทย
และกฎหมายตํางประเทศ ได๎แกํ สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 
 4. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการลงโทษและควบคุมผู๎กระท าความผิดทางอาญาโดย
ชุมชนในการเพิ่มโทษทางอาญาให๎ศาลมีทางเลือกมากขึ้นในการลงโทษ และการมีสํวนรํวมของชุมชนใน
การแก๎ไขฟื้นฟูผู๎กระท าความผิด รวมถึงการควบคุมผู๎กระท าความผิดให๎ปฏิบัติตามเงื่อนไขของชุมชน 
 5. เพื่อให๎ได๎มาซึ่งบทสรุปและข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการลงโทษและควบคุมผู๎กระท าความผิดทางอาญา
โดยชุมชนที่จะน ามาใช๎ในการลงโทษผู๎กระท าความผิดทางอาญา และการมีสํวนรํวมของชุมชนในการแก๎ไข
ฟื้นฟูผู๎กระท าความผิด รวมถึงการควบคุมผู๎กระท าความผิดให๎ปฏิบัติตามเงื่อนไขของชุมชน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยทางเอกสาร (documentary research) โดยศึกษาจากต าราวิชาการ บทความทางวิชาการ 
วิทยานิพนธ์ ฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ และรวบรวมแนวคิด ข๎อเสนอแนะ 
รวมทั้งผลงานทางกฎหมายส าหรับเป็นแนวทางในการวิจัยเพื่อน ามาปรับใช๎กับประเทศไทยให๎เหมาะสม 
 

ผลการวิจัย 
 ประการแรก ประเทศไทยไมํมีโทษทางอาญาอ่ืนใดอีกนอกจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 
ซึ่งมี 5 สถาน ได๎แกํ ประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน การใช๎โทษจ าคุกเกินความจ าเป็นท าให๎
เกิดความแออัดภายในเรือนจ า ซึ่งมีสาเหตุมาจากจ านวนผู๎ต๎องขังไมํได๎สัดสํวนกับจ านวนพื้นที่ของเรือนจ าและ
การใช๎เรือนจ าไมํเหมาะสมกับการจ าคุกผู๎กระท าความผิดบางลักษณะ เมื่อพิจารณาจากโทษทางอาญาของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน พบวํายังไมํมีมาตรการที่เป็นการลงโทษทางเลือกเพื่อแก๎ไขฟื้นฟูผู๎กระท าความผิด จึง
เป็นข๎อจ ากัดให๎ศาลไมํสามารถก าหนดโทษที่เหมาะสมกับผู๎กระท าความผิดบางประเภทเพื่อให๎สอดคล๎องกับ
การลงโทษเพื่อแก๎ไขฟื้นฟูผู๎กระท าความผิดได๎ ท าให๎ผู๎กระท าความผิดที่ไมํสมควรได๎รับโทษถึงจ าคุกต๎อง
ประสบกับผลเสียที่เกิดจากการต๎องโทษจ าคุก สํงผลให๎เกิดผู๎ต๎องขังล๎นเรือนจ าตามมา อีกทั้งการลงโทษจ าคุก
ในเรือนจ ายังไมํสามารถแก๎ไขฟื้นฟูผู๎กระท าความผิดให๎ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับตัวเป็นคนดีได๎ การลงโทษ
เพื่อแก๎แค๎นทดแทนเพียงอยํางเดียวจึงไมํสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ให๎เกิดการเกรงกลัวตํอโทษจ าคุก จึงควร
เพิ่มการลงโทษทางอาญาโดยไมํใช๎สถาบันในการลงโทษเพื่อให๎ศาลมีทางเลือกในการลงโทษทางอาญาได๎
มากขึ้น เชํน การลงโทษโดยชุมชน ซึ่งใช๎ลงโทษทางอาญาส าหรับผู๎กระท าความผิดที่ไมํสมควรได๎รับโทษถึง
จ าคุกในเรือนจ า ผู๎ที่ไมํได๎กระท าความผิดอาญาร๎ายแรง โดยเน๎นที่ผู๎กระท าความผิดเป็นส าคัญ เป็นการลงโทษ
โดยไมํใช๎สถาบันเพื่อมุํงแก๎ไขฟื้นฟูผู๎กระท าความผิด เพื่อลดผลเสียที่ได๎รับจากการจ าคุกและเพื่อประโยชน์
แกํตัวผู๎กระท าความผิดเอง 
 ประการท่ีสอง หากพิจารณาจากมาตรการรอการลงโทษจ าคุกหรือรอการก าหนดโทษจ าคุก ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นั้น มาตรการดังกลําวเป็นวิธีการที่ศาลใช๎เพื่อหลีกเลี่ยงผลร๎ายของการลงโทษ
จ าคุกระยะสั้น ใช๎กับผู๎กระท าความผิดที่ได๎กระท าความผิดเป็นคร้ังแรก และในความผิดที่ไมํร๎ายแรงโดยมี
เหตุอันสมควรที่แสดงวําผู๎นั้นอาจกลับตัวเป็นพลเมืองดีได๎ เป็นการให๎โอกาสผู๎กระท าความผิดที่จะกลับตัว
กํอนที่จะได๎รับโทษจริง ๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา แตํถ๎าการกระท าความผิดที่ไมํเข๎าเงื่อนไขดังกลําว
ผู๎กระท าความผิดยํอมไมํอาจได๎รับการพิจารณาใช๎มาตรการดังกลําวซึ่งถือวําเป็นข๎อจ ากัดแกํศาล ดังนั้น 
มาตรการรอการลงโทษจ าคุกหรือรอการก าหนดโทษจ าคุกจึงยังไมํบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงโทษเพื่อแก๎ไข
ฟื้นฟูผู๎กระท าความผิด และจากการใช๎มาตรการรอการลงโทษจ าคุกหรือรอการก าหนดโทษจ าคุกนั้นพบวํา
ไมํได๎มีการบัญญัติให๎ชุมชนเข๎าไปมีสํวนรํวมในการแก๎ไขฟื้นฟูผู๎กระท าความผิด ชุมชนยังไมํได๎รับการเยียวยา
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ความเสียหายใด ๆ ปัจจุบันประเทศไทยได๎ให๎ความส าคัญกับยุติธรรมชุมชนมากขึ้น มีการรํางพระราชบัญญัติ
ยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ... เพื่อลดปัญหาของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักที่ใช๎ทรัพยากรมาก ใช๎เวลานาน 
ปริมาณคดีที่มากกํอให๎เกิดปัญหาคนล๎นคุก รวมถึงประชาชนยังไมํมีชํองทางในการมีสํวนรํวมในระบบงาน
ยุติธรรมอยํางเป็นรูปธรรม โดยจะน ารํางพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ... ไปใช๎เป็นกฎหมายก าหนดกรอบ
การด าเนินงานของยุติธรรมชุมชนในอนาคต เพื่อให๎การบริหารงานยุติธรรมชุมชนมีกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานและมีกฎหมายรองรับอยํางชัดเจน เป็นผลให๎การอ านวยความยุติธรรมที่ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์เพื่อแก๎ไขฟื้นฟูผู๎กระท าความผิด เป็นมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดย
ใช๎ชุมชนในการควบคุมดูแลรํวมมือกับรัฐในลักษณะที่เป็นหุ๎นสํวนรํวมกันแก๎ไขฟื้นฟูผู๎กระท าความผิด จึง
ควรเพิ่มกฎหมายให๎อ านาจชุมชนในการเข๎าไปมีสํวนรํวมในการแก๎ไขฟื้นฟูผู๎กระท าความผิดหลังจากที่ศาล
ลงโทษผู๎กระท าความผิดแล๎ว โดยให๎ชุมชนมีสํวนรํวมฟื้นฟูผู๎กระท าความผิดให๎เหมาะสมส าหรับผู๎กระท า
ความผิดแตํละราย และให๎อ านาจศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวมถึงอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนในการแก๎ไขฟื้นฟู
ผู๎กระท าความผิดได๎ภายในชุมชนหลังจากที่ผู๎กระท าความผิดถูกศาลลงโทษ 
 ประการท่ีสาม ประเทศไทยยังไมํมีบทกฎหมายที่ก าหนดโทษทางเลือกทางอาญาโดยไมํใช๎สถาบัน
ในการลงโทษ ท าให๎ยังไมํมีกฎหมายก าหนดวิธีปฏิบัติกรณีผู๎กระท าความผิดหลีกเลี่ยง ฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขค าพิพากษาของศาล ในอนาคตหากมีการบัญญัติกฎหมายที่ศาลสามารถก าหนดโทษทางเลือกทางอาญา
ส าหรับลงโทษผู๎กระท าความผิดได๎ แล๎วไมํมีการก าหนดเงื่อนไขในการฝ่าฝืนการลงโทษทางเลือกไว๎นั้น ท า
ให๎ผู๎กระท าความผิดไมํมีความผูกพันกับศาล ผู๎กระท าความผิดอาจหลีกเลี่ยง ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ค าพิพากษาของศาล ไมํให๎ความส าคัญกับการได๎รับโทษทางเลือกเพื่อแก๎ไขฟื้นฟูผู๎กระท าความผิด ซึ่งศาลก็
ไมํสามารถลงโทษกรณีหลีกเลี่ยง ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามเงื่อนไขค าพิพากษาของศาลได๎ ท าให๎เงื่อนไขที่ศาล
ก าหนดให๎ลงโทษโดยไมํใช๎สถาบันนั้นไร๎ผล จึงควรเพิ่มเติมกฎหมายในการก าหนดโทษส าหรับผู๎กระท า
ความผิดที่หลีกเลี่ยง ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามเงื่อนไขค าพิพากษาของศาลในกรณีที่ศาลใช๎การลงโทษโดยไมํใช๎
สถาบันไว๎ด๎วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรเพิ่มเติมโทษทางอาญาที่เป็นการลงโทษโดยไมํใช๎สถาบันในการลงโทษเป็นโทษทางเลือก
ที่น ามาใช๎ลงโทษส าหรับผู๎ที่ไมํได๎กระท าความผิดอาญาร๎ายแรงที่มีโทษจ าคุกไมํเกิน 3 ปี ซึ่งผู๎กระท าความผิดใน
ลักษณะนี้ไมํควรได๎รับโทษถึงจ าคุก ได๎แกํ การลงโทษโดยชุมชน โดยให๎ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตามภูมิล าเนา
ของผู๎กระท าความผิดเป็นผู๎รับผิดชอบด าเนินการแก๎ไขบ าบัดฟื้นฟูผู๎กระท าความผิดตามค าพิพากษาของศาล 
โดยการคุมประพฤติหรือการท างานบริการสังคม โดยเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18/1 ดังนี้ 
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  มาตรา 18/1 โทษทางเลือกทางอาญาส าหรับลงแกํผู๎กระท าความผิดมีดังนี้ 
  (1) การลงโทษโดยชุมชน 
  โทษทางเลือกในวรรคแรกใช๎ส าหรับคดีที่ศาลจะลงโทษจ าคุกไมํเกิน 3 ปี ไมํวําจะลงโทษปรับด๎วย
หรือไมํก็ตาม 
  ให๎ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตามภูมิล าเนาของผู๎กระท าความผิด มีหน๎าที่ด าเนินการแก๎ไขบ าบัดฟื้นฟู
ผู๎กระท าความผิดตามค าพิพากษาของศาล โดยการคุมประพฤติ หรือการท างานบริการสังคม หรือสาธารณ 
ประโยชน ์
 2. ควรแก๎ไขรํางพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ... ให๎อ านาจอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนมีสํวน
รํวมในการแก๎ไขบ าบัดฟื้นฟูผู๎กระท าความผิดในชุมชนให๎เหมาะสมกับผู๎กระท าความผิดแตํละราย เพื่อให๎
ผู๎กระท าความผิดสามารถกลับตนเป็นคนดีและสามารถกลับคืนสูํสังคมได๎ โดยแก๎ไขมาตรา 18 ดังนี้ 
  มาตรา 18 อาสาสมัครยุติธรรมชุมชน มีอ านาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 
  (5) ประสานงาน และสนับสนุนการด าเนินงานของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการแก๎ไขบ าบัดฟื้นฟู
ผู๎กระท าความผิดและผู๎พ๎นโทษ รวมทั้งผู๎ถูกคุมประพฤติหรือผู๎ได๎รับการปลํอยตัวชั่วคราว ให๎กลับตนเป็น
พลเมืองดีและไมํหวนกลับไปกระท าผิดอีก 
  แก๎ไขเป็น 
  มาตรา 18 อาสาสมัครยุติธรรมชุมชน มีอ านาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 
  (5) แก๎ไขบ าบัดฟื้นฟูผู๎กระท าความผิดและผู๎พ๎นโทษ รวมทั้งผู๎ถูกคุมประพฤติหรือผู๎ได๎รับการ
ปลํอยตัวชั่วคราว ให๎กลับตนเป็นพลเมืองดีและไมํหวนกลับไปกระท าผิดอีก 
  โดยตัดข๎อความ “ประสานงาน และสนับสนุนการด าเนินงานของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการ”
เพื่อให๎อาสาสมัครยุติธรรมชุมชนมีอ านาจในการด าเนินการแก๎ไขบ าบัดฟื้นฟูผู๎กระท าความผิดได๎เองในขณะที่
ผู๎กระท าความผิดถูกลงโทษในชุมชน  
 3. ควรก าหนดโทษส าหรับผู๎ที่หลีกเลี่ยง ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามเงื่อนไขค าพิพากษาของศาล ซึ่งศาล
ไดล๎งโทษโดยไมํใช๎สถาบันแกํผู๎กระท าความผิดเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก๎ไขบ าบัดฟื้นฟูผู๎กระท าความผิด 
แตํผู๎กระท าความผิดไมํปฏิบัติตาม เชํน ให๎เพิ่มระยะเวลาตามเงื่อนไขค าพิพากษาของศาลที่ใช๎การลงโทษโดย
ไมํใช๎สถาบัน หรือก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมส าหรับผู๎กระท าความผิดที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขค าพิพากษาของศาลที่ใช๎การ
ลงโทษโดยไมํใช๎สถาบัน หรือให๎ศาลสามารถยกเลิกการลงโทษโดยไมํใช๎สถาบันได๎ เพื่อให๎ผู๎กระท าความผิด
จะต๎องกลับไปรับโทษโดยใช๎สถาบัน ซึ่งคือโทษจ าคุกในท๎ายที่สุด 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางด๎านประชากรศาสตร์ของผู๎รับชม
ละคร Club Friday The Series พฤติกรรมการรับชมละครฯ ทัศนคติที่มีตํอละครฯ และความสัมพันธ์ระหวําง
ทัศนคติที่มีตํอละครฯ กับพฤติกรรมการใช๎ชีวิตคูํ กลุํมตัวอยํางเป็นผู๎รับชมละคร Club Friday The Series ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยมุํงศึกษากลุํม Generation Y ซึ่งเกิดในชํวง พ.ศ. 2520-2537 จ านวน 400 คน ใช๎
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ผลการวิจัยพบวํา ลักษณะทางด๎านประชากรศาสตร์ ด๎านเพศ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา และต าแหนํงงานที่แตกตํางกัน มีผลให๎พฤติกรรมการใช๎ชีวิตคูํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ พฤติกรรมการรับชมละครฯ ด๎านอุปกรณ์ในการรับชม สถานที่ในการรับชม และวัตถุประสงค์ใน
การรับชมที่แตกตํางกัน มีผลให๎พฤติกรรมการใช๎ชีวิตคูํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ สํวนทัศนคติ
ของผู๎ชมที่มีตํอเพลงประกอบซีรีส์ที่แตกตํางกัน มีผลให๎พฤติกรรมการใช๎ชีวิตคูํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิทัศนคติของผู๎ชมที่มีตํอเนื้อเร่ืองและเพลงประกอบซีรีส์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช๎ชีวิตคูํ
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการรับชมละคร, ทัศนคติที่มีตํอละคร, พฤติกรรมการใช๎ชีวิตคูํ, คลับ ฟรายเดย์ เดอะ ซีรีส์ 
 
 
 
 
 
* นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรปีทุม ปีการศึกษา 2560 
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ABSTRACT 
This is a survey research that aimed to study demographic characteristics of the viewers of Club 

Friday the Series, behaviors of TV series viewers, their attitudes towards TV series, and the relationship 
between these attitudes and marriage life. The samples were 400 viewers of Club Friday the Series from 
generation Y living in Bangkok. The data were collected by using questionnaires. It was found that the 
hypothesis testing revealed that differences about gender, marital status, educational background, and job 
positions affected marriage life with statistical significance. In terms of viewers’ behaviors, different equipment, 
locations, and purposes also affected marriage life with statistical significance. In terms of viewers’ attitudes 
towards songs in the series, different attitudes affected marriage life with statistical significance. Pearson's 
Correlation Coefficient revealed that the viewers’ attitudes towards story and songs within the series also 
affected marriage life with statistical significance. 
Keywords: behaviors of TV series viewing, attitudes towards TV series, marriage life, Club Friday the Series. 
 

บทน า 
 ในปัจจุบัน สื่อดิจิทัลเป็นสื่อรูปแบบใหมํที่เข๎ามามีบทบาทในการใช๎ชีวิตประจ าวันของบุคคลในสังคม
เป็นอยํางมาก ไมํวําจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุออนไลน์ อินเทอร์เน็ต ยูทูบ (YouTube) ไลน์ทีวี (LineTV) การเข๎าสูํ
ยุคดิจิทัลเป็นการเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถของสื่อในการเข๎าถึงผู๎บริโภคด๎วยความรวดเร็ว สื่อตําง ๆ 
มีความพยายามที่จะเรียนร๎ูพฤติกรรมของผู๎บริโภคมากขึ้น ทั้งนี้วิถีชีวิตของผู๎บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิมโดยมักใช๎
สื่อดิจิทัลในการรับรู๎ขําวสารตําง ๆ มากขึ้น เมื่อมีทีวีดิจิทัลเพิ่มขึ้นมาจากชํองทีวีปกติจึงท าให๎ผู๎ชมมีทางเลือก
มากขึ้น ชํอง Gmm25 ในเครือบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) คือชํองโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 
ภาพคมชัดมาตรฐาน บริหารงานโดย สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา น าเสนอรายการวาไรตี้ ดนตรี กีฬา ขําวสาร 
สาระบันเทิง รวมถึงรายการเด็กและครอบครัว ภายใต๎ค าขวัญ “สนุกทุกวัน อยูํด๎วยกันทุกเวลา” นอกจากนี้ ชํอง 
Gmm25 ยังมีการฉายรายการซ้ าผํานชํองทาง YouTube และ LineTV เน่ืองจากสื่อดิจิทัลชํองทางดังกลําวได๎รับ
ความนิยมเป็นอยํางมาก และเหมาะกับรูปแบบการใช๎ชีวิตของคนในปัจจุบันที่ใช๎เวลากับโทรศัพท์มือถือมากกวํา
การรับชมโทรทัศน์ นักการตลาดจึงเลือกชํองทางดังกลําวในการท าโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ไมํวําจะเป็น
การรับชมแบบออนไลน์ รับชมย๎อนหลัง หรือการแชร์ลิงค์ (share link) ก็เป็นอีกชํองทางที่สร๎างเรตติ้งให๎กับ
ละครหรือซีรีส์ด๎วยเชํนกัน 
 Club Friday The Series เป็นละครชุดทางชํอง Gmm25 ที่มีความเป็นเอกลักษณ์มาก มีจุดเร่ิมต๎นจาก
รายการวิทยุ Club Friday ทางคลื่นวิทยุ Green Wave 106.5 MHz ในเครือ A-time Media น าเสนอเร่ืองราวจาก
ผู๎ฟังที่โทรศัพท์เข๎ามาบอกเลําเร่ืองราวของตนเอง จึงมีเร่ืองราวหลากหลาย มีทั้งความสุขและความเศร๎าที่คาด
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ไมํถึงอยูํมากมาย โดยมี นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล (ดีเจพี่อ๎อย) และสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา (ดีเจพี่ฉอด) เป็น
ผู๎ด าเนินรายการ คอยชี้แนะและให๎ก าลังใจ เป็นเสมือนนักจิตวิทยาด๎านความรัก เนื่องจากมีเร่ืองราวจากผู๎ฟัง
มากมาย จึงมีการคัดเลือกบางสํวนมาสร๎างเป็นละครชุดโดยมีนักแสดงชื่อดังมารํวมถํายทอดเร่ืองราวที่เรียก
กันวํา Club Friday The Series ซึ่งมีชื่อตอนแตกตํางกันไปในแตํละ Season ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. 
ทางชํอง Gmm25 
 Generation Y เป็นกลุํมคนที่เกิดในชํวงที่บ๎านเมืองสงบสุขและเติบโตมาในยุคของการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ผู๎เชี่ยวชาญการวิจัยลักษณะของคนแตํละรํุนชี้วํา Generation 
Y ซึ่งก าลังเข๎าสูํวัยท างาน นับเป็นคนวัยท างานที่ได๎รับการเลี้ยงดูจากพํอแมํอยํางดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลก 
และขณะเดียวกันก็ก าลังจะเป็นคนวัยท างานที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกเชํนกัน (เสาวนีย์ 
พิสิฐานุสรณ์, ออนไลน์, 2550) Generation Y เป็นกลุํมที่มีการศึกษาคํอนข๎างสูง มีศักยภาพในการเรียนร๎ูสิ่งใหมํ ๆ 
มากกวําคนรํุนอ่ืน รวมถึงกล๎าแสดงออกและรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน (อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา, ออนไลน์, 
2553) ด๎วยความมุํงมั่นที่จะเรียนร๎ูและท างานให๎ประสบความส าเร็จ ท าให๎ Generation Y สํวนใหญํแตํงงานช๎า 
หรือหากมีคูํรักแล๎วเป็นอุปสรรคตํอการท างาน มีความเป็นไปได๎สูงที่จะเลิกกับคูํรักเพื่อมุํงมั่นให๎ประสบความ 
ส าเร็จในการท างานแทน ความมุํงมั่นดังกลําวท าให๎ครอบครัวในปัจจุบันตํางจากครอบครัวไทยในอดีตที่พํอ
แมํและลูกสนิทสนมกลมเกลียวกัน แตํปัจจุบันทุกคนในครอบครัวตํางเป็นอิสระจากกันและใช๎ชีวิตสํวนใหญํ
กับสังคมนอกบ๎าน 
 จากวัตถุประสงค์ของผู๎จัดละคร Club Friday The Series คือมุํงสะท๎อนปัญหาครอบครัว ชีวิตคูํ หรือ
ชีวิตรักของผู๎คนในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากคํานิยมเดิมของสังคมไทย ความรักในหลากหลายรูปแบบ
จากชีวิตของคนทั่วไปที่ไมํใชํเร่ืองแตํง ไมํใชํชีวิตของบุคคลส าคัญ ยํอมเข๎าถึงจิตใจและอาจน าไปสูํการน าข๎อคิด
ที่ได๎จากละครมาปรับใช๎ในชีวิตจริงของผู๎ชมก็เป็นได๎ ผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับการเปิดรับชมละคร Club 
Friday The Series ที่สํงผลตํอพฤติกรรมการใช๎ชีวิตคูํในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาลักษณะทางด๎านประชากรศาสตร์ของผู๎ชมละคร พฤติกรรมการรับชมละคร และทัศนคติ
ของผู๎ชมที่มีตํอละคร Club Friday The Series ที่สํงผลตํอพฤติกรรมการใช๎ชีวิตคูํ รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์
ระหวํางทัศนคติของผู๎ชมที่มีตํอละคร Club Friday The Series ที่มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎ชีวิตคูํ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช๎วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ กลุํมตัวอยํางเป็นผู๎รับชมละคร Club Friday 
The Series ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมุํงศึกษากลุํม Generation Y ซึ่งเกิดในชํวง พ.ศ. 2520-2537 จ านวน 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

228 

 

400 คน ใช๎แบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล แบบสอบถามแบํงออกเป็น 5 สํวน 
ดังนี้  
 สํวนที่ 1 ลักษณะทางด๎านประชากรศาสตร์ ได๎แกํ เพศ อายุ บุคคลที่อบรมเลี้ยงดู ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได๎เฉลี่ย สถานภาพ เป็นค าถามแบบปลายปิด มีหลายค าตอบเลือกเพียงค าตอบเดียว 
 สํวนที่ 2 พฤติกรรมการรับชมละคร Club Friday The Series ได๎แกํ วิธีการติดตามละคร วันที่สะดวก
ตํอการรับชม เวลาที่สะดวกในการรับชม อุปกรณ์ในการรับชม ความถี่ในการรับชม สถานที่ในการรับชม และ
วัตถุประสงค์ในการรับชม 
 สํวนที่ 3 ทัศนคติของผู๎ชมที่มีตํอละคร Club Friday The Series ประกอบด๎วย นักแสดง การด าเนิน
เร่ือง เน้ือเร่ือง และเพลงประกอบซีรีส์  
 สํวนที่ 4 พฤติกรรมการใช๎ชีวิตคูํ ประกอบด๎วย ด๎านสัมพันธภาพ ด๎านการยอมรับและเคารพความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน ด๎านการสื่อสารกันอยํางมีคุณภาพ ด๎านการมีสํวนรํวมแก๎ปัญหาด๎วยเหตผุลไมํใช๎ความ
รุนแรง ด๎านการปฏิบัติตํอสมาชิกภายในครอบครัว  
 สํวนที่ 5 ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 สถิติที่ใช๎วิเคราะห์ มีดังนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา เพื่อสรุปลักษณะทางด๎านประชากรศาสตร์ โดยหาความถี่ การกระจายอัตราสํวน
ร๎อยละ คําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน ได๎แกํ 
    2.1 สถิติทดสอบคําที (t-test) กรณีตัวแปรสองกลุํม และการสอบคําเอฟ (F-test) ด๎วยวิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกตํางระหวํางลักษณะทางด๎านประชากรศาสตร์ 
พฤติกรรมการรับชมละคร ทัศนคติที่มีตํอละครกับพฤติกรรมการใช๎ชีวิตคูํ 
    2.2 สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s correlation) ใช๎ทดสอบความสัมพันธ์
ระหวํางทัศนคติที่มีตํอละครกับพฤติกรรมการใช๎ชีวิตคูํ 
 3. น าผลจากการวิเคราะห์ข๎อมูลไปสรุปเป็นแบบบรรยาย เพื่อน าไปเป็นผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง ร๎อยละ 61.25 อายุระหวําง 
28-33 ปี ร๎อยละ 75.50 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร๎อยละ 78.75 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร๎อยละ 
79.25 มีรายได๎เฉลี่ย 15,000-30,000 บาท ร๎อยละ 44.00  สถานภาพจดทะเบียนสมรส ร๎อยละ 28.00 และบิดา
มารดาเลี้ยงดูรํวมกัน ร๎อยละ 27.75 
 พฤติกรรมการรับชมละคร Club Friday The Series สํวนใหญํติดตามทุกตอนที่ออกอากาศ ร๎อยละ 
63.00 อุปกรณ์ในการรับชมคือ แท็บเล็ต ร๎อยละ 48.25 สถานที่ในการรับชมคือบ๎านของตนเอง ร๎อยละ 34.50 
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รับชมในวันเสาร์ ร๎อยละ 24.75 รับชมในชํวงเวลา 18.00-21.00 น. ร๎อยละ 45.00 ติดตามละครตามเวลาที่ฉายจริง 
ร๎อยละ 40.75 และชมเพื่อความบันเทิงเป็นหลัก ร๎อยละ 40.50 
 ทัศนคติของผู้ชมท่ีมีต่อละคร Club Friday The Series แบํงเป็น 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านนักแสดง ด๎าน
การด าเนินเร่ือง ด๎านเนื้อเร่ือง และด๎านเพลงประกอบซีรีส์ พบวําทัศนคติของผู๎ชมที่มีตํอละคร Club Friday 
The Series ด๎านนักแสดง ด๎านการด าเนินเร่ือง และด๎านเนื้อเร่ือง ในภาพรวมทั้ง 3 ด๎านอยูํในระดับมาก มีเพียง
ด๎านเพลงประกอบซีรีส์เทํานั้นที่อยูํในระดับปานกลาง  
 พฤติกรรมการใช้ชีวิตคู่ แบํงเป็น 5 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านสัมพันธภาพ ด๎านการยอมรับและเคารพความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน ด๎านการมีสํวนรํวมแก๎ปัญหาด๎วยเหตผุลไมํใช๎ความรุนแรง และด๎านการปฏิบัติตํอสมาชิก
ภายในครอบครัว ในภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง มีเพียงด๎านการสื่อสารกันอยํางมีคุณภาพเทํานั้นที่อยูํใน
ระดับมาก   
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวํา 
 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางด๎านประชากรศาสตร์ ได๎แกํ เพศ รายได๎เฉลี่ย และสถานภาพที่แตกตํางกัน 
มีผลให๎พฤติกรรมการใช๎ชีวิตคูํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สํวนระดับการศึกษาที่แตกตําง
กัน มีผลให๎พฤติกรรมการใช๎ชีวิตคูํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการรับชมละคร Club Friday The Series ได๎แกํ อุปกรณ์ในการรับชม สถานที่
ในการรับชม และวัตถุประสงค์ในการรับชมที่แตกตํางกัน มีผลให๎พฤติกรรมการใช๎ชีวิตคูํแตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติของผู๎ชมที่มีตํอละคร Club Friday The Series ด๎านเพลงประกอบซีรีส์ที่แตกตําง
กัน มีผลให๎พฤติกรรมการใช๎ชีวิตคูํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สมมติฐานที่ 4 ทัศนคติของผู๎ชมที่มีตํอละคร Club Friday The Series ด๎านเนื้อเร่ืองและเพลงประกอบ
ซีรีส์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช๎ชีวิตคูํอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 

อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยพบวํา ลักษณะทางด๎านประชากรศาสตร์ ได๎แกํ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
รายได๎เฉลี่ยที่แตกตํางกัน จะมีพฤติกรรมการใช๎ชีวิตคูํที่แตกตํางกัน สอดคล๎องกับ พิมลพรรณ  อิศรภักดี (2557) 
ที่ศึกษาทัศนคติของคนรํุนใหมํเกี่ยวกับการแตํงงานและการมีบุตร พบวําร๎อยละ 53 ตั้งใจที่จะไมํแตํงงานแนํนอน 
อาจเป็นเพราะสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป อาจมีสาเหตุมาจากด๎านเศรษฐกิจที่ผู๎หญิงสามารถเข๎าสูํตลาดแรงงานได๎
มากขึ้นจึงไมํสนใจแตํงงาน รวมถึงวิถีการด าเนินชีวิตแบบใหมํท าให๎ผู๎คนเคยชินกับความสะดวกสบาย ท าให๎ไมํ
ต๎องการแตํงงานหรือไมํต๎องการมีลูก ซึ่ง Club Friday The Series เป็นละครที่สร๎างจากเร่ืองจริง จึงไมํยากที่
เพศหญิงซึ่งมีความอํอนไหวทางอารมณ์มากกวําเพศชายจะเข๎าถึงความร๎ูสึกนึกคิดของตัวละคร รวมถึงอาจ
เก็บข๎อคิดที่ได๎จากการรับชมละครมาปรับใช๎ในชีวิตจริง จึงท าให๎เพศมีผลตํอพฤติกรรมการใช๎ชีวิตคูํ ซึ่ง
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สอดคล๎องกับแนวคิดด๎านประชากรศาสตร์ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ที่กลําววํา เพศที่แตกตํางกันอาจท า
ให๎มีพฤติกรรมการติดตํอสื่อสารที่ตํางกันได๎ รวมถึงวุฒิการศึกษาซึ่งท าให๎มีทัศนคติที่แตกตํางกัน และรายได๎
ก็เป็นตัวแปรที่ชี้ถึงรสนิยมและคํานิยมของบุคคลได๎เป็นอยํางดี ส าหรับด๎านอายุที่พบวําไมํมีผลตํอพฤติกรรม
การใช๎ชีวิตคูํ อาจเนื่องมาจากกลุํมตัวอยํางอยูํในกลุํม Generation Y ซึ่งเกิดในชํวง พ.ศ. 2520-2537  ท าให๎ไมํมี
ความแตกตํางในด๎านทัศนคติหรือพฤติกรรม ชํวงอายุของกลุํมตัวอยํางมีตั้งแตํอายุ 22-39 ปี เป็นชํวงวัยท างาน 
สํวนใหญํเป็นคนที่ตัดสินใจบนข๎อมูล ท าให๎การได๎ข๎อคิดจากการรับชมละครไมํสํงผลตํอพฤติกรรมการใช๎ชีวิตคูํ 
 พฤติกรรมการรับชมละคร Club Friday The Series ได๎แกํ อุปกรณ์ในการรับชม สถานที่ในการรับชม 
และวัตถุประสงค์ในการรับชมที่แตกตํางกัน มีผลให๎พฤติกรรมการใช๎ชีวิตคูํแตกตํางกัน หากมองวําผู๎ที่น าข๎อคิด
ที่ได๎จากละครไปปรับใช๎ในชีวิตจริงนั้นเป็นการติดตามละคร จึงท าให๎พบวําสํวนใหญํจะรับชมละครตามเวลาที่
ฉายจริงคือ วันเสาร์ เวลา 20.30 น. เพราะมีความสดใหมํและเข๎าถึงละครมากกวําการรับชมย๎อนหลัง และผู๎ชม
ต๎องการทราบเร่ืองราวในตอนจบหลังจากที่เคยฟังทางวิทยุไปแล๎วจึงเกิดการติดตามทุกตอนเพื่อความตํอเน่ือง 
โดยเลือกที่จะรับชมผํานแท็บเล็ตเพราะอาจเป็นชํวงเวลาพักผํอนอยูํบ๎าน เพิ่มความเป็นสํวนตัว และสะดวก
กับคนยุคนี้มากกวําการนั่งชมทางโทรทัศน์ สอดคล๎องกับ อาสภา รัตนมุํงเมฆา (2559) ที่ศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม
การเปิดรับและความพึงพอใจของผู๎ชมละครซีรีส์ชํอง GMM25 ผํานสื่อยูทูบ พบวํามีพฤติกรรมการเปิดรับชม
ละครซีรีส์ประเภทเมโลดรามํา เชํน Club Friday โดยใช๎สมาร์ทโฟน และรับชมที่บ๎านหรือหอพัก ขณะรับชมจะ
ตั้งใจดู ไมํท ากิจกรรมอื่น และยังพบวําพฤติกรรมการรับชมมีผลตํอทัศนคติหรือความพึงพอใจเสมอ 
 ทัศนคติของผู๎ชมที่มีตํอละคร Club Friday The Series ด๎านเพลงประกอบซีรีส์ที่แตกตํางกัน มีผล
ให๎พฤติกรรมการใช๎ชีวิตคูํแตกตํางกัน เนื่องจากเพลงมีผลในการเข๎าใจจิตใจของมนุษย์ได๎อยํางลึกซึ้งกวําการ
สื่อสารแบบอ่ืน ๆ รวมถึงเพลงยังท าให๎เกิดการได๎ยินอยํางที่เรียกได๎วําติดหู ซึ่งนั่นคือการเข๎าใจจิตใจอันสํงผล
ถึงพฤติกรรมนั่นเอง สอดคล๎องกับ ณัชชา ตั้งตรงหฤทัย (2559) ที่พบวํา เพลงร็อคมีเนื้อหาให๎ก าลังใจกันระหวําง
บุคคลมากที่สุด โดยเป็นการให๎ก าลังใจให๎ผํานพ๎นอุปสรรคตําง ๆ การใช๎ดนตรีเป็นปัจจัยในการสร๎างก าลังใจ
ให๎แกํตนเอง เป็นต๎น ด๎านความรัก กลําวถึงการสร๎างแรงผลักดันให๎เผชิญกับความผิดหวังในความรัก การให๎
ก าลังใจผู๎ที่มีความรักที่มีอุปสรรค เป็นต๎น การสัมภาษณ์เชิงลึกผู๎ประพันธ์ ศิลปิน และผู๎เผยแพรํพบวํา เพลงร็อค
ให๎ความบันเทิง ผํอนคลายความเครียด ให๎ก าลังใจในการใช๎ชีวิตและความรัก สร๎างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งใน
ครอบครัว สร๎างมิตรภาพ และชํวยสะท๎อนสังคม 
 ทัศนคติของผู๎ชมที่มีตํอละคร Club Friday The Series ด๎านเนื้อเร่ืองและเพลงประกอบซีรีส์ มีความ 
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช๎ชีวิตคูํ เนื่องจากเนื้อเร่ืองของละครมาจากผู๎ฟังรายการวิทยุที่โทรศัพท์เข๎ามาเพื่อ
เลําเร่ืองชีวิตจริงของตน เนื้อเร่ืองของละคร Club Friday The Series เปรียบเปรยได๎กับค าที่วํา “ชีวิตจริง ยิ่ง
กวําละคร” และเร่ืองเหลํานั้นก็ไปตรงกับชีวิตจริงของผู๎ชมหรือคนรอบข๎างของผู๎ชม สํงผลให๎ผู๎ชมมีความร๎ูสึก
รํวมกับละครมากขึ้น ท าให๎แตํละตอนของละครได๎รับความนิยมตํางกัน หากตอนใดเนื้อเร่ืองตรงกับผู๎ชมมาก
เรตติ้ง (rating) ก็จะสูงกวําตอนอ่ืน สํวนเพลงประกอบซีรีส์นั้นสํวนมากเป็นการแตํงขึ้นใหมํเพื่อให๎เข๎ากับ
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เน้ือเร่ืองของละครในตอนนั้น ๆ และควบคูํไปกับความเข๎มข๎นของละคร สํงผลให๎ผู๎ชมเข๎าถึงได๎มากขึ้น เมื่อ
รับชมละครและมีเพลงประกอบขึ้นมา ยิ่งท าให๎มีความร๎ูสึกรํวมไปกับละครที่ก าลังรับชมอยูํ สอดคล๎องกับ 
พัชรภรณ์  ไกรชุมพล (2555) ที่พบวํา ทัศนคติเชิงบวกตํอยูทูบจะมีผลตํอพฤติกรรมการสื่อสารผํานเครือขํายสังคม
ออนไลน์ และสอดคล๎องกับแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550) ที่กลําววํา แหลํงที่มี
อิทธิพลตํอทัศนคติคือประสบการณ์ของบุคคล ในที่นี้คือเนื้อเร่ืองที่มาจากชีวิตจริง ซึ่งอาจเป็นประสบการณ์
เดียวกับที่ผู๎ชมได๎พบเจอมา ท าให๎เกิดความคล๎อยตามได๎งําย เมื่อรวมกับการรับอิทธิพลจากภายนอกที่อาจเหมือน
ของบิดามารดา ญาติพี่น๎อง เพื่อนรํวมงาน ยิ่งท าให๎เกิดความคล๎อยตามและเชื่อมากขึ้น จนเกิดเป็นพฤติกรรม
ที่เป็นไปตามข๎อคิดที่ได๎จากละคร และยังสอดคล๎องกับ พลอยลดา ไชยบุญเรืองสิน (2553) ที่ศึกษาวิธีการสื่อสาร
ของผู๎ด าเนินรายการวิทยุ Club Friday การใช๎ประโยชน์และความพึงพอใจของผู๎ฟัง พบวํากลุํมตัวอยํางรับฟัง
รายการ Club Friday เพื่อน าข๎อคิดที่ได๎มาชํวยในการตัดสินใจแก๎ปัญหา และมีความพึงพอใจที่ได๎ข๎อคิดหรือ
มุมมองจากเร่ืองราวของคนอ่ืนเพื่อน าไปเป็นแบบอยํางในการปรับใช๎ชีวิตของตน 
 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรให๎ความส าคัญกับการแตํงเพลงประกอบซีรีส์ การคัดเลือกนักร๎อง และการโปรโมต เพื่อให๎
สามารถดึงดูดผู๎ชมได๎มากขึ้น เพราะทัศนคติของผู๎ชมที่มีตํอเพลงประกอบซีรีส์มีผลตํอพฤติกรรมการใช๎ชีวิตคูํ 
 2. การพิจารณาเพิ่มกลยุทธ์ทาง LineTV ทีความนําสนใจมากขึ้น เมื่อผลการวิจัยพบวําผู๎ชมละครมัก
รับชมผํานแท็บเล็ต และรับชมผําน YouTube 
 3. ควรศึกษาทัศนคติของผู๎ชมที่มีตํอละคร Club Friday The Series และพฤติกรรมการใช๎ชีวิตคูํ ใน
กลุํมตัวอยํางชํวงอายุเดียวกันนี้ในพื้นที่อ่ืน ๆ เพราะอาจมีทัศนคติและพฤติกรรมการใช๎ชีวิตคูํที่แตกตํางจาก
กลุํมตัวอยํางในเขตกรุงเทพมหานคร หรืออาจเป็นกลุํมตัวอยํางที่ชํวงอายุน๎อยกวํานี้ เชํน ในกลุํมอายุ 20 ปีขึ้นไป 
ซึ่งสามารถแตํงงานได๎อยํางถูกกฎหมาย 
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การปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษยท์ี่มอีิทธิพลตอ่ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
ฝ่ายผลิตในโรงงานผลติชิ้นส่วนยานยนต์ในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานผลิตชิ้นสํวน
ยานยนต์ในอ าเภอบ๎านบึง จังหวัดชลบุรี 2)  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของพนักงานโรงงานผลิต
ชิ้นสํวนยานยนต์ในอ าเภอบ๎านบึง จังหวัดชลบุรี จ าแนกโดยปัจจัยสํวนบุคคล 3) เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานผลิตชิ้นสํวนยานยนต์ในอ าเภอบ๎านบึง จังหวัดชลบุรี  ที่มีตํอระดับ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ กลุํมตัวอยํางคือ พนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงาน 
ผลิตชิ้นสํวนยานยนต์ในอ าเภอบ๎านบึง จังหวัดชลบุรี จ านวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
สถิติที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ ร๎อยละ คําเฉลี่ย คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบวํา 1) ระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยรวมของพนักงานตํอโรงงาน 
ผลิตชิ้นสํวนยานยนต์ อยูํในระดับมากที่สุด 2) ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการตํอโรงงาน 
ผลิตชิ้นสํวนยานยนต์ แตกตํางกันตามปัจจัยสํวนบุคคลด๎านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหนํงงาน ประสบการณ์
ท างาน และรายได๎ 3) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานผลิตชิ้นสํวนยานยนต์มีผลกระทบตํอระดับ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ได๎แกํ ด๎านการธ ารงรักษา  ด๎านการสรรหา และด๎าน
การฝึกอบรม 
ค าส าคัญ: การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ประสิทธิภาพการท างาน, โรงงานผลิตชิ้นสํวนยานยนต์ 
 

* บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลํุมวิชาการจัดการองค์การสมัยใหมํ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2560 
** อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1) to study the level human resource management practices of 
auto part manufacturers in Banbueng district, Chonburi province, 2) to compare the level performance of 
employees job efficiency in auto part manufacturers in the district by personal factors, and 3) to examine the 
influence of human resource management practices on job efficiency in auto part manufacturers  in the district. 
The samples were 400 employees in auto part manufacturers in Banbueng district, Chonburi province. The 
research method used in data collection of this study was questionnaire. Statistics were percentage, average mean, 
standard deviation, analysis variance and multiple regression analysis. The results showed that: 1)  the level 
of employees in human resource management was at highest level, 2) the level of employees job efficiency was 
different due to demographic factors in terms of gender, age, education, position, experience, and monthly 
income, and 3) human resource management practices affecting job efficiency  were maintenance, recruitment, 
and training. 
Keywords: human resource management, job efficiency, auto part manufacturer. 
 

บทน า 
 อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสํวนยานยนต์ในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญตํอเศรษฐกิจของ
ประเทศมาอยํางตํอเน่ือง โดยเฉพาะการจ๎างงานในด๎านการผลิต การตลาด และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร๎าง
ความแข็งแกรํงให๎กับธุรกิจโดยรวม นอกจากนี้ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสํวนยานยนต์ยังมีความเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมตํอเน่ืองอื่นอีกหลายประเภท ได๎แกํ อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก พลาสติก และยางพารา เป็นต๎น ใน
สภาวะการแขํงขันที่รุนแรง ผู๎ประกอบการธุรกิจชิ้นสํวนยานยนต์ทุกประเภทจึงต๎องสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
ที่เป็นคนดี มีความร๎ูความสามารถตรงกับงานเข๎ามารํวมงานด๎วย เพื่อให๎ได๎ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
และเมื่อได๎พนักงานที่มีความร๎ูความสามารถเข๎ามาแล๎ว ท าอยํางไรองค์กรจึงจะพัฒนาพนักงานให๎มีคุณภาพได๎ 
เพราะการพัฒนาคือการน าพาองค์กรก๎าวไปข๎างหน๎า หากขาดการพัฒนาก็หมายถึงหยุดการเติบโตของบุคลากร
และไมํสามารถน าพาองค์กรให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไปได๎ นอกจากการพัฒนาพนักงานแล๎ว  องค์กรควรรักษา
พนักงานให๎ท างานอยูํกับองค์กรอยํางยาวนาน ต๎องศึกษาวําจะท าอยํางไรจึงจะได๎ใจของพนักงาน เพราะเมื่อ
ได๎ใจของพนักงานแล๎ว การจะท าสิ่งใดก็จะได๎รับความรํวมมือดี ลดปัญหาการลาออกจากงานในระยะยาวได๎ 
เพราะปัญหาส าคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันคือ การขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะปัญหาการเข๎า-ออก
ของพนักงาน สํงผลให๎การบริหารจัดการงานในองค์กรไมํมีประสิทธิภาพ และท าให๎เกิดความเสียหายกับองค์กร
จนยากที่จะประเมินเป็นตัวเงินได๎  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลตํอพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานผลิต
ชิ้นสํวนยานยนต์ในอ าเภอบ๎านบึง จังหวัดชลบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานผลิต
ชิ้นสํวนยานยนต์ในอ าเภอบ๎านบึง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลตํอประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานผลิตชิ้นสํวนยานยนต์ในอ าเภอบ๎านบึง จังหวัดชลบุร ี
  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรต๎น (independent analysis)                                      ตัวแปรตาม (dependent analysis) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 1. เพศ 
 2. อายุ 
 3. ระดับการศึกษา 
 4. ต าแหนํงงานในปัจจุบัน 
 5. ประสบการณ์ในการท างาน 
 6. รายได๎ 

 
 

  ปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
1. ด๎านการสรรหา 
2. ด๎านการคัดเลือก 
3. ด๎านการสัมภาษณ์ 
4. ด๎านคําตอบแทน 
5. ด๎านการประเมินผลงาน 
6. ด๎านการฝึกอบรม 
7. ดา๎นการเลื่อนต าแหนํง 
8. ด๎านการธ ารงรักษา 
      

 
 
 
 
 

ประสิทธิภาพการท างาน 
1. ปริมาณการผลิต 
2. คุณภาพงาน 
3. ความรวดเร็วในการท างาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได๎แกํ พนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานผลิตชิ้นสํวนยานยนต์ในอ าเภอ
บ๎านบึง  จังหวัดชลบุร ี
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู๎วิจัยใช๎แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข๎อมูล 

 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได๎แกํ ร๎อยละ คําเฉลี่ย คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์
ความแปรปรวน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ  

 

ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง คิดเป็น

ร๎อยละ 51.50 มีอายุ 26-33 ปี คิดเป็นร๎อยละ 33.80 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 48.30 ต าแหนํง
พนักงานระดับปฏิบัติการ คิดเป็นร๎อยละ 55.00  มีประสบการณ์ในการท างาน 2-3 ปี คิดเป็นร๎อยละ 26.30 มี
รายได๎ระหวําง 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 41.50 ดังตารางที่ 1   
   
ตารางที่ 1 จ านวนและร๎อยละข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยําง 
 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 194 48.50 
หญิง 206 51.50 

รวม 400 100 
2. อาย ุ   

18-25 ปี 34 8.50 
26-33 ป ี 135 33.80 
34-41 ป ี 52 13.00 
42-49 ป ี 72 18.00 
มากกวํา 50 ปี 107 26.80 

รวม 400 100 
3. ระดับการศึกษา   

ต่ ากวําปริญญาตรี 185 46.30 
ปริญญาตร ี 193 48.30 
สูงกวําปริญญาตร ี 22 5.50 

                                           รวม 400 100 
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ตารางที่ 1 (ตํอ) 
 

           จ านวน (คน)                            ร้อยละ 
4. ต าแหนํงงานในปัจจุบนั   

พนักงานระดบัปฏบิัติการ 220 55.00 
หัวหน๎างาน 140 35.00 
ผู๎จัดการแผนก 40 10.00 

                                           รวม 400 100 
5. ประสบการณ์ในการท างาน   

ต่ ากวํา 1 ปี 18 4.50 
1 ป ี 62 15.50 
2-3 ป ี 105 26.30 
4-5 ป ี 41 10.30 

          6-7 ป ี                                                                                                    29                                             7.20 
8-9 ป ี 21 5.30 
มากกวํา 10 ปี 124 31.00 

                                            รวม 400 100 
6. รายได๎   

ต่ ากวํา 15,000 บาท 45 11.30 
15,001-20,000 บาท 166 41.50 
20,001-25,000 บาท 98 24.50 
25,001-30,000 บาท 49 12.30 
  30,001-35,000 บาท 31 7.80 
35,001 บาทขึน้ไป 11 2.80 

รวม                    400                      100 

 
 2. ระดับคะแนนด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในอ าเภอบ้านบึง 

จังหวัดชลบุร ีพบวําผู๎ตอบแบบสอบถามให๎คะแนนด๎านการสรรหามากที่สุด ( X = 4.38) รองลงมาคือ ด๎านการ
คัดเลือก ( X = 4.35) ด๎านการสัมภาษณ์ ( X = 4.31) ด๎านการธ ารงรักษา ( X = 4.25) ด๎านคําตอบแทนและด๎าน
การประเมินผลงาน ( X = 4.24 เทํากัน) ด๎านการเลื่อนต าแหนํง ( X = 4.21) และด๎านการฝึกอบรม ( X = 
4.18) ตามล าดับ  

 3. การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยสํวนบุคคลที่แตกตํางกัน จะมีประสิทธิภาพการท างานแตกตํางกัน พบวํากลุํม

ตัวอยํางที่มีปัจจัยสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหนํงงาน ประสบการณ์การท างาน และรายได๎
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แตกตํางกัน จะมีประสิทธิภาพการท างานแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชายมี
ประสิทธิภาพการท างานมากกวําเพศหญิง ผู๎ที่มีอายุ 18-25 ปี และ 26-33 ปี มีประสิทธิภาพการท างานเทํากัน 
ผู๎มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีประสิทธิภาพการท างานมากกวําผู๎มีการศึกษาสูงกวําระดับปริญญาตรี ผู๎จัดการ
แผนกมีประสิทธิภาพการท างานมากกวําหัวหน๎างานและพนักงานระดับปฏิบัติการ ผ๎ูที่มีประสบการณ์ท างาน 
4-6 ปี มีประสิทธิภาพการท างานมากที่สุด และผู๎ที่มีรายได๎ 35,001 บาทขึ้นไป มีประสิทธิภาพการท างานมากกวํา
ผู๎ที่มีรายได๎ต่ ากวํา ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล  
  
ปัจจัยส่วนบุคคล ค่า t หรือ F ค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม 

1. เพศ 3.95* ชาย (4.38) หญิง (4.21) 
2. อาย ุ 3.17* 18-25 ปี (4.36), 26-33 ปี (4.36), 34-41 ปี (4.18), 42-49 ปี (4.18), 

มากกวํา 50 ปี (4.32) 
3. ระดับการศึกษา 5.96* ต่ ากวําปริญญาตรี (4.21), ปริญญาตรี (4.37), สูงกวําปริญญาตรี (4.35) 

4. ต าแหนํงงาน 3.79* พนักงานระดบัปฏบิัติการ (4.25), หัวหน๎างาน (4.32), 
ผู๎จัดการแผนก (4.45) 

5. ประสบการณ์การท างาน 2.36* ต่ ากวํา 1 ปี (4.38), 1-3 ปี (4.30), 4-6 ปี (4.42), 7-9 ปี (4.30), 
มากกวํา 10 ปี (4.22) 

6. รายได๎ 3.73* ต่ ากวํา 15,000 บาท (4.35), 15,001-20,000 บาท (4.25), 
20,001-25,000 บาท (4.39), 25,001-30,000 บาท (4.16), 
30,001-35,000 บาท (4.26), 35,001 บาทขึ้นไป (4.63) 

* p < .05 

 
 สมมติฐานที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานผลิตชิ้นสํวนยานยนต์มีผลตํอประสิทธิภาพ

การท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการแตกตํางกัน ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  คําสัมประสิทธิ์การถดถอยของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ  

 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 

t p-value สัมประสิทธิ์ถดถอย ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

คําคงที่  (constant) 0.97 -  4.92* 0.00 
1. ด๎านการสรรหา 0.13 0.16 4.21* 0.00 
2. ด๎านการคัดเลือก 0.08 0.09 2.12* 0.04 
3. ด๎านการสัมภาษณ์ -0.02 -0.02 -0.49 0.62 
4. ด๎านคําตอบแทน 0.03 0.05 1.09 0.28 
5. ด๎านการประเมินผลงาน 0.09 0.10 2.30* 0.02 
6. ด๎านการฝึกอบรม 0.12 0.15 3.33* 0.00 
7. ด๎านการเลื่อนต าแหนํง 0.02 0.02 0.56 0.57 
8. ด๎านการธ ารงรักษา 0.33 0.45 10.30* 0.00 

* p < .05 
 

 จากข๎อมูลข๎างต๎น สามารถน ามาสร๎างสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานจากการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 
 

 
 

 จากสมการพยากรณ์ พบวําประสิทธิภาพการท างานด๎านการธ ารงรักษา มีผลเชิงบวกตํอประสิทธิภาพ
การท างานเป็นอันดับที่หนึ่ง (β = .33, p = .00) รองลงมาคือ ด๎านการสรรหา (β = .13, p = .00) ด๎านการฝึกอบรม  
(β = .12, p = .00) ด๎านการประเมินผลงาน (β = .09, p = .02)  และด๎านการคัดเลือก (β = .08, p = .04)  ตามล าดับ  

 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยสอดคล๎องกับ ลักษณชัย ธนิวังน๎อย (2554) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติของพนักงานเครือเบทาโกร พบวําการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็น 
ไปตามกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรต๎องการ เพื่อให๎ได๎ทรัพยากรที่มีคุณสมบัติตรงตามสายงาน 
โดยเฉพาะการสรรหา การพัฒนา และการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ และ จีราภรณ์  ปฐมกุลนิธิ (2546) ที่ศึกษา
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร พบวําการธ ารงรักษา
ทรพัยากรมนุษย์มีคําเฉลี่ยมากที่สุด และ อุทัย  อูํอรุณ (2552) ที่ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
บริหารสํวนต าบลในเขตอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบวําการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยูํในระดับสูง 
ได๎แกํ ด๎านการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความช านาญ มีอิทธิพลเชิงบวก และ นาตยา  ไทยธวัช (2551) ที่ศึกษาความ 
สัมพันธ์ระหวํางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัท กระจก
พีเอ็มเค-เซ็นทรัล จ ากัด พบวําด๎านขวัญก าลังใจและการสรรหาที่มีความยุติธรรม โปรํงใสในการพิจารณาเลือก
ผู๎สมัครงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
 1. ปัจจัยด๎านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยพบวํา 1) บุคลากรไมํได๎รับความ
เป็นธรรมในการสัมภาษณ์ ไมํมีการแจ๎งผลประเมินกลับการสัมภาษณ์แกํผู๎ถูกสัมภาษณ์ และใช๎ระยะเวลาใน
การสัมภาษณ์ที่ไมํเหมาะสม 2) บุคลากรไมํได๎รับการประเมินเลื่อนต าแหนํงงานที่เป็นธรรม และ 3) บุคลากร
ไมํได๎รับคําตอบแทนที่เป็นธรรม แสดงให๎เห็นวํา บริษัทควรมีมาตรฐานที่ชัดเจนในเร่ืองการประเมินให๎หัวหน๎า 
เพื่อจะได๎เข๎าใจในหลักการและลดอคติที่มีตํอลูกน๎อง รวมถึงอาจมีการใช๎การประเมินแบบครอบคลุมในทุกด๎าน
เข๎ามาวิเคราะห์ สํวนเร่ืองคําตอบแทนควรจํายตามขั้นบันได ตามความร๎ูความสามารถของแตํละแผนกงาน และ
เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจ 
 2. ปัจจัยด๎านประสิทธิภาพในการท างาน เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยพบวํา ความรวดเร็วในการท างาน
ของพนักงาน มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับสุดท๎าย ดังนั้น ผู๎บริหารควรชี้แจงให๎พนักงานในองค์กรทราบและเข๎าใจใน
วิธีการท างานและล าดับความส าคัญของงาน เพื่อให๎ได๎งานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป   
 1. งานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานผลิตชิ้นสํวนยานยนต์ในอ าเภอบ๎านบึง 
จังหวัดชลบุรี ในการวิจัยคร้ังตํอไปจึงควรศึกษาอุตสาหกรรมที่มีความโดดเดํนและมีความส าคัญตํอเศรษฐกิจ
ไทย โดยลงลึกถึงขนาดขององค์กรในแตํละอุตสาหกรรมเพื่อให๎ทราบวําในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาด
แตกตํางกัน จะมีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลตํอประสิทธิภาพการท างานตํางกันหรือไมํ 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหวํางบริษัทคนไทยและบริษัทข๎ามชาติใน
ประเทศไทย วําบริษัทแบบใดมีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 
 3. ควรศึกษาปัจจัยด๎านอ่ืนทั้งทางตรงและทางอ๎อมวําปัจจัยใดที่มีผลตํอประสิทธิภาพการท างาน 
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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานในองค์กรธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ จังหวัดชลบุร ี2) เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันของพนักงานตํอองค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
จังหวัดชลบุร ีจ าแนกโดยปัจจัยสํวนบุคคล 3) เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของแรงจูงใจและการธ ารงรักษาที่มีตํอ
ระดับความผูกพันของพนักงานในองค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กลุํมตัวอยํางคือ พนักงานในองค์กรธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ จังหวัดชลบุรี จ านวน 388 คน เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ในการ
วิจัย ได๎แกํ ร๎อยละ คําเฉลี่ย คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบวํา 1) ระดับความผูกพันโดยรวมของพนักงานในองค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
อยูํในระดับมาก 2)  ความผูกพันของพนักงานในองค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไมํแตกตํางกันตามปัจจัยสํวน
บุคคลในทุกด๎าน 3) ปัจจัยจูงใจและการธ ารงรักษาที่สํงผลตํอความผูกพันของพนักงานในองค์กรธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ได๎แกํ ด๎านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน ด๎านลักษณะของงาน ปัจจัยการธ ารงรักษา ได๎แกํ 
ด๎านสวัสดิการของพนักงาน และด๎านนโยบายและการบริหาร    
ค าส าคัญ: ปัจจัยจูงใจ, ความผูกพันตํอองค์กร, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 
 
 
  
* บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลํุมวิชาการจัดการองค์การสมัยใหมํ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2560 
** ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ประจ าหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี

https://plus.google.com/u/1/118095815097976278521?prsrc=4


การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

243 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research are to: 1) study the level of organizational commitment of the 
employees in real estate organizations in Chonburi, 2) compare the level of their commitment in terms of 
personal attributes, and 3) examine the influence level of motivation and employee retention affecting 
organizational commitment of those employees. The samples were 388 employees working in real estate 
organizations in Chonburi. The researcher used a questionnaire to collect data. The statistics used were 
percentage, average mean, standard deviation, analysis variance, and multiple regression analysis. 
  The results indicated that: 1) the level of organizational commitment in general was significant, 
2) the level of employees’ organizational commitment in Chonburi province was not different by demographic 
factors, and 3) the factors of motivation and intention that affected overall organizational commitment 
included independence and job description. The intention factors included employee benefits and the 
policy and administration. 
Keywords: motivation factor, organizational commitment, real estate company.  
 

บทน า 
 การแขํงขันของตลาดอสังหาริมทรัพย์จังหวัดชลบุรีขณะนี้รุนแรงไมํน๎อยกวําตลาดในกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากภาพรวมของมูลคําอสังหาริมทรัพย์ในชลบุรีเป็นล าดับที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร เหตุผลที่ตลาด
อสังหาริมทรัพย์ชลบุรีจะเติบโตหนีไมํพ๎นกระแสการผลักดัน EEC และความชัดเจนของภาครัฐในการลงทุน
ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก ไมํวําจะเป็นการขยายเส๎นทางมอเตอร์เวย์
ไปจนถึงพัทยา และเชื่อมตํอไปยังมาบตาพุด ระยอง การลงทุนขยายทําเทียบเรือน้ าลึกแหลมฉบัง เฟส 3 การ
ขยายเส๎นทางถนนสาย 36 และ 331 รวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่จะเพิ่มมากขึ้น 
ท าให๎การจ๎างแรงงานเพิ่มสูงขึ้น เพิ่มก าลังซื้อให๎กับผู๎บริโภคที่อยูํในจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีจ านวนไมํน๎อยกวํา 1 
ล๎านคน (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, ออนไลน์, 2561) 
 ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี ปี 2560 มีการเติบโตของธุรกิจประเภทบ๎านและอสังหาริมทรัพย์
อยํางมาก เน่ืองจากเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักที่ส าคัญของประเทศที่ท าให๎เกิดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เกิดการลงทุนของธุรกิจและอุตสาหกรรมใหญํ ๆ ท าให๎จ านวนประชากรเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการย๎ายถิ่นฐาน
ของแรงงาน ซึ่งผู๎ประกอบการเกี่ยวกับที่อยูํอาศัยได๎มองเห็นศักยภาพของจังหวัดชลบุรีและการขยายตัวของ
นิคมอุตสาหกรรมแบบก๎าวกระโดด จึงท าให๎มีผู๎ประกอบการด๎านอสังหาริมทรัพย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความต๎องการของผู๎บริโภคที่มีความต๎องการที่อยูํอาศัยเพิ่มขึ้นด๎วยเชํนกัน ด๎วยเหตุนี้จึงเกิดสภาวการณ์การ
แขํงขันในการด าเนินธุรกิจด๎านอสังหาริมทรัพย์อยํางรุนแรง ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 จ านวนโครงการประเภทตําง ๆ ในจังหวัดชลบุรี 
 

 คอนโด 
มิเนียม 

อาคาร
พาณิชย์ 

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์/
ทาวน์โฮม 

โฮม 
ออฟฟิศ 

จ านวนโครงการบ๎าน
และอสังหาริมทรัพย์ 

42 32 134 27 129 5 

ที่มา: ศูนย์ข๎อมูลอสังหาริมทรัพย,์ ออนไลน์, 2560   

 
 ความผูกพันของพนักงานที่มีตํอองค์กรธุรกิจถือเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินงานองค์กร นอกจาก
จะชํวยให๎พนักงานเกิดทัศนคติที่ดีตํอองค์กรแล๎ว ยังสํงผลให๎พนักงานเต็มใจที่จะปฏิบัติหน๎าที่ของตนอยําง
เต็มความสามารถ ซึ่งในระยะยาวแล๎วจะสํงผลบวกให๎องค์กรประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ จาก
เหตุผลดังกลําว ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางการจูงใจกับการธ ารงรักษาตํอความผูกพันตํอ
องค์กรของพนักงาน เพื่อจะได๎น าข๎อมูลเบื้องต๎นมาปรับใช๎ในการแก๎ปัญหาให๎พนักงานเกิดความรักและความ
ผูกพันตํอองค์กรมากยิ่งขึ้น และเพื่อสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีให๎เป็นที่ยอมรับจากบุคคลภายนอก น าไปสูํการสร๎าง
ศักยภาพในการแขํงขันให๎แกํองค์กรตํอไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานในองค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดชลบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์ที่สํงผลตํอความผูกพันของพนักงานในองค์กรธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ จังหวัดชลบุรี 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจที่สํงผลตํอความผูกพันของพนักงานในองค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จังหวัด
ชลบุร ี
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
      ตัวแปรต้น (independent analysis)          ตัวแปรตาม (dependent analysis) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. อายุงาน 
6. ต าแหนํงงาน 
7. ลักษณะโครงการ 

 

  ปัจจัยจูงใจ 

1. ด๎านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน 
2. ด๎านลักษณะของงาน 
3. ด๎านการได๎รับการยอมรับ 
4. ด๎านโอกาสในการเจริญก๎าวหน๎า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ที่มา  : (มาจาก  Parasuraman 1990) ,Ahmadreza 

Shekarchizadeh 

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
1. ความเชื่อมั่นอยํางแรงกล๎า ยอมรับเป้าหมาย 
    และคุณคําขององค์กร 
2. ความต๎องการที่จะปฏิบัติงานในองค์กรตํอไป  
3. ความผูกพันที่เป็นสํวนหนึ่งขององค์กร 

 
 ปัจจัยธ ารงรักษา 

1. ด๎านความสัมพันธ์กับหัวหน๎างาน 
2. ด๎านความสัมพันธ์กับเพื่อนรํวมงาน 
3. ด๎านนโยบายและการบริหาร 
4. ด๎านสภาพแวดล๎อมภายในองค์กร 
5. ด๎านเงินเดือน 
6. ด๎านสวัสดิการของพนักงาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ใช๎วิธีการศึกษาเอกสาร (documentary study) โดยการศึกษาข๎อมูลจากหนังสือ บทความ วารสาร ผลงาน 
วิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพื่อน ามาประกอบการวิจัยให๎สมบูรณ์ เก็บข๎อมูลจากแบบสอบถามที่ศึกษาจากกลุํมเป้าหมาย 
โดยใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณซึ่งมีรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) แบบวัดผลเป็นการศึกษา
ระยะสั้นที่จุดเวลาใดเวลาหนึ่งโดยใช๎แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข๎อมูล โดยให๎กลุํมเป้าหมายเป็น
ผู๎กรอกแบบสอบถามเอง  (self-administered questionnaire)  เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุด  
 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช๎วิธีการสุํมกลุํมตัวอยํางแบบสะดวก (convenience sampling) โดยไมํ
อาศัยความนําจะเป็น ซึ่งจะเป็นการสุํมตัวอยํางโดยอาศัยความสะดวกของผู๎วิจัยเป็นหลัก จากกลุํมประชากร
ที่ท างานในองค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดชลบุรี จ านวน 13,185 คน (ศูนย์ข๎อมูลอสังหาริมทรัพย์, 
ออนไลน์, 2560)โดยใช๎วิธีของทาโรํ ยามาเนํ (Yamane, 1973, pp. 886-887) ก าหนดความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 หรือ
ระดับนัยส าคัญ .05 จ านวน 388 คน  
 

ผลการวิจัย   
 สถิติเชิงพรรณนา คําร๎อยละของปัจจัยสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยําง แสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 จ านวนและร๎อยละข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยําง 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศชาย 143 36.9 
เพศหญิง 245 63.1 

รวม 388 100 
อายุ 20-30 ป ี 139 35.8 
อายุ 31-40 ป ี 174 44.8 
อายุ 41 ป ีขึ้นไป 75 19.3 

รวม 388 100 
การศึกษาต่ ากวําระดับ ปวส. 129 33.2 
การศึกษาระดับ ปวส.-อนุปริญญา 167 43.0 
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวํา 92 23.7 

รวม 388 100 
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ตารางที่ 1 (ตํอ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
สถานภาพโสด 140 36.1 
สถานภาพสมรส 214 55.2 
สถานภาพหม๎าย/หยําร๎าง 34 8.8 

รวม 388 100 
อายุงาน 1-2 ป ี 82 21.1 
อายุงาน 3-4 ป ี 156 40.2 
อายุงาน 5-7 ป ี 96 24.7 
อายุงาน 8 ปี ขึ้นไป 54 13.9 

รวม 388 100 
ต าแหนํงหัวหน๎าฝ่ายขาย 89 22.9 
ต าแหนํงฝ่ายการเงิน 85 21.9 
ต าแหนํงฝ่ายขาย/การตลาด 134 34.5 
ต าแหนํงฝ่ายอ่ืน ๆ 80 20.6 

รวม 388 100 
โครงการหมูํบ๎านจัดสรร 128 33.0 
โครงการคอนโดมิเนียม 107 27.6 
โครงการอาคารพาณิชย์หรือทาวน์โฮม 80 20.6 
โครงการโรงแรมหรือรีสอร์ท 73 18.8 

รวม 388 100 
 
 จากตารางที่ 1 กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จ านวน 245 คน คิดเป็นร๎อยละ 63.1 มีอายุระหวําง 
31-40 ปี จ านวน 174 คน คิดเป็นร๎อยละ 44.8 การศึกษาระดับ ปวส.- อนุปริญญา  จ านวน 167 คน คิดเป็นร๎อยละ 
43.0 สถานภาพสมรส จ านวน 214 คน คิดเป็นร๎อยละ 55.2  อายุงาน 3-4 ปี จ านวน 156 คน คิดเป็นร๎อยละ 40.2 
สํวนใหญํเป็นฝ่ายขายหรือการตลาด จ านวน 134 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.5 และเป็นโครงการหมูํบ๎านจัดสรร 
จ านวน 128 คน คิดเป็นร๎อยละ 33.0 
 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลปัจจัยจูงใจ พบวํากลุํมตัวอยํางให๎คะแนนด๎านลักษณะของงานมากที่สุด ( X = 
4.14) รองลงมาคือ ด๎านการได๎รับการยอมรับ ( X = 4.04) ด๎านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน ( X = 4.00) และ
ด๎านโอกาสในการเจริญก๎าวหน๎า ( X = 3.90) ตามล าดับ 
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 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลปัจจัยธ ารงรักษา พบวํากลุํมตัวอยํางให๎คะแนนด๎านความสัมพันธ์กับเพื่อน
รํวมงานมากที่สุด ( X = 4.21) รองลงมาคือ ด๎านสภาพแวดล๎อมภายในองค์กร ( X = 4.19) ด๎านสวัสดิการ
ของพนักงาน ( X = 4.08) ด๎านความสัมพันธ์กับหัวหน๎างาน ( X = 4.05) ด๎านนโยบายและการบริหาร ( X = 
4.04) และด๎านเงินเดือน ( X = 3.96)  ตามล าดับ 
 สถิติเชิงอนุมาน 
 การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยสํวนบุคคลที่แตกตํางกันมีความผูกพันตํอองค์กรไมํแตกตํางกันใน
ทุกด๎าน  
 การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยจูงใจและปัจจัยธ ารงรักษาขององค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมีผล
ตํอความผูกพันของพนักงานแตกตํางกัน แสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 คําสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลตํอความผูกพันของพนักงาน 
 

ปัจจัยจูงใจ 
ความผูกพันของพนักงาน 

β t 
คําคงที่ (constant) 2.66 16.80* 
ด๎านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน 0.13 3.25* 
ด๎านลักษณะของงาน 0.12 3.19* 
ด๎านการได๎รับการยอมรับ 0.02 0.38 
ด๎านโอกาสในการเจริญก๎าวหน๎า 0.10 2.76* 

R2 0.21 
*p < .05  

 
 จากข๎อมูลข๎างต๎น สามารถน ามาสร๎างสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์ความผูกพันของพนักงานตํอองค์กร 
ดังนี ้
 ความผูกพันของพนักงาน  =  2.66 + 0.13 (ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน) + 0.12   
                                       (ลักษณะของงาน) + 0.10 (โอกาสในการเจริญก๎าวหน๎า) 
 
 จากสมการพยากรณ์พบวํา ปัจจัยจูงใจ ด๎านความมีอิสระในการปฏิบัติงานมีผลเชิงบวกตํอความผูกพัน
ของพนักงานเป็นอันดับที่หนึ่ง (β = .13, p = 0.00) รองลงมาคือ ด๎านลักษณะของงาน (β = .12, p = 0.00) อันดับ
สามคือ ด๎านโอกาสในการเจริญก๎าวหน๎า (β = .10, p = 0.00) ตามล าดับ ซึ่งสอดคล๎องกับ บุญชัย จันทโรกร 
(2554) ที่ศึกษาปัจจยัที่มีผลตํอความผูกพันของพนักงานตํอห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด พงษ์ทิพย์ไนลํอน จังหวัดนครปฐม 
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พบวําปัจจัยที่มีผลตํอความผูกพันของพนักงานในระดับมากคือ ด๎านลักษณะงานที่ปฏิบัติและความมีอิสระใน
การท างานซึ่งมีวิธีในการท างานและขั้นตอนในการท างาน และสอดคล๎องกับ เบญจวรรณ พัชรพงศ์พรรณ (2555) 
ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอความผูกพันองค์กรของพนักงานบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม๎นต์ จ ากัด พบวําความ
มีอิสระในการท างานสํงผลตํอความผูกพันของพนักงานในด๎านความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณ์
ของงาน 
 
ตารางที่ 3 คําสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยธ ารงรักษาที่มีอิทธิพลตํอความผูกพันของพนักงาน 
 

ปัจจัยธ ารงรักษา 
ความผูกพันของพนักงาน 
β t 

คําคงที่ (constant) 1.42 7.92* 
ด๎านความสัมพันธ์กับหัวหน๎างาน 0.08 2.27* 
ด๎านความสัมพันธ์กับเพื่อนรํวมงาน 0.02 0.49 
ด๎านนโยบายและการบริหาร 0.15 4.12* 
ด๎านสภาพแวดล๎อมภายในองค์กร 0.12 3.03* 
ด๎านเงินเดือน 0.10 2.82* 
ด๎านสวัสดิการของพนักงาน 0.20 4.85* 

R2 0.41 
*p < .05   

  
 จากข๎อมูลข๎างต๎น สามารถน ามาสร๎างสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์ความผูกพันของพนักงานตํอองค์กร 
ดังนี ้
 ความผูกพันของพนักงาน = 1.42 + 0.20 (สวัสดิการของพนักงาน) + 0.15 (นโยบายและการบริหาร) +                  
                                                            0.12 (สภาพแวดล๎อมภายในองค์กร) 
 
 จากสมการพยากรณ์พบวํา ปัจจัยธ ารงรักษา ด๎านสวัสดิการของพนักงานมีผลเชิงบวกตํอความผูกพัน
ของพนักงานเป็นอันดับที่หนึ่ง (β = .20, p = 0.00) รองลงมาคือ ด๎านนโยบายและการบริหาร (β = .15, p = 
0.00) อันดับสามคือ ด๎านสภาพแวดล๎อมภายในองค์กร (β = .12, p = 0.00) ตามล าดับ ซึ่ง กฤษณี  ก๎อนพิงค์  
(2552) ได๎กลําวถึงปัจจัยจูงใจที่ท าให๎พนักงานคงอยูํกับบริษัทและผูกพันตํอองค์กรมากที่สุดคือ สวัสดิการตําง ๆ 
เชํน คํารักษาพยาบาลส าหรับตนเองและครอบครัว สวัสดิการบ๎านพักตากอากาศ การกู๎ยืมเงินเพื่อคําเลําเรียน
บุตร ซึ่งผลการวิจัยสอดคล๎องกับ ธนัชพร กบิลฤทธิวัฒน์ (2557) ที่ศึกษาแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความ
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ภักดีตํอองค์กรของพนักงานไทยในบริษัทข๎ามชาติญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวําด๎าน
นโยบายการบริหารองค์การสํงผลตํอระดับความผูกพันตํอองค์กร 
 

อภิปรายผล 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยสํวนบุคคล ประกอบด๎วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อายุงาน ต าแหนํง
งาน ลักษณะโครงการที่แตกตํางกัน มีผลตํอความผูกพันตํอองค์กรของพนักงานในองค์กรอสังหาริมทรัพย์ 
จังหวัดชลบุรี ไมํแตกตํางกัน ซึ่งสอดคล๎องกับจุไรรัตน์ แซํเตียว (2554) ที่ศึกษาความภักดีตํอองค์กรของพนักงาน
ที่มีตํอธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กในสํวนปฏิบัติการ พบวําพนักงานที่มีสถานภาพแตกตํางกันมีระดับความ
จงรักภักดีตํอบริษัทไมํแตกตํางกัน เนื่องจากสถานภาพของพนักงานไมํได๎เป็นอุปสรรคตํอการปฏิบัติงาน และ
พนักงานที่มีอายุแตกตํางกันมีระดับความจงรักภักดีตํอบริษัทไมํแตกตํางกัน เนื่องจากการท างานของพนักงาน
ทุกคนสามารถแสดงได๎จากผลงานโดยไมํมีการจ ากัดเร่ืองอายุ 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยจูงใจและปัจจัยธ ารงรักษา มีผลตํอความผูกพันของพนักงานองค์กรอสังหา 
ริมทรัพย์ จังหวัดชลบุรี แตกตํางกัน โดยความผูกพันของพนักงานองค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได๎แกํ ความ
เชื่อมั่นอยํางแรงกล๎า ยอมรับเป้าหมายและคุณคําขององค์กร ความต๎องการที่จะปฏิบัติงานในองค์กรตํอไป 
และความผูกพันที่เป็นสํวนหนึ่งขององค์กร  
 

ข้อเสนอแนะ 

 เชิงนโยบาย 
 1. ปัจจัยจูงใจ ผลการวิจัยพบวํา ด๎านการได๎รับการยอมรับมีคําเฉลี่ยความผูกพันตํอองค์กรอยูํในอันดับ
สุดท๎าย จึงเสนอให๎ผู๎บริหารก าหนดและเรํงขับเคลื่อนนโยบายด๎านการจํายคําตอบแทนที่เป็นธรรมและสร๎าง
แรงจูงใจในเร่ืองคําตอบแทนและสวัสดิการให๎สมควรแกํคุณวุฒิ ความสามารถและประสบการณ์ของพนักงาน 
โดยการประเมินจากผลการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับความผูกพันตํอองค์กรของพนักงานในด๎านการได๎รับการ
ยอมรับให๎สูงขึ้น 
 2. ด๎านความผูกพันของพนักงานตํอองค์กร ผลการวิจัยพบวํา ความต๎องการที่จะปฏิบัติงานในองค์กร
ตํอไปและความผูกพันที่เป็นสํวนหนึ่งขององค์กรมีคําเฉลี่ยความผูกพันตํอองค์กรอยูํในอันดับสุดท๎าย จึงเสนอ
ให๎ผู๎บริหารก าหนดและเรํงขับเคลื่อนนโยบายด๎านวิธีการท างาน ระบบงาน สวัสดิการและคําตอบแทนที่เพียงพอ
ตํอการด ารงชีวิต เพื่อเสริมสร๎างแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน เพื่อยกระดับความผูกพันตํอองค์กรของ
พนักงานในทุกด๎านให๎สูงขึ้น 
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 เชิงปฏิบัติการ 
 1. ควรมอบหมายงานให๎ตรงกับความสามารถและมีขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน เพื่อให๎พนักงานมี
ความพึงพอใจในงาน ท าให๎พนักงานเกิดความเต็มใจที่จะทุํมเทความสามารถและความพยายามในการปฏิบัติงาน 
อันจะสํงผลดีตํอความผูกพันตํอองค์กร 
 2. ผู๎บริหารควรก าหนดปัจจัยที่สามารถจูงใจพนักงานให๎อยากท างานคือ ปัจจัยด๎านเงินเดือนและ
สวัสดิการ และปัจจัยด๎านการบังคับบัญชาที่ต๎องน ามาบริหารจัดการเชื่อมโยงให๎เข๎ากับการจูงใจ ควรเปิดโอกาส
ให๎พนักงานเสนอแนะและแลกเปลี่ยนข๎อคิดเห็น ทั้งนี้จะต๎องสนับสนุนด๎านงบประมาณในการสร๎างสรรค์ผลงาน
ของพนักงานอยํางเต็มที่ ควรจัดกิจกรรมเสริมสร๎างความ สัมพันธ์ในองค์กรที่ท าให๎พนักงานมีความสัมพันธ์
ที่ดีตํอกันให๎ความชํวยเหลือรํวมมือกันในการแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ในการท างาน เพื่อเกิดความสามัคคีและ
ผลงานที่ออกมาดแีละสํงเสริมให๎พนักงานได๎รับความก๎าวหน๎าในการท างาน  
 เชิงวิชาการ 
 1. การวิจัยนี้เป็นการเก็บข๎อมูลเชิงปริมาณด๎วยแบบสอบถามเพียงด๎านเดียว อาจได๎ข๎อมูลไมํครอบคลุม 
การวิจัยคร้ังตํอไปควรเก็บข๎อมูลเชิงคุณภาพในลักษณะการสัมภาษณ์ควบคูํกับแบบสอบถาม ซึ่งจะชํวยให๎
การวิเคราะห์ข๎อมูลชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 2. ควรศึกษาแนวทางการสร๎างความผูกพันตํอองค์กรในทัศนคติของพนักงาน เพื่อให๎ทราบความ
ต๎องการของพนักงานได๎อยํางลึกซึ้ง อันจะสํงผลให๎การเสริมสร๎างความผูกพันตํอองค์กรเหมาะสมกับความ
ต๎องการของพนักงาน 
 3. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการลาออกของพนักงาน ทั้งพนักงานที่ยังปฏิบัติงานอยูํและพนักงานที่
ลาออกไปแล๎ว เพื่อให๎ทราบเหตุผลที่แท๎จริง 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู๎บริหาร โดยใช๎ระบบธุรกิจ

อัจฉริยะ (business intelligence) ผํานโปรแกรมไมโครซอฟท์ เพาเวอร์ บีไอ (Microsoft Power BI) และการ
จัดการฐานข๎อมูลด๎วยออราเคิล ดาต๎าเบส 11จี (Oracle database 11g) เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข๎อมูลการรักษา 
พยาบาลของผู๎บริหารในรูปแบบตําง ๆ โดยน าข๎อมูลจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (hospital information 
system) ที่มีอยูํมาสร๎างรายงานอัจฉริยะ (dashboard) โดยระบบสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองในการวิเคราะห์ชํวย
ให๎การตัดสินใจได๎รวดเร็ว ถูกต๎อง แมํนย า และมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการประเมินความพึงพอใจของระบบ
โดยผู๎ใช๎งาน จ านวน 30 คน ได๎คําเฉลี่ยเทํากับ 4.21 และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.60 สรุปได๎
วําระบบธุรกิจอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นใช๎สนับสนุนการตัดสินใจของผู๎บริหารได๎เป็นอยํางดี  
ค าส าคัญ: ระบบธุรกิจอัจฉริยะ, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 
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ABSTRACT  
 The objective of this research was to develop a system to ease executives’ decision making using 
business intelligence via Microsoft Power BI and data management by the Oracle Database 11g in order to 
support a data analysis of executives’ medical information in various forms. The existing information from 
hospital information system was used to build a Power BI dashboard. The system enabled various views 
of analysis and made a quicker, more accurate, and more efficient decision making. The average level of 
satisfaction by 30 executives was 4.21 and the standard deviation was 0.60. This pointed out that the 
business intelligence system developed in this research supported executives’ decision making very well. 
Keywords: business intelligence system, decision-making supporting system, hospital information system. 
 

บทน า  
 ปัจจุบันเทคโนโลยีด๎านการแพทย์และสาธารณสุขมีการพัฒนาไปอยํางรวดเร็ว ธุรกิจโรงพยาบาล

จึงต๎องมีบทบาทในการแขํงขันด๎านการตลาด จ าเป็นต๎องใช๎สารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู๎บริหารเพื่อ
น าไปวางแผนหรือโต๎ตอบปัญหาเชิงธุรกิจได๎ทันการณ์ องค์กรจึงจ าเป็นต๎องมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
ข๎อมูลได๎ตรงความต๎องการและชํวยในการน าเสนอข๎อมูลตําง ๆ โดยใช๎ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (business intelligence: 
BI) ในการน าข๎อมูลจากระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลมาวิเคราะห์และจัดท ารายงานในรูปแบบตําง ๆ ที่
เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรได๎ภายในเวลาอันรวดเร็ว พร๎อมทั้งสนับสนุนข๎อมูล
การพัฒนาคุณภาพการให๎บริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานสากล และตอบสนองความต๎องการด๎านการรักษา 
พยาบาลให๎มีประสิทธิภาพอยํางตํอเน่ือง 

 ผู๎วิจัยจึงสนใจน าโปรแกรม Microsoft Power BI มาใช๎เพื่อน าข๎อมูล Oracle Database 11g จากระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาลมาแสดงผลทั้งในรูปแบบตารางสรุปผล กราฟ หรือแผนภูมิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การวิเคราะห์ข๎อมูลประกอบการตัดสินใจของผู๎บริหารให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการและหลักการน าระบบธุรกิจอัจฉริยะเข๎ามาชํวยสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผู๎บริหาร โดยใช๎โปรแกรม Microsoft Power BI รํวมกับ Oracle Database 11g 
 2. เพื่อน าข๎อมูลการรักษาพยาบาลจากฐานข๎อมูลระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลมาวิเคราะห์ และ

สร๎างรายงานตําง ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู๎บริหารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษาข๎อมูลการรักษาพยาบาลจากฐานข๎อมูลระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล ตั้งแตํปี พ.ศ. 2556-2560 

ผํานโปรแกรม Microsoft Power BI  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 แนวคิดระบบธุรกิจอัจฉริยะ (business intelligence: BI) คือการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ใน

กระบวนการรวบรวมข๎อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยน าข๎อมูลเหลํานั้นมาวิเคราะห์เป็นสารสนเทศ
ที่เหมาะสม แสดงในรูปแบบของรายงานที่สะท๎อนให๎เห็นถึงมุมมองทั้งเชิงกว๎างและเชิงลึกตามความต๎องการ
ของผู๎บริหาร เพื่อให๎ผู๎บริหารตัดสินใจอยํางมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ (ชณุตพร ศรีชัย, 2555)  
 คลังข้อมูล (data warehouse) คือฐานข๎อมูลขนาดใหญํขององค์กรหรือหนํวยงานซึ่งเก็บรวบรวม
ข๎อมูลจากฐานข๎อมูลระบบงานประจ าวัน หรือ Operational Database และฐานข๎อมูลอ่ืนภายนอกองค์กร หรือ 
External Database เป็นการรวมข๎อมูลที่ใช๎อยูํในปัจจุบันเข๎ากับข๎อมูลในอดีตให๎เป็นฐานข๎อมูลเดียวกัน พร๎อม
ส าหรับการจัดการข๎อมูลและน าข๎อมูลที่ได๎ไปวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการใช๎งาน (เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, 
ออนไลน์, 2553) 

 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (decision support system) คือระบบที่ชํวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การจัดการ การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล และการสร๎างตัวแบบที่ซับซ๎อนภายใต๎ซอฟต์แวร์เดียวกัน 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจยังเป็นการประสานการท างานและโต๎ตอบกันระหวํางบุคลากรกับเทคโนโลยี
ทางด๎านซอฟต์แวร์ ดังนั้น หลักการของระบบสนับสนุนการตัดสินใจจึงเป็นการให๎เคร่ืองมือที่จ าเป็นแกํผู๎บริหาร
ในการวิเคราะห์ข๎อมูลที่มีรูปแบบซับซ๎อนแตํมีวิธีการปฏิบัติที่ยืดหยุํน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจถูกออกแบบ
มาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน (อเนก เอ่ียมครุฑ, ออนไลน์, 2555) 

 Oracle Database 11g  เป็นฐานข๎อมูลที่ได๎รับความนิยมและใช๎งานกันอยํางแพรํหลายในการศึกษา
และแวดวงธุรกิจ จุดเดํนคือ เป็นฐานข๎อมูลที่มีประสิทธิภาพในการท างานสูง มีความปลอดภัย และความนํา 
เชื่อถือ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาความสามารถใหมํ ๆ ให๎กับฐานข๎อมูลอยูํเสมอ เพื่อให๎สอดคล๎องกับเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว เน๎นการท างานที่มีความยืดหยุํนสูง รองรับการท างานกับฐานข๎อมูลขนาดใหญํ 
รวมทั้งมีฟังก์ชันการท างานที่นําสนใจ สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (ญาณี กาชัย, 2551)   

 Microsoft Power BI เป็นชุดของเคร่ืองมือวิเคราะห์ข๎อมูลและแบํงปันข๎อมูลทางธุรกิจในเชิงลึก
เพาเวอร์แดชบอร์ดให๎มุมมอง 360 องศาส าหรับผู๎ใช๎งานทางธุรกิจกับตัวชี้วัดส าคัญที่สุดขององค์กร สามารถ
ปรับปรุงข๎อมูลได๎ตลอดเวลาและสามารถใช๎งานผํานเว็บเบราว์เซอร์ (web browser) บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ
ผํานโปรแกรมประยุกต์ (application) บนอุปกรณ์พกพา (tablet) ซึ่งสะดวกและสามารถใช๎งานระบบได๎ตลอดเวลา 
(Iseminger, Online, 2016) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาและวิเคราะห์  มีขั้นตอนคือ 
 1. การศึกษาและรวบรวมข๎อมูลจากระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลมาจัดท ารายงานในรูปแบบ

ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์ แสดงความสัมพันธ์ และท านายผลลัพธ์ของแนวโน๎มที่อาจเกิดขึ้นผําน
ระบบธุรกิจอัจฉริยะให๎ตรงตามความต๎องการขององค์กร 

 2. วิเคราะห์ข๎อมูลหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กัน และใช๎โปรแกรม Microsoft Power BI วิเคราะห์หา
คําสถิติและรูปแบบรายงานที่ต๎องการ 

 3. ออกแบบสํวนของคลังข๎อมูลเป็น Oracle Database 11g และใช๎โปรแกรม Microsoft Power BI 
วิเคราะห์ข๎อมูลในรูปแบบหลายมิติ 

 4. ทดสอบประสิทธิภาพของระบบธุรกิจอัจฉริยะ โดยทดสอบกับผู๎ใช๎งานระบบ จ านวน 30 คน และ
ใช๎แบบประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของระบบ 

 

 
 

ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมของระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
 

 การออกแบบและสร้างระบบคลังข้อมูล ผู๎วิจัยน าข๎อมูลจากระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลมาเข๎า
กระบวนการสกัดข๎อมูล ETL (extract, transform, lord) คัดกรองข๎อมูลที่ผู๎บริหารให๎ความสนใจ เชํน รายได๎
ผู๎ป่วย จ านวนผู๎ป่วย ข๎อมูลการรักษาพยาบาล ประเภทสิทธิ์ผู๎ของป่วย เป็นต๎น และใช๎เทคนิคประมวลผลแบบ
ออนไลน์เชิงวิเคราะห์ (online analytical processing: OLAP) แบบประมวลผลทันทีที่ป้อนข๎อมูลเข๎าไปเพื่อ
ตอบสนองการเรียกใช๎ข๎อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู๎บริหาร (วิจิตรา พัชรก าจายกุล และนิเวศ จิระวิชิตชัย, 
2558) 
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ภาพที่ 2 สถาปัตยกรรมคลังข๎อมูล 
 

 การสร้างรูปแบบรายงาน (report) โปรแกรม Microsoft Power BI เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์ฐานข๎อมูล
ขนาดใหญํและสรุปผลข๎อมูลได๎ไมํจ ากัดจ านวน สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงลึกได๎ตามความต๎องการ
ผํานจอแสดงผล ได๎แกํ รายงานสถิติรายได๎การรักษาพยาบาล ปี พ.ศ. 2556-2560 รายงานสถิติรายได๎แยกตาม
สิทธิ์การรักษาพยาบาล ปี พ.ศ. 2556-2560 รายงานสถิติจ านวนผู๎ป่วยแยกตามสิทธิ์การรักษา ปี พ.ศ. 2556-2560 
รายงาน 10 อันดับ คลินิกที่มีการรักษาพยาบาลมากที่สุดของปี พ.ศ. 2560 รายงานสถิติการรักษาพยาบาลของ
ผู๎ป่วยแยกตามประเทศ ปี พ.ศ. 2556-2560  
 

ผลการวิจัย 
 1. การน าระบบธุรกิจอัจฉริยะผํานโปรแกรม Microsoft Power BI มาวิเคราะห์ข๎อมูลจากฐานข๎อมูล 
Oracle Database 11g ของระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล แสดงผลข๎อมูลที่เป็นรายงานทางธุรกิจส าหรับ
ผู๎บริหารในลักษณะแดชบอร์ดได๎หลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 3 โครงสร๎างฐานข๎อมูลของระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
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ภาพที่ 4 รายงานสถิติรายได๎การรักษาพยาบาล ปี พ.ศ. 2556-2560 
 

 
 

ภาพที่ 5 รายงานสถิติรายได๎แยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล ปี พ.ศ. 2556-2560 
 

 
 

ภาพที่ 6 รายงานสถิติจ านวนผู๎ป่วยแยกตามสิทธิ์การรักษา ปี พ.ศ. 2556-2560 
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ภาพที่ 7 รายงาน 10 อันดับ: คลินิกที่มีการรักษาพยาบาลมากที่สุดของปี พ.ศ. 2560 
 

 
 

ภาพที่ 8 รายงานสถิติการรักษาพยาบาลของผู๎ป่วยแยกตามประเทศ ปี พ.ศ. 2556-2560 
 

 2. ความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู๎บริหาร กรณีศึกษา
กลุํมโรงพยาบาล ผู๎วิจัยให๎ผู๎ใช๎งานระบบ จ านวน 30 คน ประเมินความพึงพอใจที่มีตํอระบบด๎วยแบบสอบถาม ได๎
คําเฉลี่ยเทํากับ 4.21 และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.60 แสดงวําผู๎ใช๎งานระบบยอมรับและมีความพึงพอใจ
ในระบบทุกด๎านอยูํในระดับดี สามารถน าไปใช๎ในทางปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
 

ข้อค าถาม X  SD แปลความหมาย 

ความรวดเร็ว ถูกต๎อง ในการน าข๎อมูลเข๎าระบบ 4.33 0.61 ดี 
ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 4.20 0.66 ดี 
การปรับปรุงข๎อมูลได๎ตามต๎องการ 4.03 0.49 ดี 
ความหลากหลายรูปแบบของการแสดงผล 4.27 0.64 ดี 
ความถูกต๎องนําเชื่อถือได๎ของระบบ 4.20 0.61 ดี 
ความสวยงามและความนําสนใจ 4.23 0.43 ดี 
รูปแบบรายงานการวิเคราะห์มีความเข๎าใจงําย 4.20 0.55 ดี 
ความละเอียดในการแสดงผลการวิเคราะห์ข๎อมูล 4.30 0.60 ดี 
ความงํายในการใช๎งานระบบ 4.20 0.85 ดี 
ระบบสามารถสนับสนุนการตัดสินใจได๎ 4.13 0.57 ดี 

ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.21 0.60 ดี 

 

อภิปรายผล 
 การน าระบบธุรกิจอัจฉริยะเข๎ามาชํวยสนับสนุนการตัดสินใจของผู๎บริหารโดยใช๎โปรแกรม Microsoft 

Power BI รํวมกับ Oracle Database 11g เข๎ามาชํวยในการวิเคราะห์ข๎อมูล สามารถน าข๎อมูลที่ได๎ไปวางแผนทาง
ธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถให๎กับองค์กรได๎  

 ผู๎วิจัยพบปัญหาและอุปสรรคในการบันทึกข๎อมูลการรักษาพยาบาลที่ไมํสามารถบันทึกข๎อมูลได๎
ทันทีที่รักษาผู๎ป่วย เนื่องจากข๎อมูลบางสํวนต๎องรอสรุปผลการรักษาเสร็จสิ้นจึงจะบันทึกข๎อมูลได๎ ท าให๎
ข๎อมูลสถิติบางรายงานไมํสามารถปรับปรุงข๎อมูลได๎ในทันที 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ระบบธุรกิจอัจฉริยะนี้สามารถเชื่อมตํอและจัดเก็บข๎อมูลได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว และยังชํวยในการ
สนับสนุนการตัดสินใจตํอการด าเนินธุรกิจ ซึ่งเหมาะกับธุรกิจที่มีฐานข๎อมูลขนาดใหญํ แตํควรมีการออกแบบ
รายงานผลการวิเคราะห์ข๎อมูลส าหรับผู๎บริหารให๎มีความหลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น การน าเสนอข๎อมูล
บนระบบคลาวด์เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน เนื่องจากธุรกิจมีความต๎องการข๎อมูลเป็นจ านวน
มากและสามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎ตลอดเวลา 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและการน าไปใช๎ประโยชน์ของผู๎ชมรายการขําวตํางประเทศ
ในยุคทีวีดิจิทัล ใช๎วิธีวิจัยเชิงปริมาณด๎วยแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด สุํมกลุํมตัวอยํางแบบหลายขั้นตอน
ใน 8 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร เขตละ 50 คน พบวํากลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศชาย คิดเป็น
ร๎อยละ 56 และเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 44 การทดสอบสมมติฐานพบวํา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได๎ที่แตกตํางกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการขําวตํางประเทศในยุคทีวีดิจิทัลแตกตํางกัน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการขําวตํางประเทศที่แตกตํางกัน สํงผลให๎
เกิดความแตกตํางในทัศนคติตํอการรายงานขําวตํางประเทศในยุคทีวีดิจิทัล สํวนลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่
แตกตํางกัน ได๎รับประโยชน์จากการรายงานขําวตํางประเทศในยุคทีวีดิจิทัลแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการขําวตํางประเทศแตกตํางกัน ได๎รับประโยชน์จากการรายงานขําว
ตํางประเทศในยุคทีวีดิจิทัลแตกตํางกัน และทัศนคติตํอการรายงานขําวตํางประเทศมีอิทธิพลตํอการรับร๎ูถึง
ประโยชน์ที่ได๎รับจากการรับชมขําวตํางประเทศ ทัศนคติตํอรายงานขําวตํางประเทศด๎านความทันสมัยของ
รูปแบบรายการขําวตํางประเทศในยุคทีวีดิจิทัลและด๎านความแมํนย าของขําว มีอิทธิพลตํอการรับร๎ูถึงประโยชน์
ที่ได๎รับจากการรับชมขําวตํางประเทศ โดยมีระดับนัยส าคัญที่สังเกตได๎ต่ ากวําระดับนัยส าคัญที่ก าหนด (.05) 
ค าส าคัญ: ขําวตํางประเทศ, รูปแบบรายการ, การพัฒนารูปแบบรายการ, ขําว 
 
 
 
 
* นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรปีทุม ปีการศึกษา 2560 
** ผู๎อ านวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรปีทุม 
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ABSTRACT 
 This is a quantitative research aiming to examine the attitudes and exploits of foreign news audience 
in the digital television era. A questionnaire was used to collect data from 400 samples, who were mostly 
males with the ratio 56.0% and 44.00% respectively. The research instruments were selected by random 
sampling in eight Bangkok metropolitan areas. The hypothesis test showed that sex, age, status, education, 
career and income of different samples were behind the scenes of foreign news broadcasts in different digital TV 
era that were statistically significant at .05 level. While different exposure to foreign news channels resulted in 
difference in attitudes toward international coverage in the digital television era, the different demographic 
characteristics were benefited from international coverage in different digital TV era. The statistical significance 
was .05. Different foreign news exposure behavior was benefited from international coverage in different 
digital television era. Attitudes towards foreign news reports have influenced the perception of the benefits 
of receiving foreign news. Finally, attitudes towards foreign news coverage on the modernization of 
international news formats in the digital TV era and the accuracy of news have influenced the perception 
of the benefits of receiving foreign news. The p-value was significantly lower than the significance level (.05). 
Keywords: foreign news, pattern program, development pattern of program, news. 
 

บทน า 
 ข๎อมูลขําวสารเป็นสิ่งส าคัญ เพราะสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎อยํางมากมาย ทั้งในชีวิตประจ าวัน

และในการปฏิบัติงาน หรือแม๎แตํการก าหนดวาระส าคัญตําง ๆ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม 
ประเทศชาต ิหรือแม๎กระทั่งสังคมโลก ในปัจจุบันเรียกได๎วําเป็นยุคข๎อมูลขําวสาร บุคคลใดหรือองค์กรใดมี
ข๎อมูลเป็นจ านวนมากยํอมหมายถึงศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้น เพราะข๎อมูลขําวสารถือเป็นตัวชํวยให๎สามารถ
ตัดสินใจหรือวางแนวทางการด าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การจะท าให๎เกิด
การรับและสํงข๎อมูลอยํางมีประสิทธิภาพได๎นั้น ต๎องมีทั้งข๎อมูลที่มีคุณภาพ ชํองทางการน าเสนอที่เหมาะสม 
และมีกระบวนสื่อสารที่ดี การสื่อสารมวลชนสามารถเสนอขําวสารและความคิดเห็นที่สํงเสริมและสนับสนุน
ระบบสถาบันและกลไกตําง ๆ ของสังคมให๎ปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยดีตํอไปได๎ ท าให๎สังคมปัจจุบันกลายเป็นสังคม
ขําวสาร นอกจากนี้ การสื่อสารยังเป็นเคร่ืองมือในการเชื่อมโยงความเห็นพ๎องต๎องกันของปัจเจกชนในสํวน
ตําง ๆ ของโครงสร๎างทางสังคมเข๎าด๎วยกันจนเกิดเป็นสาธารณมติ และยังให๎ความร๎ู สารสนเทศ เพื่อสร๎าง
ความเข๎าใจระหวํางกันและกันให๎เกิดขึ้นภายในหนํวยยํอยตําง ๆ ของสังคมได๎ด๎วย (นันทวัน สุชาโต, 2531, 
หน๎า 471) 
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 ปัจจุบันปฏิเสธไมํได๎เลยวํา “ขําวตํางประเทศ” มีความส าคัญอยํางยิ่งในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ 
เน่ืองจากสถานการณ์ตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีผลกระทบอยํางยิ่งในทุก ๆ ด๎าน อาทิ ราคาหุ๎น ราคาทองค า 
ราคาน้ ามัน รวมถึงการวางแผนเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานภายในประเทศและการลงทุนตําง ๆ 
การวางแผนป้องกันภัยคุกคามจากการกํอการร๎าย รวมถึงเตรียมความพร๎อมในการรับมือภัยธรรมชาติด๎วย ใน
ภาพรวมนั้นพบวําคนไทยมีการเสพขําวตํางประเทศน๎อยลงหรือให๎ความส าคัญน๎อยลง รวมถึงอาจจะไมํติดตาม
เลย ท าให๎กลายเป็นคนตกขําวและไมํทันโลกภายนอก ตกเป็นเหยื่อของตํางชาติได๎งําย  ผู๎วิจัยจึงต๎องการให๎
ประชาชนชาวไทยตระหนักร๎ูถึงคุณคําและประโยชน์ที่ได๎รับจากการรับชมขําวตํางประเทศ และหันมารับชม
รายการขําวตํางประเทศมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ตํอตนเองในทุก ๆ ด๎าน รวมถึงต๎องการให๎สถานีโทรทัศน์
ในประเทศไทยผลิตรายการขําวตํางประเทศให๎ตอบโจทย์ความต๎องการของผู๎ชมให๎ได๎มากที่สุด เพื่อเป็นอีก
ชํองทางหนึ่งในการดึงดูดผู๎ชมให๎หันมาสนใจขําวตํางประเทศมากยิ่งขึ้น 
 การวิจัยนี้จึงต๎องการทราบถึงพฤติกรรมการติดตามขําวตํางประเทศ และอิทธิพลของขําวตํางประเทศ
ในด๎านตําง ๆ ของประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนารูปแบบของรายการขําวตํางประเทศในยุคทีวี
ดิจิทัล รวมไปถึงท าให๎ทราบวําประชาชนในกรุงเทพมหานครสํวนใหญํรับชมขําวตํางประเทศหรือมีความร๎ู
เกี่ยวกับสถานการณ์ในตํางประเทศที่เกิดขึ้นหรือไมํ และยังท าให๎ทราบวําประชาชนในชํวงอายุเทําใดที่รับชม
ขําวตํางประเทศเป็นจ านวนมาก เพื่อเป็นข๎อมูลในการพัฒนารูปแบบของรายการขําวตํางประเทศในยุคทีวี
ดิจิทัลให๎ดียิ่งขึ้นอีกด๎วย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู๎ติดตามรับชมขําวตํางประเทศในยุคทีวีดิจิทัล เพื่อ

น าไปพัฒนารูปแบบของรายการขําวตํางประเทศ 
 2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชมการรายงานขําวตํางประเทศในยุคทีวีดิจิทัล เพื่อน าไปพัฒนา

รูปแบบของรายการขําวตํางประเทศ 
 3. เพื่อศึกษาทัศนคติทีม่ีตํอการรายงานขําวตํางประเทศในยุคทีวีดิจิทัล เพื่อน าไปพัฒนารูปแบบของ

รายการขําวตํางประเทศ 
 4.  เพื่อศึกษาถึงประโยชน์ที่ได๎รับจากการติดตามขําวตํางประเทศในยุคทีวีดิจิทัลในด๎านตําง ๆ ของ

ผู๎รับชม เพื่อน าไปพัฒนารูปแบบของรายการขําวตํางประเทศ 
 5.  เพื่อน าไปพัฒนารูปแบบการน าเสนอรายการขําวตํางประเทศในยุคทีวีดิจิทัล 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
  1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกตํางกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการขําวตํางประเทศใน
ยุคทีวีดิจิทัลแตกตํางกัน 
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  2. พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการขําวตํางประเทศแตกตํางกัน สํงผลให๎ทัศนคติตํอการรายงานขําว
ตํางประเทศในยุคทีวีดิจิทัลแตกตํางกัน 
  3. ลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกตํางกัน ได๎รับประโยชน์จากการรายงานขําวตํางประเทศในยุค
ทีวีดิจิทัลแตกตํางกัน 
  4. พฤติกรรมการเปิดรับการรายงานขําวตํางประเทศแตกตํางกัน ได๎รับประโยชน์จากการรายงาน
ขําวตํางประเทศในยุคทีวีดิจิทัลแตกตํางกัน 
  5. ทัศนคติตํอการรายงานขําวตํางประเทศในยุคทีวีดิจิทัลมีอิทธิพลตํอการรับรู๎ถึงประโยชน์ที่ได๎รับ
จากการรับชมขําวตํางประเทศคือ 1) ทัศนคติตํอการรายงานขําวตํางประเทศ ด๎านความทันสมัยของรูปแบบ
รายการขําวตํางประเทศ และด๎านความแมํนย าของขําว มีอิทธิพลตํอการรับร๎ูถึงประโยชน์ที่ได๎รับจากการรับชม
ขําวตํางประเทศ  2) ทัศนคติตํอการรายงานขําวตํางประเทศ ด๎านความรวดเร็วของขําวและด๎านเนื้อหาของขําว 
ไมํมีอิทธิพลตํอการรับรู๎ถึงประโยชน์ที่ได๎รับจากการรับชมขําวตํางประเทศ  

ดังนั้น ทัศนคติตํอการรายงานขําวตํางประเทศในยุคทีวีดิจิทัล ด๎านความทันสมัยของรูปแบบ
รายการขําวตํางประเทศและด๎านความแมํนย าของขําว เป็นตัวพยากรณ์การรับร๎ูถึงประโยชน์ที่ได๎รับจากการ
รับชมขําวตํางประเทศ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ ประชาชนที่มีภูมิล าเนาอยูํในกรุงเทพมหานครที่เป็น
ผู๎รับชมขําวตํางประเทศ จ านวน 400 คน ซึ่งมาจากจ านวนประชากรในกรุงเทพมหานคร จ านวน 5,696,409 
คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, ออนไลน์, 2559) สุํมตัวอยํางจ านวนเขตละ 50 คน จาก 8 เขต ได๎แกํ 
ลาดกระบัง บางเขน สวนหลวง จตุจักร ลาดพร๎าว บางกะปิ มีนบุรี และประเวศ โดยเขตที่เลือกมานั้นได๎มา
จากการสุํมจากเขตการปกครองในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 58 เขต  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู๎วิจัยใช๎การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใช๎แบบสอบถาม 
แบํงเป็น 5 ตอน ได๎แกํ ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 พฤติกรรมการรับชมรายการขําว
ตํางประเทศในยุคทีวีดิจิทัล  ตอนที่ 3 การใช๎ประโยชน์จากการรับชมรายการขําวตํางประเทศในยุคทีวีดิจิทัล
ได๎แกํ ด๎านการพัฒนาตนเอง ด๎านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ด๎านการพัฒนาธุรกิจ ด๎านความบันเทิง  และด๎าน
สารสนเทศ  ตอนที่ 4 ทัศนคติที่มีตํอการรายงานขําวตํางประเทศในยุคทีวีดิจิทัลในด๎านทัศนคติตํอผู๎ประกาศ
ขําว ทัศนคติตํอความรวดเร็วของขําว ทัศนคติตํอเนื้อหาของขําว และทัศนคติตํอความแมํนย าของขําว ตอนที่ 5 
ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะตํอการใช๎ประโยชน์และทัศนคติของผู๎ชมที่มีตํอรายการขําวตํางประเทศในยุค
ทีวีดิจิทัล เป็นค าถามแบบปลายเปิด (open-ended questionnaire) 
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ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบวําสํวนใหญํเป็นเพศชาย จ านวน 224 คน คิดเป็น

ร๎อยละ 56.0 เป็นเพศหญิง จ านวน 176 คน คิดเป็นร๎อยละ 44.0 มีอายุระหวําง 20-30 ปี จ านวน 198 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 49.5 อายุระหวําง 31-40 ปี จ านวน 99 คน คิดเป็นร๎อยละ 24.8 มีสถานภาพโสด จ านวน 260 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 65.0 แตํงงานแล๎ว จ านวน 123 คน คิดเป็นร๎อยละ 30.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 228 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 57.0 ระดับปริญญาโท จ านวน 55 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.8  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
จ านวน 48 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.0 ระดับอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 34 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.5 ระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.8 และระดับปริญญาเอก จ านวน 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.0 ประกอบอาชีพ
พนักงานเอกชน จ านวน 134 คน คิดเป็นร๎อยละ 33.5 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 112 คน คิดเป็นร๎อยละ 
28.0 เจ๎าของกิจการ/ธุรกิจสํวนตัว จ านวน 68 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.0 ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 52 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 13.0 และค๎าขาย จ านวน 34 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.5 มีรายได๎ 30,001 บาทขึ้นไป จ านวน 121 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 30.2 มีรายได๎ต่ ากวํา 10,000 บาท จ านวน 87 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.8 มีรายได๎ 20,001- 25,000 บาท 
จ านวน 61 คน คิดเป็นร๎อยละ 15.2 มีรายได๎ 25,001-30,000 บาท จ านวน 54 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.5 มีรายได๎ 
15,001-20,000 บาท จ านวน 46 คน คิดเป็นร๎อยละ 11.5 และมีรายได๎ 10,000-15,000 บาท จ านวน 31 คน คิด
เป็นร๎อยละ 7.8 

 2. พฤติกรรมการรับชมรายการข่าวต่างประเทศ พบวํา 
 รับชมรายการขําวตํางประเทศ 3-4 คร้ัง/สัปดาห์ จ านวน 139 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.8 รองลงมาคือ 

2 คร้ัง/สัปดาห์ ชมทุกวัน และ 5-6 คร้ัง/สัปดาห์ ตามล าดับ  
 รับชมในเวลา 12.01-15.00 น. จ านวน 161 คน คิดเป็นร๎อยละ 33.8 รองลงมาคือเวลา 18.01-21.00 น. 

จ านวน 96 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.2 เวลา 21.01-00.00 น. จ านวน 71 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.9 เวลา 06.00-09.00 น. 
จ านวน 48 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.1 เวลา 09.01-12.00 น. จ านวน 47 คน คิดเป็นร๎อยละ 9.9 เวลา 15.01-18.00 น. 
จ านวน 29 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.1 และเวลา 01.00-05.59 น. จ านวน 24 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.0  

 อุปกรณ์ที่ใช๎ในการรับชม สํวนใหญํคือสมาร์ททีวี จ านวน 150 คน คิดเป็นร๎อยละ 37.5 รองลงมาคือ
สมาร์ทโฟน จ านวน 93 คน คิดเป็นร๎อยละ 23.2 โทรทัศน์ จ านวน 90 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.5 คอมพิวเตอร์/
โนต๎บุ๏ก จ านวน 36 คน คิดเป็นร๎อยละ 9.0 และแท็บเล็ต จ านวน 31 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.8  

 ระยะเวลาที่ติดตามรับชมรายการขําวตํางประเทศ สํวนใหญํติดตามมามากกวํา 2 ปี จ านวน 170 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 42.5 รองลงมาคือ น๎อยกวํา 6 เดือน จ านวน 96 คน คิดเป็นร๎อยละ 24.0 ระหวําง 6 เดือน-1 ปี 
จ านวน 68 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.0 และระหวําง 1-2 ปี จ านวน 66 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.5  

 สถานที่ในการรับชมรายการขําวตํางประเทศ สํวนใหญํรับชมในที่พักอาศัย จ านวน 208 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 52.0 รองลงมาคือ ที่ท างาน จ านวน 113 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.2 รับชมระหวํางการเดินทาง จ านวน 29 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 7.2 รับชมในสถาบันการศึกษา จ านวน 25 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.2 รับชมในสถานที่ราชการ จ านวน 
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11 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.8 รับชมในโรงพยาบาล จ านวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.2 และรับชมตามศูนย์อาหาร จ านวน 
5 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.2  

 ลักษณะการรับชม สํวนใหญํเปิดรับชมสลับไป-มาระหวํางชํอง จ านวน 122 คน คิดเป็นร๎อยละ 30.5 
รองลงมาคือ เปิดชมตั้งแตํต๎นจนจบโดยไมํเปลี่ยนชํอง จ านวน 101 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.2 ชมเฉพาะหัวข๎อ
ขําวที่นําสนใจ จ านวน 97 คน คิดเป็นร๎อยละ 24.2 เปิดทิ้งไว๎และท ากิจกรรมอ่ืนควบคูํไปด๎วย จ านวน 80 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 20.0 

 มีความชื่นชอบผู๎ประกาศทั้งหญิงและชาย จ านวน 286 คน คิดเป็นร๎อยละ 71.5 รองลงมาคือ ผู๎ประกาศ
ชาย จ านวน 62 คน คิดเป็นร๎อยละ 15.5 และผู๎ประกาศหญิง จ านวน 52 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.0  

 มีความชื่นชอบการชมขําวตํางประเทศในหมวดขําวสงัคม จ านวน 214 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.9 รองลงมา
คือ ขําวกีฬา จ านวน 191 คน คิดเป็นร๎อยละ 23.1 ขําวระหวํางประเทศ จ านวน 178 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.5 
ขําวเศรษฐกิจ จ านวน 88 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.6 ขําวการเมือง จ านวน 82 คน คิดเป็นร๎อยละ 9.9 ขําวอาชญากรรม 
จ านวน 71 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.6 และขําวในประเภทอ่ืน ๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 4  

 เหตุผลที่รับชมขําวตํางประเทศ สํวนใหญํเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในตํางประเทศ จ านวน 
203 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.9 รองลงมาคือ ชอบรูปแบบการน าเสนอขําว รวดเร็ว และทันตํอเหตุการณ์ จ านวน 
84 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.9 ติดตามทิศทางเศรษฐกิจของโลก จ านวน 83 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.7 ชอบการน าเสนอ
ภาพขําวที่สอดคล๎องและนําติดตาม จ านวน 77 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.6 และชอบในตัวผู๎ประกาศขําวตํางประเทศ 
จ านวน 42 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.4  

 ลักษณะการรายงานขําวตํางประเทศที่ชื่นชอบ สํวนใหญํชื่นชอบลักษณะอํานขําว จ านวน 183 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 45.8 รองลงมาคือ เลําขําว จ านวน 66 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.5 ชอบสกู๏ปขําว จ านวน 52 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 13.0 และชอบขําวตํางประเทศออนไลน์ จ านวน 38 คน คิดเป็นร๎อยละ 9.5  

 ระยะเวลาในการรับชมขําวตํางประเทศ สํวนใหญํอยูํที่ 1 ชั่วโมง จ านวน 183 คน คิดเป็นร๎อยละ 45.8 
รองลงมาคือ ระยะเวลา 5 นาที จ านวน 66 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.5 ระยะเวลา 10 นาที จ านวน 61 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 15.2 ระยะเวลา 30 นาที จ านวน 52 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.0 และระยะเวลา 15 นาที จ านวน 38 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 9.5 

3. ทัศนคติของผู้ชมท่ีมีต่อรายการข่าวต่างประเทศ พบวํากลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีทัศนคติในภาพรวม
คือ ด๎านความแมํนย าของขําวมากที่สุด (คําฉลี่ย 3.85) รองลงมาคือ ด๎านเนื้อหาของขําว (คําเฉลี่ย 3.81) ด๎านความ
ทันสมัยของรูปแบบรายการขําวตํางประเทศ (คําเฉลี่ย 3.72) และน๎อยที่สุดคือ ด๎านความรวดเร็วของขําว (คําเฉลี่ย 
3.71)  
 4. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับชมรายการข่าวต่างประเทศ กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํได๎รับประโยชน์ 
ในภาพรวมด๎านการพัฒนาตนเองมากที่สุด (คําเฉลี่ย 3.73) รองลงมาคือ ด๎านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และด๎าน
ความบันเทิง (คําเฉลี่ย 3.64) และสุดท๎ายคือด๎านสารสนเทศ (คําเฉลี่ย 3.56)  
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อภิปรายผล 
ส่วนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยสํวนบุคคลทั้งด๎านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได๎ที่แตกตํางกัน สํงผลให๎พฤติกรรมการรับชมรายการขําวตํางประเทศแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเป็นเพราะกลุํมตัวอยํางมีความต๎องการรับชมรายการขําวตํางประเทศเพื่อน าไปใช๎
ประโยชน์แตกตํางกันออกไป สอดคล๎องกับแนวคิดทางด๎านประชากรของ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2534) ที่เชื่อวํา
คนที่มีคุณสมบัติตํางกันจะมีพฤติกรรมที่แตกตํางกันไปด๎วย เป็นทฤษฎีที่ใช๎หลักการของความเป็นเหตุเป็นผล 
กลําวคือ พฤติกรรมตําง ๆ ของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุ๎น แนวคิดนี้ตรงกับทฤษฎีกลุํม
สังคม (Social Categories Theory) ของ De Fleur and Ball-Rokeaoh (1996) ที่อธิบายวํา พฤติกรรมของบุคคล
เกี่ยวข๎องกับลักษณะตาํง ๆ ของบุคคลหรือลักษณะทางประชากร ซึ่งลักษณะเหลํานี้สามารถอธิบายเป็นกลุํม ๆ 
ได๎คือ บุคคลที่มีพฤติกรรมคล๎ายคลึงกันมักจะอยูํในกลุํมเดียวกัน ดังนั้น บุคคลที่อยูํในระดับชั้นทางสังคมเดียวกัน
จะเลือกรับและตอบสนองตํอเนื้อหาขําวสารในแบบเดียวกัน ทฤษฎีความแตกตํางของบุคคล (Individual 
Differences Theory) ทฤษฎีนี้ได๎รับการพัฒนาจากแนวความคิดเร่ืองสิ่งเร๎าและการตอบสนอง (stimulus-
response) หรือทฤษฎีเอส-อาร์ (S-R Theory) มาประยุกต์ใช๎อธิบายเกี่ยวกับการสื่อสารวํา ผู๎รับสารที่มีคุณลักษณะ
แตกตํางกันจะมีความสนใจตํอขําวสารที่ตํางกัน เพราะการสื่อสารจัดเป็นพฤติกรรมส าคัญอยํางหนึ่งของมนุษย์ 
เมื่อบุคคลมีคุณสมบัติแตกตํางกัน จะมีพฤติกรรมทั่ว ๆ ไปแตกตํางกันด๎วย 

 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการข่าวต่างประเทศ แบํงออกเป็น 5 ข๎อ ได๎แกํ 1) สถานที่รับชม 
2) อุปกรณ์ที่ใช๎รับชม 3) ความถี่ในการรับชม 4) ชํวงเวลาในการรับชม และ 5) ลักษณะในการรับชม สอดคล๎อง
กับงานวิจัยของ สุภวัฒน์ สงวนงาม (2557) ที่ศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการขําวของ
สถานีโทรทัศน์ของผู๎ชมในเขตกรุงเทพมหานคร อ๎างถึง ไฟรด์สัน (Friedson) ไรเลย์ (Riley) และฟลาวเวอร์
แมน (Flowerman) วํามีความเห็นวํา แรงจูงใจที่ต๎องการเป็นที่ยอมรับของสมาชิกภายในสังคมจะเป็นสิ่งที่ชํวย
ก าหนดความสนใจเปิดรับสื่อจากสื่อตําง ๆ ซึ่งปรากฏการณ์นี้เรียกวํา “พฤติกรรมในการแสวงหาขําวสาร” การที่
ผู๎รับขําวสารจะเลือกรับขําวสารจากสื่อใดนั้นยํอมเป็นไปตามบทบาทและสถานภาพทางสังคมของผู๎รับสาร ใช๎
ประโยชน์ในการน าไปเป็นหัวข๎อในการสนทนาซึ่งจะท าให๎ผู๎รับสารร๎ูสึกวําตนเป็นสํวนหนึ่งของสังคมนั้น และ
แคลปเปอร์ (Klapper, 1960) ได๎กลําวไว๎วํา กระบวนการเลือกรับขําวสารหรือเปิดรับขําวสารเปรียบเสมือน
เคร่ืองกรองขําวสารในการรับรู๎ของมนุษย์ 
 ส่วนท่ี 3 ทัศนคติท่ีมีต่อรูปแบบรายการข่าวต่างประเทศ แบํงเป็น 4 สํวน คือ 1) ทัศนคติตํอความ
ทันสมัยของรูปแบบรายการขําว 2) ทัศนคติตํอความรวดเร็วของขําว 3) ทัศนคติตํอเนื้อหาของขําว และ 4) ทัศนคติ
ตํอความแมํนย าของขําว สอดคล๎องกับ Martin Fishlein (อ๎างถึงใน ดารณี พานทอง พาลุสุข และสุรเสกข์ 
พงษ์หาญยุทธ, 2548, หน๎า 37) ที่ให๎ความหมายของค าวํา “ทัศนคติ” วําหมายถึง ความร๎ูสึกเอนเอียงที่จะมีปฏิกิริยา
เห็นด๎วย ไมํเห็นด๎วย หรือนิ่งเฉยตํอสิ่งตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรน ายุทธศาสตร์การพัฒนารายการขําวตํางประเทศมาประยุกต์ใช๎ในการเพิ่มจ านวนผู๎ชมให๎กับ

ขําวประเภทอ่ืน ๆ รวมถึงเพิ่มการรับชมรายการขําวตํางประเทศในชํวงเวลาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กลําวมา
ให๎มากยิ่งขึ้น ดังนั้นบุคลากรในองค์กรที่มีหน๎าที่รับผิดชอบการน าเสนอทุกภาคสํวนจึงควรศึกษาเทคโนโลยี 
ความทันสมัยของเนื้อหาของขําว และรูปแบบการน าเสนอให๎ทันสมัยอยูํเสมอ รวมถึงการมีลูกเลํนใหมํ ๆ 
เพือ่เพิ่มความนําสนใจ ซึ่งจะสํงผลตํอการติดตามรับชมมากยิ่งขึ้น 

 2. ควรเพิ่มเนื้อหาส าคัญที่เกิดขึ้นในตํางประเทศให๎รวดเร็วกวําเดิม โดยเฉพาะเนื้อหาที่อาจสํงผล
กระทบตํอประชาชนทุกระดับ และมีการน าเทคโนโลยีเข๎ามาชํวยในการน าเสนอมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มเวลาใน
การออกอากาศรายการขําวตํางประเทศให๎มากยิ่งขึ้น ในด๎านเทคนิค ควรปรับกราฟิกรายการให๎มีความทันสมัย
และนําติดตามมากยิ่งขึ้น เชํน ควรมีลูกเลํนและการเคลื่อนไหวตําง ๆ ให๎นําสนใจ นอกจากนี้ ผู๎ประกาศต๎อง
สามารถดึงให๎ผู๎ชมสนใจติดตามจนจบรายการได๎ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจ าลองอัจฉริยะด๎านสารสนเทศส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ของงบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ด๎วยเทคนิคมอนติ คาร์โล เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แบบจ าลองเชิงสถิติ
ด๎วยเทคนิคมอนติ คาร์โล และไมโครซอฟต์ พาวเวอร์ บีไอ โดยใช๎กลุํมตัวอยํางจากข๎อมูลงบการเงินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ย๎อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ซึ่งประกอบด๎วยตัวแปรส าคัญ 3 ตัว (อ๎างอิงจากเกณฑ์การ
ตรวจสอบเงื่อนไขการปลํอยกู๎ยืมเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ก าหนดอ๎างอิงโดยธนาคารแหํงประเทศไทย) 
ได๎แกํ หนี้สินทั้งสิ้นตํอทุน (X1), เงินลงทุน (X2) และสภาพคลํอง (X3) ผลจากการทดสอบและประเมินด๎วย
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านงบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์พบวํา แบบจ าลองนี้สามารถพยากรณ์ความเสี่ยงจากงบการเงิน
ได๎ถูกต๎องระดับดี (คําเฉลี่ยความถูกต๎องของผลลัพธ์การพยากรณ์ที่  4.20 และคําเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.63) 
และผลการประเมินในภาพรวมระดับดี (มีคําเฉลี่ย 4.03 และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.05) ดังนั้น ผลลัพธ์จาก
งานวิจัยนี้จะชํวยให๎การปรับปรุงโครงสร๎างงานบริหารงบการเงินสหกรณ์มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์
แกํสมาชิกและผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับสหกรณ์ในอนาคต 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์ความเสี่ยง, งบการเงิน, เทคนิคมอนติ คาร์โล, ธุรกิจอัจฉริยะ, แบบจ าลองอัจฉริยะ 
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ABSTRACT 
  The objective of this research was to develop IT intelligent model for financial risk analysis of 

thrift and credit cooperatives using Monte Carlo technique.The researcher used the statistical model of 
Monte Carlo Simulation with IT business intelligent application (Microsoft Power BI) to collect data. The 
samples are collected from five year periods of cooperative financial statements (2555-2559 B.E.) based 
on the financial terms and conditions of the savings cooperative and regulated by Thai national bank. In 
this paper, the risk factor analysis included debt to equity ratio, investments, and financial liquidity. The 
model is measured and evaluated by financial cooperative experts. The results indicated that the model 
can predict the financial risk accurately (at the average of 4.20 and SD = 0.63). The overall performance 
evaluation scores are considered at a good level (the average of 4.03 and SD = 0.05). This intelligent 
model can effectively forecast financial risks, as well as systematically manage budgets and financial 
activities of thrift and credit cooperatives in the future. 
Keywords: risk analysis, financial statement, Monte Carlo technique, business intelligence, intelligent model.  
 

บทน า 
 สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นหนึ่งในสถาบันการเงิน มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อสํงเสริมให๎สมาชิก

เกิดการออมเงินและชํวยเหลือเร่ืองการกู๎ยืมเงินแกํสมาชิก (กรมสํงเสริมสหกรณ์, ออนไลน์, 2560) ในชํวง
หลังสหกรณ์มีการขยายตัวด๎านสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นเกือบเทําตัว จนกลายมาเป็นผู๎ให๎สินเชื่อรายส าคัญแกํภาค
ครัวเรือน นอกจากนี้ สหกรณ์ยังมีการกู๎ยืมเงินจากสหกรณ์อ่ืน สถาบันการเงินของรัฐ และธนาคารพาณิชย์
เพิ่มมากขึ้น จากการศึกษาพบวํา ร๎อยละ 64 ของจ านวนสหกรณ์ทั้งหมดในประเทศไทย มีการกู๎ยืมเงินหมุนเวียน
จากแหลํงเงินทุนภายนอกในระยะสั้น และก าหนดระยะเวลาการสํงช าระหนี้ให๎แกํสมาชิกในระยะยาว จึงเกิด
ความเสี่ยงเนื่องจากอายุสินทรัพย์และหนี้สินที่ไมํสมดุลกัน (maturity mismatch) ท าให๎สหกรณ์ไมํสามารถ
หมุนเวียนเงินมาช าระหนี้ได๎ทันในระยะเวลาตามสัญญาเงินกู๎ที่ก าหนด และสํงผลกระทบตํอสภาพคลํองทาง
การเงินสหกรณ์ (ศิริวรรณ อัศววงศ์เสถียร, กันตภณ ศรีชาติ และรัฐศาสตร์ หนูด า, 2560, หน๎า 1-2, 6) 

 จากประเด็นปัญหาดังกลําว ผู๎วิจัยจึงพัฒนาแบบจ าลองอัจฉริยะด๎านสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของงบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ด๎วยเทคนิคมอนติ คาร์โล โดยใช๎เกณฑ์การตรวจสอบเงื่อนไขการปลํอย
กู๎ยืมเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ก าหนดอ๎างอิงโดยธนาคารแหํงประเทศไทย เพื่อให๎ผู๎บริหารสหกรณ์  
คณะกรรมการ และสมาชิก ทราบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และเกิดการเฝ้าระวัง
การบริหารจัดการงบการเงินได๎งําย ถูกต๎องและรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมุํงเน๎นให๎สหกรณ์ออมทรัพย์สามารถ



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

272 

 

ประเมินตนเอง ให๎ร๎ูจักตนเอง และเข๎าใจโครงสร๎างทางการเงิน พร๎อมทั้งชํวยพัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณ์
ออมทรัพย์ให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาแบบจ าลองอัจฉริยะด๎านสารสนเทศส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงของงบการเงินสหกรณ์

ออมทรัพย์ด๎วยเทคนิคมอนติ คาร์โล 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 วัลลภ ภูผา (2557) ประยุกต์ใช๎เทคนิคการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติ คาร์โล เพื่อสร๎างแบบจ าลอง
วิเคราะห์หาปริมาณการสั่งซื้อและจุดสั่งซื้อวัตถุดิบในการผลิตไส๎กรอกที่เหมาะสม เนื่องจากเดิมมีรูปแบบ
การผลิตตามสั่ง ท าให๎เกิดปัญหาด๎านการจัดการสินค๎าคงคลัง มีปริมาณของวัตถุดิบที่ไมํถูกใช๎ในการผลิตเกิน
ความจ าเป็น ผลจากการจ าลองสถานการณ์เพื่อแก๎ปัญหา แสดงให๎เห็นถึงรูปแบบค าสั่งซื้อที่เหมาะสม สามารถ
ลดต๎นทุนที่ไมํจ าเป็นได๎  

 อัญชลี ตามไวย์ (2557) น าเทคนิคการจ าลองสถานการณ์มอนติ คาร์โล ด๎วยโปรแกรม  Microsoft 
Excel น ามาศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อหาระดับสินค๎าคงคลังส ารองที่เหมาะสม ผลการวิจัยพบวําวิธีการที่
เหมาะสมที่สุดคือ วิธีค านวณโดยใช๎คําทางสถิติของอุปสงค์เป็นแบบฤดูกาล โดยสามารถลดจ านวนสินค๎าคง
คลังและลดต๎นทุนการจัดเก็บสินค๎าได๎เฉลี่ยร๎อยละ 56 ตํอเดือน ซึ่งเทคนิคนี้ประกอบด๎วยขั้นตอนส าคัญ 7 
ขั้นตอน (Rubinstein & Kroese, 2017) ดังนี้ 
 1. ก าหนดปัญหาหรือระบบที่จ าลอง 

 2. ระบุตัวแปรองค์ประกอบของความไมํแนํนอนในแบบจ าลอง 
 3. แจกแจงความนําจะเป็นขององค์ประกอบที่มีความไมํแนํนอนในตารางสุํม 
 4. ก าหนดคําตัวเลขสุํมที่สอดคล๎องกับความนําจะเป็นของตัวแปรสุํม 
 5. สร๎างตัวแบบการจ าลองทางคณิตศาสตร์และทดสอบตัวแบบจ าลอง 
 6. ก าหนดความถี่ในการจ าลองที่เหมาะสม 
 7. ค านวณหาคําเฉลี่ยที่ต๎องการวัดระดับความเสี่ยงจากงบการเงินสหกรณ์ 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด๎วยเทคนิคมอนติ คาร์โล (Rubinstein & Kroese, 2017) 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 งานวิจัยนี้พัฒนาแบบจ าลองการวิเคราะห์ความเสี่ยงอัจฉริยะของงบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ โดย
ใช๎เกณฑ์การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ธนาคารแหํงประเทศไทยก าหนดขึ้นด๎วยเทคนิคการวิเคราะห์
ความเสี่ยงมอนติ คาร์โล (Monte Carlo simulation: MC) ประกอบด๎วย 3 ตัวแปรส าคัญ (ศิริวรรณ อัศววงศ์
เสถียร, กันตภณ ศรีชาติ และรัฐศาสตร์ หนูด า, 2560, หน๎า 1-2, 6) ดังนี ้
 1. หนี้สินทั้งสิ้นตํอทุน (X1) คือข๎อมูลที่น ามาใช๎ในการวิเคราะห์งบการเงิน ประกอบด๎วย 8 สํวน ได๎แกํ 
เงินรับฝาก เงินกู๎ยืมระยะสั้น เงินกู๎ยืมระยะยาว คําบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แหํงประเทศไทยค๎างจําย เจ๎าหนี้คํา
เชําซื้อสินทรัพย์ หนี้สินอื่น ทุนเรือนหุ๎น และทุนส ารอง ดังสมการ (1) 

 
 

 2. เงินลงทุน (X2) คือข๎อมูลที่น ามาใช๎ในการวิเคราะห์งบการเงิน ประกอบด๎วย 4 สํวน ได๎แกํ ทุน
เรือนหุ๎น ทุนส ารอง เงินลงทุนระยะสั้น และเงินลงทุนระยะยาว ดังสมการ (2) 

 
 3. สภาพคลํอง (X3) คือข๎อมูลที่น ามาใช๎ในการวิเคราะห์งบการเงิน ประกอบด๎วย 6 สํวน ได๎แกํ เงินสด 
เงินฝากธนาคาร เงินรับฝาก เงินกู๎ยืมระยะสั้น เงินกู๎ยืมระยะยาว และทุนเรือนหุ๎น ดังสมการ (3) 
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 ผู๎วิจัยใช๎เคร่ืองมือวิจัย ได๎แกํ ไมโครซอฟต์ พาวเวอร์ บีไอ และฐานข๎อมูล MySQL พัฒนาโครงสร๎าง
ฐานข๎อมูลแบบคิวบ์เพื่อเก็บและประมวลผลข๎อมูล โดยใช๎ข๎อมูลงบการเงินย๎อนหลัง  5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) 
มาวิเคราะห์หาคําตัวแปรส าคัญและจ าลองสถานการณ์ความเสี่ยงแบบหลายมิติ (multi dimension risk analysis 
simulation) ดังภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 แผนภาพ อี อาร์ แสดงโครงสร๎างฐานข๎อมูลแบบคิวบ์ เพื่อจ าลองการวิเคราะห์ความเสี่ยงอัจฉริยะ 
                 จากงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ด๎วยเทคนิคมอนติ คาร์โล 
 
 การสร๎างแบบจ าลองด๎วยเทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงมอนติ คาร์โล นี้ ผู๎วิจัยอ๎างอิงเกณฑ์การก ากับ
ดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ธนาคารแหํงประเทศไทยก าหนด ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  เกณฑ์การตรวจสอบเงื่อนไขการปลํอยกู๎ยืมเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ก าหนดอ๎างอิงโดย 
  ธนาคารแหํงประเทศไทย 
 

ค่าตัวแปร 
เกณฑ์การตรวจสอบเงื่อนไขการปล่อยกู้ยืมเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ค่าอัตราการปล่อยกู้ยืมเงินต่ าสุด (min) ค่าอัตราการปล่อยกู้ยืมเงินสูงสุด (max) 
หนี้สินทั้งสิ้นตํอทุน (X1) 0 1.5 
เงินลงทุน (X2) 0 10 
สภาพคลํอง (X3) 0 1 
 

 หลังจากนั้นน าคําข๎อมูลในแตํละตัวแปรมาสุํมหาคําความนําจะเป็นที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากงบการเงิน
สหกรณ์ (โดยใช๎ probability (Xn) ซึ่งมีคําสุํมในชํวงต่ าสุด Min (Xn) ถึงสูงสุด Max (Xn) เมื่อ คํา Xn {X1, 
X2, X3) ตามล าดับ โดยคําที่สุํมแตํละคํามีโอกาสเกิดขึ้นเทํา ๆ กันจากไมโครซอฟต์ พาวเวอร์ บีไอ ด๎วยวิธี Normal 
Random และผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ด๎วยแบบจ าลองนี้จะแสดงด๎วยตัวชี้วัดแถบสี 3 ระดับ ได๎แกํ ระดับสีเขียว 
(G) = ไมํมีความเสี่ยง, สีเหลือง (Y) = เฝ้าระวัง และสีแดง (R) มีความเสี่ยงมาก 
 

ผลการวิจัย 
 การทดสอบแบบจ าลองที่สร๎างขึ้นนี้ ผู๎วิจัยสร๎างสถานการณ์จ าลองขึ้น 3 กรณี โดยจ าลองด๎วยข๎อมูล
ของสหกรณ์ ID 1 - 3 (ในตารางที่ 2) โดยข๎อมูลของสหกรณ์แตํละแหํง (แตํละสหกรณ์ ID) ถูกจ าลองสถานการณ์
ด๎วยจ านวนตัวแปรที่ไมํเทํากัน เชํน สหกรณ์ ID1 มีเพียงคําตัวแปร X1 เทํานั้น ในขณะเดียวกันสหกรณ์ ID2 มี
ข๎อมูลที่ประกอบด๎วยตัวแปร X2 และ X3 เทํานั้น เพื่อค านวณหาคําผลลัพธ์ (ชํองแถบสีที่ยังไมํได๎ระบุคํา) และ
ตรวจสอบคําผลลัพธ์ที่ได๎จากการท านายคําตัวแปรที่ก าหนดขึ้นในข๎อมูลงบการเงินนี้วํามีความถูกต๎องเพียงใด 
หลังจากนั้นเมื่อน าแบบจ าลองมอนติ คาร์โล มาทดสอบเพื่อพยากรณ์ข๎อมูลที่มีความไมํชัดเจนดังกลําว ผู๎วิจัย
พบวําผลจากการทดสอบด๎วยข๎อมูลกลุํมตัวอยํางที่จ าลองขึ้นนี้ สามารถน ามาสรุปผลดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากงบการเงินสหกรณ์ด๎วยแบบจ าลองมอนติ คาร์โล 
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 จากตารางที่ 2 พบวํา สหกรณ์ ID1 มีความนําจะเป็นของความเสี่ยงที่เกิดจากคําหนี้สินทั้งสิ้นตํอทุน 
(X1 = 0.4) ที ่0.27 ซึ่งมีความเสี่ยงของอันตรภาคของเลขสุํมที่ 33-60 โดยจัดอยูํในกลุํมระดับความเสี่ยงที่ต๎อง
เฝ้าระวัง (Y) และจากข๎อมูลที่ได๎จากตารางสุํมนี้ ยังสามารถท านายความเสี่ยง (แถบสีทึบ) ที่เกิดจากเงินลงทุน
ของสหกรณ์ (X2) ได๎วํา ไมํมีความเสี่ยง เนื่องจากอยูํในอันตรภาคชั้นที่ 0-32 มีคําความนําจะเป็นที่ 0.33 ซึ่ง
อยูํในกลุํมไมํมีความเสี่ยง (G) และสภาพคลํองของสหกรณ์ (X3) วํามีความเสี่ยงในระดับมาก (R) เนื่องจาก
อยูํในอันตรภาคชั้นที่ 68-100 มีคําความนําจะเป็นที่ 0.33 
 สหกรณ์ ID2 มีความนําจะเป็นของความเสี่ยงที่เกิดจากเงินลงทุน (X2 = 3) ที่ 0.33 ซึ่งมีความเสี่ยง
ของอันตรภาคของเลขสุํมที่ 0-32 โดยจัดอยูํในกลุํมระดับไมํมีความเสี่ยง (G) และมีความนําจะเป็นของความ
เสี่ยงที่เกิดจากสภาพคลํอง (X3 = 3) ที่ 0.37 ซึ่งมีความเสี่ยงของอันตรภาคของเลขสุํมที่ 0-36 โดยจัดอยูํในกลุํม
ระดับไมํมีความเสี่ยง (G) จากข๎อมูลที่ได๎จากตารางสุํมนี้ ยังสามารถท านายความเสี่ยงที่เกิดจากหนี้สินทั้งสิ้น
ตํอทุนของสหกรณ์ (X1) ได๎วํา ควรเฝ้าระวัง (Y) เนื่องจากระดับความเสี่ยงอยูํในอันตรภาคชั้นที่ 33-60 มีคํา
ความนําจะเป็นที่ 0.27 
 สหกรณ์ ID3 มีความนําจะเป็นของความเสี่ยงที่เกิดจากคําสภาพคลํอง (X3 = 0.6) ที่ 0.3 ซึ่งมีความ
เสี่ยงของอันตรภาคของเลขสุํมที่ 37-67โดยจัดอยูํในกลุํมระดับความเสี่ยงที่ต๎องเฝ้าระวัง (Y) และจากข๎อมูล
ที่ได๎จากตารางสุํมนี้ ยังสามารถท านายความเสี่ยงที่เกิดจากหนี้สินทั้งสิ้นตํอทุน (X1) ได๎วํา เฝ้าระวัง เนื่องจาก
อยูํในอันตรภาคชั้นที่ 33-60 มีคําความนําจะเป็นที่ 0.27 ซึ่งอยูํในกลุํมเฝ้าระวัง (Y) และเงินลงทุน (X2) วํามี
ความเสี่ยงในระดับไมํมีความเสี่ยง (G) เน่ืองจากอยูํในอันตรภาคชั้นที่ 0-32 มีคําความนําจะเป็นที่ 0.33 
 

 
 

ภาพที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของงบการเงินสหกรณ์ จ านวน 3 แหํง ในภาพรวม 
                                ด๎วยไมโครซอฟท์ พาวเวอร์ บีไอ 
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 หลังจากนั้นได๎น าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากงบการเงินนี้มาตรวจสอบและประเมินผลความถูกต๎อง
อีกครั้งโดยผู๎เชี่ยวชาญด๎านงบการเงินสหกรณ์ จ านวน 10 คน ประกอบด๎วย ผู๎บริหารสหกรณ์ คณะกรรมการ 
สมาชิกสหกรณ์ ใช๎เกณฑ์ 5 ระดับ (ระดับ 0 = น๎อยที่สุด ถึง ระดับ 5 = มากที่สุด) และผลจากการประเมิน
พบวํา แบบจ าลองนี้สามารถพยากรณ์ความความเสี่ยงจากงบการเงินได๎ถูกต๎อง และมีผลการประเมินในภาพ
รวมอยูํในเกณฑ์ระดับดี ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  สรุปการประเมินผลแบบจ าลองสารสนเทศอัจฉริยะโดยผู๎เชี่ยวชาญ 
 

หัวข้อการประเมิน Mean SD ระดับการประเมิน 

ด๎านความถูกต๎องของผลลัพธ์การพยากรณ์ 4.20 0.63 ดี 
ด๎านการท างานได๎ตามฟังก์ชันงานของระบบ 3.70 0.67 ดี 
ด๎านความงํายในการใช๎งานระบบ 3.90 0.57 ดี 
ด๎านการรักษาความปลอดภัยของข๎อมูลในระบบ 4.30 0.67 ดี 
สรุปผลการประเมินแบบจ าลองโดยผู้เชี่ยวชาญในภาพรวม 4.02 0.63 ดี 

 
 จากตารางที่ 3 สรุปผลการตรวจสอบและประเมินโดยผู๎เชี่ยวชาญ พบวํางานวิจัยนี้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ เนื่องจากแบบจ าลองที่พัฒนาขึ้นสามารถพยากรณ์ความเสี่ยงจากงบการเงินได๎ถูกต๎อง ซึ่งผล
การประเมินจากผู๎เชี่ยวชาญอยูํในเกณฑ์ระดับดี (คําเฉลี่ยความถูกต๎องของผลลัพธ์การพยากรณ์ที่ 4.20 และคํา
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.63) และผลการประเมินแบบจ าลองความเสี่ยงงบการเงินในภาพรวมอยูํในเกณฑ์ระดับดี 
(คําเฉลี่ยรวมที่ 4.02 และคําเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมที่ 0.63)  
 

อภิปรายผล 
 งานวิจัยนี้พบวําเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ โดยแบบจ าลองที่พัฒนาขึ้นสามารถพยากรณ์ความ

เสี่ยงจากงบการเงินได๎ถูกต๎อง ซึ่งข๎อดีของการน าแบบจ าลองมอนติ คาร์โล มาใช๎ จะชํวยให๎การวิเคราะห์ข๎อมูล
งบการเงินที่ขาดความชัดเจนท าได๎งํายและมีความถูกต๎องสูง เชํน จากผลการวิจัย (ภาพที่ 3) พบวําสหกรณ์ ID1 
มีความเสี่ยงในสภาพคลํอง (X3) ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ด๎วยแบบจ าลองนี้ จะชํวยให๎ผู๎บริหารลดระดับความ
เสี่ยงดังกลําวได๎โดยการปรับเกณฑ์การกู๎ยืมที่เกี่ยวข๎องกับตัวแปร X3 ให๎น๎อยลง เชํน การเพิ่มเงินสด หรือ
เงินฝากส ารองในธนาคาร หรือลดอัตราเงินรับฝากหรือเงินกู๎ยืมลง เพื่อปรับโครงสร๎างสภาพคลํองของงบ
การเงินสหกรณ์ให๎ดีขึ้น เพื่อชํวยลดความเสี่ยงทางธุรกิจหรือผลกระทบด๎านการบริหารงบการเงินของสหกรณ์
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้เป็นสํวนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงงบการเงินของสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ ที่อ๎างอิง
เงื่อนไขโดยธนาคารแหํงประเทศไทยและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งปัจจุบันพบวํามีระบบสหกรณ์ประเภทอ่ืน ๆ ที่
ไมํได๎ด าเนินธุรกิจในลักษณะสถาบันการเงิน ดังนั้น หากสนใจจะน าองค์ความร๎ูนี้ไปประยุกต์ ใช๎เพื่อวิเคราะห์
ความเสี่ยงงบการเงิน จ าเป็นต๎องปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเงื่อนไขหรือคําเกณฑ์ของแตํละตัวแปรตําง ๆ ให๎เกิด
ความเหมาะสมและสอดรับกับข๎อก าหนดหรือเงื่อนไขการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์เหลํานั้น  เพื่อให๎เกิด
ประโยชนส์ูงสุดแกํสมาชิกและผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับสหกรณ์ 
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บทคัดย่อ  
ปัจจุบันในสถาบันการศึกษามีผู๎กู๎ยืมเงินของกองทุนเงินกู๎ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จ านวนมากขึ้น มีการ

จัดเก็บข๎อมูลนักเรียนนักศึกษาในรูปแบบเอกสาร ในแตํละปีการศึกษาจะมีผู๎กู๎รายใหมํเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีผู๎กู๎ราย
เกําที่ต๎องท าสัญญาตํอในปีการศึกษาใหมํ ซึ่งจะเห็นได๎วํามีเอกสารเพิ่มขึ้นในทุกปีการศึกษา ท าให๎เกิดความ
ยุํงยากในการค๎นหาและจัดการเอกสาร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบกองทุนกู๎ยืม
เพื่อการศึกษา โดยใช๎หลักการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (business process management: BPM)) ใช๎ซอฟต์แวร์ 
Bizagi ในการออกแบบแบบจ าลองและแผนภาพ BPMN โดยแสดงแตํละขั้นตอนการท างานของกระบวนการ
เงินกู๎ยืมและแบบระบบการจัดเก็บเอกสาร เพื่อประโยชน์ส าหรับผู๎ใช๎งานและผู๎บริหารในการน ากระบวนการ
ของระบบกองทุนกู๎ยืมเพื่อการศึกษาที่ออกแบบใหมํไปใช๎อยํางมีประสิทธิผล  
ค าส าคัญ: การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ, เงินกู๎เพื่อการศึกษา, กองทุนกู๎ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.), บีพีเอ็มเอ็น,  
                 บิซากี  
 
 
* วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2560 
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ABSTRACT 
Nowadays, the number of students who are applying for Student Loan Fund (SLF) is increasing 

continuously. The student data storage is managed through documentation. Each year there are new 
applicants applying for SLF. The students who are existing applicants need to renew loan agreement for 
the following semester. This results in large amount of documents, which increases each year and it leads 
to difficulties for searching and managing documents. The objective of this research was to analyze and 
design Student Loan Fund (SLF) system based on Business Process Management (BPM).  Bizagi software 
was used for designing the BPMN model and diagram, illustrating each working process of the document-
based loan procedure to provide benefits for users and executives in implementing the developed system 
in efficient manner.  
Keywords: business process management, education loan, Student Loan Fund (SLF), BPMN, Bizagi. 
 

บทน า 
 การศึกษาของเยาวชนเป็นรากฐานที่มีความส าคัญ รัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญในข๎อนี้จึงจัดตั้งกองทุน

เงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มี
โอกาสศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น (Praphamontripong, Online, 2010) เมื่อกองทุนฯ ถูกจัดตั้งขึ้นและเร่ิมให๎ 
บริการแกํประชาชนในปี พ.ศ. 2539 ได๎สร๎างโอกาสทางการศึกษาแกํประชาชนเป็นจ านวนมาก มีการอนุมัติ
เงินงบประมาณประจ าปีมากกวํา 2 หมื่นล๎านบาท แกํผู๎กู๎จ านวน 650,000 คน (Ziderman, Online, 1999) เพื่อให๎
เงินกู๎ยืมแกํนักเรียน นักศึกษา  ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายได๎น๎อย ส าหรับศึกษาตํอตั้งแตํระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษา) จนถึงระดับปริญญาตรีในประเทศ รวมทั้งการศึกษานอกระบบ
ตํอเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ตามหลักสูตรและประเภทที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยนักเรียน
นักศึกษาจะต๎องช าระคืนพร๎อมดอกเบี้ยอัตราต่ าเมื่อจบการศึกษาแล๎ว 

 ปัจจุบันในสถาบันการศึกษามีผู๎กู๎ กยศ. จ านวนมากขึ้น มีการจัดเก็บข๎อมูลในรูปแบบเอกสาร ซึ่งใน
แตํละปีการศึกษาก็จะมีผู๎กู๎รายใหมํเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีผู๎กู๎รายเกําที่ยังต๎องท าสัญญาตํอในปีการศึกษาใหมํ จะ
เห็นได๎วํามีจ านวนเอกสารเพิ่มขึ้นในทุกปีการศึกษา ท าให๎การค๎นหาต๎องใช๎เวลาเพิ่มขึ้นตามจ านวนเอกสารที่
เพิ่มขึ้น 

 ผู๎วิจัยจึงวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดเก็บเอกสารโดยใช๎หลักการออกแบบกระบวนการธุรกิจ 
(business process management) เป็นเคร่ืองมือส าหรับพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ อีกทั้งใช๎
ซอฟต์แวร์ที่ชื่อวํา Bizagi ออกแบบแบบจ าลองและแผนภาพ BPMN แสดงแตํละขั้นตอนของการท างานใน
กระบวนการทางธุรกิจแบบระบบการจัดเก็บเอกสาร เพื่อออกแบบระบบให๎สอดคล๎องกับกระบวนการท างาน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการเงินกู๎ยืมเพื่อการศึกษา 
 2. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบเงินกู๎ยืมเพื่อการศึกษาโดยใช๎หลักการ BPM 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ทฤษฎี Business Process Management (BPM) มี 2 ประเภท ได๎แกํ BPM เพื่อการก าหนดเกณฑ์
การจัดการ และ BPM เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดย BPM  เพื่อควบคุมการจัดการนั้นมีความจ าเป็นตํอผู๎บริหาร
เชิงกลยุทธ์ระดับสูงทุกคน ใช๎ประโยชน์ในการวิเคราะห์การจัดท าเอกสารและการพัฒนาที่มุํงเน๎นให๎บุคลากร
ท างานรํวมกันกับระบบขององค์กร อาศัยแบบจ าลองและแผนภาพ BPMN แสดงแตํละขั้นตอนการท างานเพื่อ
น าไปสูํความส าเร็จของเป้าหมายขององค์กร โดยแบบจ าลองเหลํานี้มีไว๎เพื่อการสื่อสารระหวํางผู๎ใช๎ด๎วยกัน  
 ทฤษฎี Business Process Model and Notation (BPMN) ฉัตรชัย บุญญะฐี (ออนไลน์, 2552) ได๎
กลําววํา BPMN พัฒนาขึ้นเพื่อการจัดการกระบวนการของงานด๎วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เร่ิมต๎นจากการเขียน
แผนภาพแล๎วแปลงเป็นภาษาที่ท างานได๎ด๎วยระบบคอมพิวเตอร์ BPMN ให๎ความส าคัญกับคนทั่วไปซึ่งไมํใชํ
นักไอที แตํเป็นผู๎ท างาน ผู๎ร๎ูจักงานขององค์กร หรือผู๎ที่เกี่ยวข๎องให๎สามารถเข๎าใจและเขียนแผนภาพได๎ เพราะ
ความยุํงยากในการน าไอทีมาใช๎งานมักจะเกิดจากแผนภาพของนักไอทีที่ไมํร๎ูจักงานอยํางดีพอ แม๎จะสัมภาษณ์
เจ๎าหน๎าที่ที่เชี่ยวชาญในงานด๎านนั้น ๆ แล๎วเขียนขึ้น แตํก็เกิดปัญหาวําเจ๎าหน๎าที่ที่ให๎สัมภาษณ์มักจะไมํเข๎าใจ
และไมํร๎ูวําแผนภาพที่เป็นเสมือนแบบที่นักไอทีต๎องพัฒนาไปนั้นถูกต๎องครบถ๎วนหรือไมํ   ซึ่งในที่สุดผลที่
ออกมาจึงไมํตรงตามความประสงค์ของเจ๎าของงาน  
  ทฤษฎี Workflow ประกอบไปด๎วยขั้นตอนตําง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยแตํละขั้นตอนถูกเรียกวํา
กิจกรรม ซึ่งจะมีผลตํอผู๎ปฏิบัติงาน กํอนที่จะมีการใช๎ Workflow กระบวนการท างานจะเป็นแบบ Manual ซึ่ง
ด าเนินงานไปอยํางลําช๎า การท างานเป็นลักษณะเชิงเส๎น กลําวคือ จะมีการท างานที่เป็นขั้นตอน หากขั้นตอน
กํอนหน๎ายังไมํแล๎วเสร็จจะไมํสามารถเร่ิมท างานในขั้นตอนตํอไปได๎ เกิดข๎อผิดพลาดได๎งําย และติดตามสถานะ
ของงานได๎ยาก แตํเมื่อมีการน า Workflow เข๎ามาใช๎แล๎ว กระบวนการท างานจะเป็นไปอยํางอัตโนมัติ สํงผล
ให๎ด าเนินงานได๎รวดเร็วขึ้น มีการท างานควบคูํกันไปในลักษณะคูํขนาน ข๎อผิดพลาดลดลง และสามารถติดตาม
สถานะของงานได๎อยํางสะดวก 

 ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีวัตถุประสงค์ให๎เงินกู๎ยืม
แกํนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นคําเลําเรียน คําใช๎จํายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคําใช๎จํายที่
จ าเป็นในการครองชีพระหวํางศึกษา  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบกองทุนกู๎ยืมเพื่อการศึกษาโดยใช๎ BPM ได๎น าวงจรการพัฒนาระบบ
สารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา ดังนี้ 
 1. การระบุปัญหา (problem identification) คือการจัดท าเอกสารด๎วยมือ ท าให๎การบริหารจัดการข๎อมูล
ไมํเป็นระบบ และไมํสามารถเห็นภาพขั้นตอนการท างานรํวมกันกับผู๎ใช๎และผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับระบบ 
 2. การวิเคราะห์และการออกแบบระบบกองทุนกู๎ยืมเพื่อการศึกษา โดยเก็บรวบรวมข๎อมูลจากเอกสาร
ตําง ๆ ของนักศึกษาที่กู๎ยืม และสอบถามเจ๎าหน๎าที่ของกองทุนโดยใช๎ BPM ซึ่งเป็นเคร่ืองมือแบบใหมํที่ทันสมัย
ในการสร๎างกระบวนการทางธุรกิจ และแสดงให๎เห็นภาพความเกี่ยวข๎องระหวํางผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในระบบงาน 
(stakeholder) โดยน าโปรแกรม Bizagi มาเป็นเคร่ืองมือในการออกแบบระบบกองทุนกู๎ยืมเพื่อการศึกษา 
 

ผลการวิจัย 

 กระบวนการกองทุนกู๎ยืมเพื่อการศึกษาของนักศึกษาคือ ต๎องสมัครเรียนและเตรียมเอกสารค าขอ
กู๎ยืม ตามกิจกรรมที่ 1.0 จากนั้นน าเอกสารสํงเจ๎าหน๎าที่ เพื่อบันทึกข๎อมูลของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ตาม
กิจกรรมที่ 8.0 เมื่อนักศึกษาสํงเอกสารแล๎วจะเข๎าสัมภาษณ์ ตามกิจกรรมที่ 2.0 จากนั้นนักศึกษาเข๎าระบบ
ลงทะเบียนขอรหัสผํานจากระบบกองทุน ตามกิจกรรมที่ 3.0 ระบบบันทึกข๎อมูลนักศึกษาลงฐานข๎อมูลผู๎กู๎ยืม 
ตามกิจกรรมที่ 9.0 นักศึกษากรอกเอกสารของผู๎กู๎ยืม ตามกิจกรรมที่ 4.0 และสํงเอกสารให๎ผู๎ปกครองหรือผู๎ค้ า 
ลงนาม ตามกิจกรรมที่ 10.0 สํงเอกสารให๎อาจารย์ที่ปรึกษาและผู๎อ านวยการกองทุนกู๎ยืมของมหาวิทยาลัยลงนาม
อนุมัติ ตามกิจกรรมที่ 11.0 นักศึกษาลงนามและตรวจสอบเอกสาร ตามกิจกรรมที่ 5.0 สํงเอกสารให๎เจ๎าหน๎าที่
ของมหาวิทยาลัยตรวจสอบและบันทึกลงแฟ้ม  ตามกิจกรรมที่ 12.0 นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผํานอีเมลจาก
ระบบกองทุน ตามกิจกรรมที่ 6.0 จากนั้นนักศึกษายื่นเปิดบัญชีธนาคาร ตามกิจกรรมที่ 7.0 ธนาคารเปิดบัญชี
ให๎นักศึกษาที่กู๎ยืมและบันทึกข๎อมูล ตามกิจกรรมที่ 13.0 ธนาคารโอนเงินคําเทอมให๎มหาวิทยาลัยและคําเบี้ย
เลี้ยงให๎นักศึกษา ตามกิจกรรมที่ 14.0  เจ๎าหน๎าที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบเงินและบันทึกผลรายงานให๎ผู๎บริหารที่
เกี่ยวข๎องรับทราบ ตามกิจกรรมที่ 15.0   
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ภาพที่ 1 กระบวนการท างานของเงินกู๎เพื่อการศึกษาโดยใช๎ BPM 

 
 จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบกู๎ยืมเงินเพื่อการศึกษาด๎วยหลักการ  BPM  ท าให๎เห็นภาพรวม
ขั้นตอนการท างาน ประกอบด๎วยกระบวนการ 4 กระบวนการคือ 1) กระบวนการของนักศึกษาในการสมัคร
กู๎ยืมเงินเพื่อการศึกษา 2) กระบวนการบันทึกตรวจสอบข๎อมูลของเจ๎าหน๎าที่ 3) กระบวนการบันทึกข๎อมูลของ
ระบบกองทุน และ 4) กระบวนการเปิดบัญชีบันทึกข๎อมูลการโอนเงินของธนาคาร ทั้ง 4 กระบวนการนี้จะชํวย
ให๎เกิดประโยชน์กับนักศึกษาและองค์กรในการวิเคราะห์การท างานของแตํละสํวนเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การใช๎ทรัพยากรในองค์กรให๎เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตํอไป 

 

อภิปรายผล 
 ผู๎วิจัยใช๎หลักการ BPM มาออกแบบกระบวนการท างานกองทุนเงินกู๎ยืมเพื่อการศึกษา จากการทดสอบ
และใช๎งานจริงพบวํา ระบบงานที่ออกแบบขึ้นมานั้นชํวยในการจัดเก็บเอกสารข๎อมูลของนักศึกษาให๎เป็นระบบ 
ลดความซ้ าซ๎อนในการปฏิบัติงาน อีกทั้งชํวยลดขั้นตอนการท างานของเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง รวมถึงได๎รับการ
ยอมรับวําสามารถวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการเงินกู๎ยืมเพื่อการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
 การออกแบบกระบวนการท างานของกองทุนเงินกู๎ยืมเพื่อการศึกษาโดยใช๎หลักการ BPM สามารถ
พัฒนาให๎เป็นระบบในการจัดเก็บเอกสารผํานเว็บ สามารถตรวจสอบเอกสารที่ขาดหาย ตกหลํน จากเดิมที่เก็บ
เอกสารหลายขั้นตอน ชํวยลดขั้นตอนการท างานของเจ๎าหน๎าที่และผู๎เกี่ยวข๎องได๎มากขึ้น 
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บทคัดย่อ  
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรฐาน ISO 27001 เพื่อจัดท าแนวทางการตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู๎ตรวจสอบภายในให๎สอดคล๎องกับแนวทางตามมาตรฐาน ISO 27001 และ
สอดคล๎องกับการด าเนินงานของการทางพิเศษแหํงประเทศไทย ท าให๎ผู๎ตรวจสอบภายในมีแนวทางการตรวจสอบ
ที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สํงผลให๎เกิดประสิทธิภาพในการตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น และท าให๎มั่นใจได๎วําการด าเนินงานที่เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรมี
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข๎อมูลตามมาตรฐานสากล  โดยการประเมินความพึงพอใจแนวทางการ
ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู๎ตรวจสอบภายใน มีผลความพึงพอใจโดยรวมคําเฉลี่ยเทํากับ 
4.22 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.33 ซึ่งอยูํในระดับมาก ในด๎านรูปแบบ เนื้อหา และการน าไปประยุกต์ใช๎
งาน  
ค าส าคัญ: แนวทางการตรวจสอบ, มาตรฐาน ISO 27001, การทางพิเศษแหํงประเทศไทย 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study ISO 27001 in order to set the guidelines to check the 
information technology audit program for internal auditors to meet the ISO 27001 standards and meet the 

implementation of Expressway Authority of Thailand. Internal auditors were expected to have the standard 

guideline audit program and same guidelines, which would enhance the efficiency of testing the information 
….. 
* วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2560 
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การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

287 

 

 technology and increase the confidence that the information technology operation meets universal security 
standards. The internal auditors’ average satisfaction level of its formats, contents, and application was 4.22 
with the SD at 0.33, which was at a high level. 
Keywords: audit guidelines, ISO 27001 standard, Expressway Authority of Thailand. 
 

บทน า  
 ISO 27001 เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการด๎านความมั่นคงปลอดภัยของข๎อมูลสารสนเทศที่ได๎รับ
การยอมรับในระดับสากล มุํงเน๎นการรักษาความปลอดภัยของข๎อมูลสารสนเทศตามระดับความเสี่ยงในด๎าน
การรักษาความลับ การรักษาความถูกต๎องสมบูรณ์ และความพร๎อมใช๎งาน โดยมีแนวทางบริหารจัดการข๎อมูล
สารสนเทศขององค์กรให๎สามารถเข๎าถึงได๎เฉพาะผู๎ที่มีสิทธิ์ ข๎อมูลสารสนเทศมีความถูกต๎อง ครบถ๎วน สมบูรณ์ 
ไมํถูกเปลี่ยนแปลงหรือแก๎ไขจากผู๎ที่ไมํได๎รับอนุญาต และพร๎อมที่จะให๎ผู๎มีสิทธิ์เข๎าใช๎งานอยูํเสมอ หากองค์กร
ตําง ๆ น ามาตรฐาน ISO 27001 มาประยุกต์ใช๎ในการด าเนินงาน จะท าให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเกิดความมั่นใจ
ในความมั่นคงปลอดภัยของข๎อมูลสารสนเทศมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการด าเนินงานตามมาตรฐาน ISO 27001 
จะชํวยปกป้องข๎อมูลสารสนเทศจากความเสี่ยงของภัยคุกคามตําง ๆ ที่สํงผลกระทบตํอการด าเนินงานขององค์กร 
สร๎างความเสียหายด๎านรายได๎  ภาพลักษณ์ และลดความนําเชื่อถือขององค์กรได ๎
             ปัจจุบันการทางพิเศษแหํงประเทศไทย (กทพ.) มีการใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวนมาก เพื่อ
การด าเนินงานและให๎บริการแกํผู๎ใช๎บริการทางพิเศษ ประกอบกับเทคโนโลยีมีความก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วกํอ 
ให๎เกิดภัยคุกคามด๎านความมั่นคงปลอดภัยขึ้นอยํางรวดเร็วเชํนกัน กทพ. เป็นองค์กรที่ถูกจัดให๎เป็นโครงสร๎าง
ส าคัญของประเทศ  ดังนั้น เพื่อให๎มั่นใจวําองค์กรมีการบริหารจัดการด๎านความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม 
จึงต๎องใช๎การตรวจสอบภายในเป็นเคร่ืองมือหรือผู๎ชํวยส าคัญในการสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับผู๎บริหาร โดย
ตรวจสอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการด๎านความมั่นคงปลอดภัย ผู๎วิจัย
ซึ่งปฏิบัติงานอยูํในสายงานตรวจสอบภายในขององค์กร จึงมีแนวคิดที่จะจัดท าแนวทางการตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอิงตามมาตรฐาน ISO 27001 เพื่อให๎ผู๎ตรวจสอบภายในมีแนวทางการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับองค์กรและเป็นมาตรฐาน รวมทั้งมีการปฏิบัติงานตรวจสอบในแนวทางเดียวกัน ซึ่งการตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 จะสํงผลให๎ผู๎บริหาร พนักงานทั่วไป และพนักงานด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความตระหนักร๎ูและธ ารงรักษาการปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 27001 
อยูํเสมอ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
             1. ศึกษามาตรฐาน ISO 27001 เพื่อจัดท าแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผ๎ู
ตรวจสอบภายในของการทางพิเศษแหํงประเทศไทย  
            2. ได๎แนวทางการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล๎องกับมาตรฐาน ISO 27001 ไปใช๎ในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบส าหรับการทางพิเศษแหํงประเทศไทย  

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษามาตรฐาน ISO 27001: 2013 เพื่อจัดท าแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให๎
ครอบคลุมตามข๎อก าหนดในมาตรฐาน โดยแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด๎วย 
เร่ืองที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
               การจัดท าแนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO 27001: 2013 กรณีศึกษา การทางพิเศษแหํง
ประเทศไทย  มีขั้นตอนดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับเป้าหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ข๎อก าหนดด๎าน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและมาตรการควบคุมตามมาตรฐาน ISO 27001: 2013 และการตรวจสอบระบบ 
งานสารสนเทศ  
 2. จัดท าแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให๎ครอบคลุมตามข๎อก าหนดด๎านการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยและมาตรการควบคุมตามมาตรฐาน ISO 27001: 2013 และสอดคล๎องกับการด าเนินงาน
ของการทางพิเศษแหํงประเทศไทย 
 3. ประเมินความพึงพอใจแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการวิจัย 
 1. การศึกษารายละเอียดข้อก าหนดด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและมาตรการควบคุมตาม
มาตรฐาน ISO 27001: 2013 มีดังนี้  
  มาตรฐาน ISO 27001 เป็นมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่พัฒนาโดยองค์กร
สากล ISO (International Organization for Standardization) ซึ่งได๎รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นมาตรฐาน
ที่ใช๎อ๎างอิงกฎหมายด๎านไอซีทีของประเทศ โดยมีกระบวนการบริหารจัดการสารสนเทศที่มีความส าคัญของ
องค์กรให๎มีความมั่นคงปลอดภัยตามหลักของ C I A (confidentiality, integrity, availability) 
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โครงสร๎าง ISO 27001: 2013 แบํงเนื้อหาออกเป็น 14 หัวข๎อใหญํ (domain) ซึ่งแตํละหัวข๎อประกอบ 
ด๎วยวัตถุประสงค์จ านวนแตกตํางกัน รวมแล๎ว 35 วัตถุประสงค์ (control objectives) และภายใต๎วัตถุประสงค์
แตํละข๎อประกอบด๎วยมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแตกตํางกัน รวมแล๎ว 114 ข๎อ (controls) ดัง
ภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 โครงสร๎าง ISO 27001: 2013 (บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด, 2559, หน๎า 63) 
 
 2. การจัดท าแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี ้
 แนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของการทางพิเศษแหํงประเทศไทย (กทพ.) ที่จัด 
ท าตามแนวทางของมาตรฐาน ISO 27001: 2013 ประกอบด๎วย เร่ืองที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
และวิธีการตรวจสอบ ดังตารางที่ 1 

 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

290 

 

ตารางที่ 1  ตัวอยํางแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ข้อก าหนดท่ี เร่ืองท่ีตรวจสอบ/วัตถุประสงค์การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

A.5 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

A.5.1 ทิศทางการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย 
A.5.1.1 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

เพื่อให๎มั่นใจวํา มีการจัดท านโยบายความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเป็นลายลักษณ์
อักษรและได๎รับอนุมัติจากผู๎บริหาร รวมทั้ง
มีการสื่อสารให๎พนักงาน และหนํวยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข๎องรับทราบ  

1. สัมภาษณ์ผู๎บริหารและพนักงานที่  
    เกี่ยวข๎อง เร่ืองการจัดท าและเผยแพรํ 
    นโยบายความมั่นคงปลอดภัยฯ  
2. สอบทานความมีอยูํจริงและการอนุมัติ 
    เอกสารนโยบายความมั่นคงปลอดภัยฯ   
3. สอบทานวิธีการ/ชํองทางการเผยแพรํ 
    นโยบายความมั่นคงปลอดภัยฯ  
    ให๎พนักงานและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง   
    เชํน บริษัทที่เข๎ามารับจ๎างพัฒนาระบบ/ 
    บ ารุง รักษาระบบ เป็นต๎น 

A.5.1.2 การทบทวนนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
 เพื่อให๎มั่นใจวํา นโยบายความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ มีความเหมาะสม 
เพียงพอ และมีประสิทธิ์ผล โดยได๎รับ 
การทบทวนตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ 

1. สัมภาษณ์ผู๎บริหารและพนักงานที่ 
    เกี่ยวข๎อง เร่ืองการทบทวนนโยบาย  
    ความมั่นคงปลอดภัยฯ  
2. สอบทานการก าหนดรอบการทบทวน 
    นโยบายความมั่นคงปลอดภัยฯ  
3. สอบทานการทบทวนตามรอบที่ก าหนด 
    และความถูกต๎องเหมาะสมของเน้ือหา 
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ตารางที่ 1  (ตํอ) 
 

ข้อก าหนดท่ี เร่ืองท่ีตรวจสอบ/วัตถุประสงค์การรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

A.9 การควบคุมการเข้าถึง 

A.9.1 ข้อก าหนดทางธุรกิจส าหรับการควบคุมการเข้าถึง 
 A.9.1.1 นโยบายการควบคุมการเข้าถึง 

เพื่อให๎มั่นใจวํา มีการจัดท านโยบาย
ควบคุมการเข๎าถึงอยํางเหมาะสม และมี
การทบทวนอยํางสม่ าเสมอ 

1. สัมภาษณ์ผู๎บริหารและพนักงานที่ 
    เกี่ยวข๎อง เร่ืองการจัดท านโยบายการ 
    ควบคุมการเข๎าถึง และการก าหนด 
    ระยะเวลาทบทวน  
2. สอบทานเนื้อหานโยบายการควบคุมการ 
    เข๎าถึงวํามีเนื้อหาเหมาะสม เชํน การ 
    บริหารจัดการรหัสผําน การพิสูจน์ตัวตน  
    และการเข๎าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นต๎น 

A.9.1.2 การเข้าถึงเครือข่ายและบริการเครือข่าย 
เพื่อให๎มั่นใจวํา ผู๎ใช๎งานสามารถเข๎าถึง
เครือขํายและบริการเครือขํายเฉพาะ
เครือขํายที่ได๎รับอนุญาตเทํานั้น 
 
 

1. สัมภาษณ์ผู๎บริหารและพนักงานที่ 
    เกี่ยวข๎อง เร่ืองแนวทาง/นโยบายการ 
    จัดการความมั่นคงปลอดภัยส าหรับ 
    เครือขําย 
2. สอบทานเนื้อหาแนวทาง/นโยบายการ 
    จัดการความมั่นคงปลอดภัยส าหรับ 
    เครือขํายวํามีเนื้อหาเหมาะสม เชํน การ 
    ลงทะเบียน/ ขอสิทธิ์การเข๎าถึงเครือขําย   
    แนวทางการจัดแบํงเครือขําย เป็นต๎น 
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ตารางที่ 1  (ตํอ) 
 

ข้อก าหนดท่ี เร่ืองท่ีตรวจสอบ/วัตถุประสงค์การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

A.11 ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
A.11.1 บริเวณท่ีต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

 A.11.1.1 ขอบเขตหรือบริเวณโดยรอบทางกายภาพ 
เพื่อให๎มั่นใจวํา มีการก าหนดขอบเขตหรือ
บริเวณโดยรอบทางกายภาพที่ต๎องมีการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย  

1. สัมภาษณ์ผู๎บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข๎อง  
    เร่ืองการก าหนดขอบเขตหรือบริเวณ 
    โดยรอบของศูนย์คอมพิวเตอร์  
 2. ส ารวจศูนย์คอมพิวเตอร์วําได๎รับการ 
    แบํงแยกพื้นที่เหมาะสมเป็นไปตามที่ 
    ก าหนดไว๎หรือไมํ  

A.11.1.2 การควบคุมการเข้าออกทางกายภาพ 
เพื่อให๎มั่นใจวํา ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการ
ควบคุมการเข๎าออกของพื้นที่เฉพาะผู๎ที่มี
สิทธิ์หรือผู๎ที่ได๎รับอนุญาต 
 
 
 

1. สัมภาษณ์ผู๎บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข๎อง  
    เร่ืองการจัดท าขั้นตอนปฏิบัติส าหรับเข๎า 
    ออกศูนย์คอมพิวเตอร์ และวิธีการสื่อสาร 
    ถึงผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 
2. สอบทานความมีอยูํจริงของเอกสารขั้นตอน 
    ส าหรับเข๎าออกศูนย์คอมพิวเตอร์  
3. สอบทานวธิีการ/ชํองทางการสื่อสารขั้นตอน 
    ส าหรับเข๎าออกศูนย์คอมพิวเตอร์ให๎ 
    พนักงานที่เกี่ยวข๎องรับทราบและปฏิบัติตาม 
4. สุํมสอบทานเอกสารการขออนุญาตเข๎าออก 
    ศูนย์คอมพิวเตอร์วําได๎รับอนุมัติจากผู๎มี 
    อ านาจ 
5. สุํมสอบทานเอกสารแบบบันทึกข๎อมูลการ 
    เข๎าออกศูนย์คอมพิวเตอร์ 
6. สุํมตรวจสอบการปฏิบัติตามขั้นตอนและ 
    ความถูกต๎องของการบันทึกข๎อมูลการเข๎า 
    ออกศูนย์คอมพิวเตอร์จากกล๎องวงจรปิด 
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ตารางที่ 1  (ตํอ) 
 

ข้อก าหนดท่ี เร่ืองท่ีตรวจสอบ/วัตถุประสงค์การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

A.11.1.3 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยส าหรับส านักงาน ห้องท างาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
เพื่อให๎มั่นใจวํา ความมั่นคงปลอดภัย ทาง
กายภาพของส านักงาน ห๎องท างาน และสิ่ง
อ านวยความสะดวกมีการออกแบบ และใช๎
งานอยํางเหมาะสม 

ส ารวจพื้นที่ ห๎องท างานของหนํวยสารสนเทศ 
และศูนย์คอมพิวเตอร์วํามีโครงสร๎างทาง
กายภาพ และมีการติดตั้งสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เหมาะสม เชํน มี Access Control 
หรือกล๎องวงจรปิด เป็นต๎น 

      
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ตรวจสอบ
ภายใน จ านวน 10 คน พบวํามีคําเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมด๎านรูปแบบ เนื้อหา และการน าไปประยุกต์ใช๎งาน 
เทํากับ 4.22 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.33 แสดงวํามีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 

รายการประเมินความพึงพอใจแนวทางการตรวจสอบ ค่าเฉลี่ย SD การแปลผล 

รูปแบบและเนื้อหา  
    ครอบคลุมตามมาตรฐาน ISO 27001 4.20 0.57 มาก 
    ความเหมาะสมกับองค์กร 4.10 0.52 มาก 
    มีความชัดเจน เข๎าใจงําย 4.40 0.79 มาก 
การประยุกต์ใช้งาน  
    สามารถประยุกต์ใช๎ปฏิบัติงานตรวจสอบจริงได๎ 4.10 0.74 มาก 
    สามารถประยุกต์ใช๎สอบทานและควบคุมงานตรวจสอบจริงได๎ 4.30 0.48 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.22 0.33 มาก 
 

อภิปรายผล 
 การศึกษามาตรฐาน ISO 27001 เพื่อจัดท าแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
ผู๎ตรวจสอบภายใน พบวําความพึงพอใจในแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู๎ตรวจสอบ
ภายในโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก โดยผู๎ตรวจสอบภายในเห็นวํา แนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีกรอบการด าเนินงานตามมาตรฐาน ISO 27001 สามารถน ามาใช๎เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน 
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การสอบทานงาน และการควบคุมงานตรวจสอบได๎ เนื่องจากแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่จัดท ามีเนื้อหาและรูปแบบที่ชัดเจน เข๎าใจงําย ครอบคลุมตามมาตรฐาน ISO  27001 และสอดคล๎องกับการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบของการทางพิเศษแหํงประเทศไทย ซึ่งการที่หนํวยตรวจสอบภายในด าเนินงานตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช๎แนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO 27001 ท าให๎ผู๎บริหารมั่นใจได๎วํา
การด าเนินงานที่เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข๎อมูล
ตามมาตรฐานสากล 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรน าระบบสารสนเทศมาชํวยในการจัดท าแนวทางการตรวจสอบ เพื่อให๎ผู๎ใช๎งานสามารถจัดท า

แนวทางการตรวจสอบ บันทึกผลการตรวจสอบ รวมทั้งสามารถจัดท ารายงานผลการตรวจสอบในระบบ
สารสนเทศ 

 2. ควรศึกษามาตรฐานด๎านอ่ืน ๆ เชํน มาตรฐาน COBIT ที่มีแนวปฏิบัติการควบคุมภายในด๎าน
เทคโนโลยีที่ดี  หรือมาตรฐาน ITIL (IT infrastructure library) ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับการบริหาร
จัดการด๎าน IT Service มาเป็นแนวทางในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทคัดย่อ 
  ปัจจุบันความนิยมกีฬากอล์ฟในประเทศไทยขยายวงกว๎างจากสังคมระดับสูงมาสูํสังคมระดับกลาง 
สํงผลให๎มีกลุํมลูกค๎าและสมาชิก (membership) ที่มีความต๎องการใช๎สนามกอล์ฟ และต๎องการทราบรายละเอียด
ตําง ๆ โดยเฉพาะคําใช๎จําย เชํน กรีนฟี (green fee) แคดด้ี (caddy) และโปรโมชัน (promotion) ซึ่งลูกค๎าต๎องใช๎
วิธีการโทรศัพท์ติดตํอ แตํการใช๎โทรศัพท์นั้นอาจจะโทรไมํติดหรือสายไมํวําง ท าให๎ลูกค๎าเปลี่ยนใจและอาจ
น าไปสูํการสูญเสียโอกาสทางการค๎าได๎ ผู๎วิจัยจึงมีแนวคิดน าอินเทอร์เน็ตเข๎ามาชํวยในการจัดการระบบการ
จองเวลาออกรอบสนามกอล์ฟ (tee-time booking) แบบเรียลไทม์ (real-time) ผํานเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช๎
โปรแกรมวิกส์ บุคกิ้ง (WIX Booking) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ได๎รับความนิยมจากเว็บไซต์ wix.com ใน
รูปแบบภาษา HTML ซึ่งมีคุณสมบัติในการสร๎างแบบฟอร์มการจองได๎ดีกวําการเขียนโค๎ดเอง วัตถุประสงค์
ของการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาระบบการจองเวลาออกรอบ (tee-time booking) ในรูปแบบดั้งเดิมของสนาม
กอล์ฟ เบสท์ โอเชี่ยน (Best Ocean Golf Club) เพื่อน าไปปรับปรุงและแก๎ไข 2) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบการสร๎างตารางนัดหมาย (schedule) ระหวํางลูกค๎า (customer) และพนักงาน (officer) และ 3) เพื่อพัฒนา
ระบบ Tee-time Booking ของสนามกอล์ฟ เบสท์ โอเชี่ยน ขอบเขตของการวิจัยคือ การพัฒนาระบบงานนัดหมาย
ระหวํางธุรกิจกับลูกค๎าที่เป็นผู๎บริโภคทั่วไป (business to consumer: B2C) เพื่อจัดตารางการนัดหมายระหวํางผู๎
ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องทั้งสองฝ่าย พบวําผู๎ใช๎มีความพึงพอใจตํอระบบงานในระดับมาก ทั้งนี้ ยังสามารถชํวยผู๎บริหาร 
พนักงาน และลูกค๎าให๎ติดตํอสื่อสารกันได๎อยํางลุลํวงสมบูรณ์และไมํเกิดการติดขัดแตํอยํางใด 
ค าส าคัญ: ระบบจองเวลาออกรอบสนามกอล์ฟ, กอล์ฟ 
 
 
 
 * วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2560 
 ** ผู๎อ านวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ABSTRACT 
 The current popularity of golf in Thailand has spread from the upper level to the intermediate level 
social groups resulting in clients and members having a need to use the golf course and to know the details 
about the various costs, such as green fees, caddy and promotions which are required to all. However, the 
phone calls cannot be answered or the line is busy. The customers may make a change, which leads to a 
loss of commercial opportunities. Researchers have taken the help of internet to manage to reserve tee times, 
golf course through real time web application functions by using the WIX Booking which is an application that 
has been a popular site named wix.com in the form of HTML which has the ability to create a better booking 
form to write the code itself. The purposes of this research were: 1) to study the reservation system for 
Tee-Time Booking in the traditional field of Best Ocean Golf to improve, 2) to analyze design and make 
schedule between the customers and officers, and 3) to develop Tee-Time Booking of Best Ocean Golf for 
scope of research to develop a business dating with clients who are consumers (Business to Consumer: 
B2C) to schedule an appointment between those parties involved. Research users are satisfied with the 
system on a large scale. It also can help employees and customers as channels of communication have 
been completely restructured with no interruptions in any way. 
Keywords: tee-time booking system, golf. 
 

บทน า  
  ปัจจุบันความนิยมกีฬากอล์ฟในประเทศไทยได๎ขยายวงกว๎างจากสังคมระดับสูงมาสูํสังคมระดับกลาง 
สํงผลให๎มีกลุํมลูกค๎าและสมาชิก (membership) ที่มีความต๎องการใช๎สนามกอล์ฟและต๎องการทราบรายละเอียด
ตําง ๆ โดยเฉพาะคําใช๎จําย เชํน กรีนฟี (green fee) แคดดี้ (caddy) และโปรโมชัน(promotion) ซึ่งเดิมลูกค๎าต๎อง
ใช๎วิธีการโทรศัพท์ติดตํอ แตํการใช๎โทรศัพท์นั้นอาจจะโทรไมํติดหรือสายไมํวําง ท าให๎ลูกค๎าเปลี่ยนใจและอาจ 
จะน าไปสูํการสูญเสียโอกาสทางการค๎าอันสืบเน่ืองมาจากการที่ลูกค๎าไมํได๎รับความสะดวกในการใช๎บริการ 
อีกทั้งระบบจองในปัจจุบันไมํสามารถบันทึกข๎อมูลลูกค๎าในแบบออนไลน์ได๎ ท าให๎ขั้นตอนการท างานของ
พนักงานมีความยุํงยากและเกิดความลําช๎า สํงผลให๎ผู๎ประกอบการสูญเสียโอกาสทางการค๎า ผู๎วิจัยจึงมีแนวคิด
น าอินเทอร์เน็ตเข๎ามาชํวยในการจัดการระบบการจองเวลาออกรอบสนามกอล์ฟ (tee-time booking) แบบเรียลไทม์ 
(real-time)  ผํานเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช๎ WIX Booking ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ได๎รับความนิยมจากเว็บไซต์ 
wix.com ในรูปแบบภาษา HTML ซึ่งมีคุณสมบัติในการสร๎างแบบฟอร์มการจองได๎ดีกวําการเขียนโค๎ดเอง อีก
ทั้งยังชํวยให๎การจองเวลาออกรอบระบบออนไลน์มีรูปแบบที่ใช๎งานงํายและมีข๎อมูลระบบสมบูรณ์แบบตาม
มาตรฐานสากล เพื่อลดความซับซ๎อน สร๎างความสะดวกรวดเร็วทั้งการให๎บริการและการเข๎าใช๎งานของลูกค๎า 
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สร๎างโอกาสทางการค๎าและการแขํงขัน ตอบสนองระบบงานนัดหมายระหวํางธุรกิจกับลูกค๎าที่เป็นผู๎บริโภคทั่วไป 
(business to consumer: B2C) อยํางมีประสิทธิภาพ   
  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาระบบการจองเวลาออกรอบ (tee-time booking) ในรูปแบบดั้งเดิมของสนามกอล์ฟเบสท์ 
โอเชี่ยน (Best Ocean Golf Club) เพื่อน าไปปรับปรุงและแก๎ไข  
  2. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบการสร๎างตารางนัดหมาย (schedule) ระหวํางลูกค๎า (consumer) 
และพนักงาน (officer)  
  3. เพื่อพัฒนาระบบ Tee-time Booking ของสนามกอล์ฟเบสท์ โอเชี่ยน  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
  1. การพัฒนาระบบการจองเวลาออกรอบสนามกอล์ฟโดยใช๎ WIX Booking เป็นแนวคิดในการออกแบบ
ระบบไอทีในองค์กรให๎เป็นระบบเชิงบริการ (service oriented) แอปพลิเคชันดังกลําวจะมีสถาปัตยกรรมแบบ 
Silo-Oriented Architecture และเป็นเคร่ืองมือที่หลายองค์กรนิยมใช๎งานเป็นอยํางมากจากเว็บไซต์  wix.com 
โดยเว็บไซต์นี้ได๎สร๎างระบบจองและเผยแพรํข๎อมูลในการติดตํอทุกชํองทาง ไมํวําจะเป็นที่อยูํ เบอร์โทรศัพท์ 
โซเชียลเน็ตเวิร์ก ไว๎อยํางครบถ๎วนผํานระบบการท างานของ wix.com ในรูปแบบภาษา HTML  
  2. การพัฒนาในรูปแบบของ Web Application  สํวนใหญํแล๎วผู๎ใช๎งานทั่วไปจะคุ๎นเคยกับ Application 
หรือโปรแกรมที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์สํวนบุคคลมากกวํา เชํน Microsoft Office ซึ่งต๎องติดตั้งในคอมพิวเตอร์
ทุกเคร่ืองที่จ าเป็นต๎องใช๎งาน หากมีผู๎ใช๎งานเป็นจ านวนมากก็จะเสียเวลาในการติดต้ังโปรแกรมเป็นเวลานาน 
Web Application เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งบนเคร่ือง Server เพียงเคร่ืองเดียว และใช๎ Browser ที่ติดตั้งมาพร๎อม
ระบบปฏิบัติการติดตํอแลกเปลี่ยนข๎อมูลกับ Web Server เชํน Internet Explorer เมื่อเชื่อมตํอแล๎วก็จะใช๎งานได ๎
การที่ไมํต๎องติดตั้ง Client ที่เคร่ืองของผู๎ใช๎จึงประหยัดเวลาในการติดตั้ง และการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมสามารถท าได๎ที่เคร่ือง Server เลยในทันที (สุภัชชา ศรีชะอุํม, ออนไลน์, 2552) 
  3. ระบบการจองสนามกอล์ฟ เงื่อนไขในการจองสนามกอล์ฟของลูกค๎าแตํละรายจะแตกตํางกัน การ
จองบางประเภทอาจต๎องมีการมัดจ า แตํบางประเภทก็ไมํจ าเป็น แตํจะต๎องมีการสมัครสมาชิกกํอนถึงจะจองได๎ 
มีขั้นตอนคือ 1) สมัครสมาชิก 2) เลือกสนาม และ 3) เลือกชํวงเวลาที่ต๎องการใช๎สนาม ทั้งนี้ไมํสามารถเลือก
สนามและชํวงเวลาที่มีบุคคลอ่ืนเลือกอยูํกํอนแล๎ว นอกจากจะมีการยกเลิกการจองนั้น  
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วิธีด าเนินการวิจัย  
  การพัฒนาระบบ Web Application นี้ ได๎น าแนวทางการปฏิบัติงานการบริหารจัดการผํานกระบวนการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ และความต๎องการใช๎งานระบบของผู๎ใช๎งานวํามี Content เป็นเชํนไร มีแนวการ
ท างานอยํางไร แล๎วน ามาออกแบบการท างานของระบบดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพ Use Case ของ Tee-time Booking 
 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพ Context Diagram 
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 การพัฒนาระบบ แยกสํวนประเภทงานเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ สํวนของสมาชิก (membership) และ 
สํวนของผู๎ดูแล (admin) โดยสมาชิกจะต๎องลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเปิดใช๎งานระบบและจองตามแบบฟอร์ม
ออนไลน์บนหน๎าเว็บเพจ ข๎อมูลจะถูกสํงไปเก็บที่ฐานข๎อมูลเพื่อให๎ผู๎ดูแลระบบรับทราบและด าเนินการตํอไป 

ภาพที่ 3  ภาพแสดงการท างานของระบบ 
 

  การใช้งานระบบหน้าจอข้อมูลการจองสนาม  แสดงผลดังนี ้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4 หน๎าจอข๎อมูลการจองสนาม 
 

ในสํวนของการจองสนามนั้น ชํองของสถานะจะยังคงเป็น “รอยืนยันสถานะการจอง”  ดังภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 5 เมนูค าสั่งเกี่ยวกับการเลือกวัน-เวลาเพื่อจองโดยการเลือกบนปฏิทิน 
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 ผู๎ใช๎บริการจะต๎องยืนยันตัวตนในการจอง สถานะจึงจะเปลี่ยนเป็นดังภาพที่ 6   
 

 
 

ภาพที่ 6 แบบฟอร์มส าหรับให๎ผู๎ใช๎บริการกรอกเพื่อยืนยันตัวตนหลังจากเลือกวัน-เวลา 
 

เมื่อผู๎ใช๎บริการ “ยืนยันการจองเรียบร๎อย” จะปรากฏหน๎าจอ ดังภาพที่ 7 
 

 
 

ภาพที่ 7 ข๎อความแจ๎งเตือนเมื่อการจองเสร็จสิ้น 
     

 หน้าจอส่วนของผู้ดูแลระบบ  จะประกอบไปด๎วยข๎อมูลการจองของลูกค๎า ผู๎ดูแลระบบสามารถมอง 
เห็นข๎อมูลการจองและชื่อของลูกค๎าผํานระบบ G-mail เมื่อคลิกเลือกข๎อความในอีเมล จะเห็นข๎อมูลการจอง
ของลูกค๎าจ าแนกตามแบบฟอร์มออนไลน์ ดังภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8 ข๎อมูลการจองของลูกค๎าจ าแนกตามแบบฟอร์มออนไลน์ 
 

ผลการวิจัย 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช๎งานระบบจองสนามกอล์ฟเบสท์ โอเชี่ยน พบวําเห็นด๎วยเฉลี่ยรวมอยูํใน
ระดับมาก ( X =  4.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ด๎านประโยชน์ของระบบ โดยรวมอยูํในระดับเห็นด๎วยมาก 
( X = 4.50) ด๎านความงํายในการใช๎งาน โดยรวมอยูํในระดับเห็นด๎วยมาก ( X = 4.39) ด๎านความรวดเร็วของการ
ท างาน โดยรวมอยูํในระดับเห็นด๎วยมาก ( X = 4.11) ด๎านการบริการของพนักงานรํวมกับระบบ โดยรวมอยูํ
ในระดับเห็นด๎วยปานกลาง ( X = 3.18) และด๎านการเข๎าถึงชํองทางการติดตํอได๎มากกวําระบบเกํา โดยรวม
อยูํในระดับเห็นด๎วยมาก ( X = 4.30) ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจองเวลาออกรอบสนามกอล์ฟบนเว็บ 
 

ข้อค าถาม X  SD แปลความหมาย 

1.  ประโยชน์ของระบบ  4.50 1.10 มาก 
2.  ความงํายในการใช๎งาน  4.39 1.24 มาก 
3.  ความรวดเร็วของการท างาน 4.11 1.20 มาก 
4.  การบริการของพนักงานรํวมกับระบบ  3.18 1.22 ปานกลาง 
5.  การเข๎าถึงชํองทางการติดตํอได๎มากกวําระบบเกํา 4.30 1.12 มาก 

ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.30 1.18 มาก 

 

อภิปรายผล 
 การวิจัยนี้พบวํา การพัฒนาระบบการจองเวลาออกรอบสนามกอล์ฟบนเว็บเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

โดยวัดจากการสอบถามลูกค๎าสนามกอล์ฟทั้งชาวไทยและตํางประเทศที่มาจองสนามผํานระบบ มีคําเฉลี่ยความ
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พึงพอใจอยูํในระดับปานกลางถึงมากที่สุด ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎บริหารสนามกอล์ฟน าไปเป็นข๎อมูลในการพัฒนาระบบ
การบรกิารเพื่อให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต 
 

ข้อเสนอแนะ 
 แนวทางในการพัฒนาระบบจองสนามกอล์ฟนั้น ในสํวนของสมาชิกต๎องมีการระบุตัวตนมากกวํา

ที่ระบบนี้มีอยูํ กลําวคือ ในขั้นตอนการสมัครสมาชิกจ าเป็นต๎องใช๎หมายเลขบัตรประชาชนในการสมัครสมาชิก 
เพื่อการตรวจสอบตัวตนและสามารถป้องกันการกลั่นแกล๎งของผู๎ไมํประสงค์ดีที่จะเข๎ามารบกวนระบบการ
จองสนามกอล์ฟได๎ หากพบบุคคลที่เข๎ามากลั่นแกล๎ง จะบล็อกบุคคลนั้นออกจากระบบได๎ 
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ความสุขในการท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สายสนับสนุน กรณีองค์การมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี 

HAPPINESS IN WORK AFFECTING WORK EFFICIENCY OF STAFF 
SUPPORT OF PRIVATE UNIVERSITY IN CHONBURI PROVINCE   

 
ยศยา โคตรถา* 

Yotsaya Khottha 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราพร ระโหฐาน** 

Asst. Prof. Dr. Jiraporn Rahothan  
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความสุขในการท างาน 2) ระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 3) เปรียบเทียบความสุขในการท างาน จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล 4) เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล และ 5) ความสัมพันธ์ระหวํางความสุขในการท างานกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กลุํมตัวอยํางเป็นบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเอกชนแหํงหนึ่งใน
จังหวัดชลบุรี จ านวน 130 คน เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการและ
แบบมาตราสํวน 5 ระดับ (five-point Likert scale) สถิติที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ คําร๎อยละ คําความถี่ คําเฉลี่ย สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคําที การวิเคราะห์คําความแปรปรวน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบวํา
ความสุขในการท างานสํงผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
เอกชนแหํงหนึ่งในจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: ความสุขในการท างาน, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, มหาวิทยาลัยเอกชน 
 

ABSTRACT   
  The objectives of this research were to: 1) study the level of happiness in workplace, 2) study 
the level of work efficiency, 3) compare the happiness in workplace by personal factors, 4) compare work 
efficiency by personal factors, and 5) study the relationship between "happiness in work" and "work efficiency". 
The sample group was 130 staffs who work in private university in Chonburi province . The instruments 
 
* บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลํุมวิชาการจัดการองค์การสมัยใหมํ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2560 
** ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ประจ าหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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used for data collection were check-list and Five-Point Likert Scale questionnaire. The statistics used for 
data analysis were percentage, frequency, mean, standard deviation, t-test, one-way anova, multiple regression 
analysis. The result indicated that happiness in workplace affecting work efficiency of staff support of 
private university in Chonburi province at the statistical significant level of .05. 
Keywords: happiness in work, work efficiency, private university. 
 

บทน า  
 สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และเชื่อมโยงใกล๎ชิดกันมากขึ้น เป็นสภาพไร๎พรมแดน
เทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วท าให๎การแขํงขันด๎านเศรษฐกิจสูงมากขึ้นสํงผลตํอการด าเนิน
ชีวิตของคนในสังคม ดังผลการส ารวจความสุขคนท างานในองค์กรของประเทศไทยซึ่งส ารวจคนท างานใน
องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ พบวําคําเฉลี่ยความสุขคนท างานในองค์กรของประเทศไทย 
พ.ศ. 2559 เทํากับ 59.3 ซึ่งลดลงจาก พ.ศ. 2558 ที่มีคําเฉลี่ยความสุขคนท างานในองค์กรของประเทศเทํากับ 
62.2 ศูนย์วิจัยความสุขคนท างานแหํงประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล ได๎
สร๎างแนวทางการสร๎างสุขในที่ท างานขึ้นเรียกวํา คูํมือความสุข 8 ประการในที่ท างาน (happy workplace) โดย 
Happy 8 หรือความสุขทั้งแปด ประกอบด๎วย 1) Happy Body (สุขภาพดี) 2) Happy Heart (น้ าใจงาม) 3) Happy 
Society (สังคมดี) 4) Happy Relax (ผํอนคลาย) 5) Happy Brain (หาความร๎ู) 6) Happy Soul (ทางสงบ) 7) Happy 
Money (ปลอดหนี้) และ 8) Happy Family (ครอบครัวดี) (สถานการณ์ความสุขคนท างานในองค์กรของ
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559, ออนไลน์, ม.ป.ป.) 
 หนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชนตระหนักถึงความส าคัญของความสุขในการท างานของบุคลากรที่
เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนองค์กรไปสูํความสามารถในการแขํงขันได๎ ถ๎าบุคลากรขององค์กรล๎วนแล๎วแตํ
ร๎ูสึกมีความสุขกับการท างานก็จะสํงผลตํอประสิทธิภาพของการท างานให๎ตรงกับเป้าหมายที่วางไว๎ หรือกลําว
อีกนัยหนึ่งคือ เป็นผลการตอบสนองจากการกระท าอยํางสร๎างสรรค์ผํานความรู๎สึกที่ดีที่มีตํองาน และน าไปสูํ
การปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ (นันทรัตน์ อํุยประเสริฐ, 2552)                            
 มหาวิทยาลัยเอกชน เป็นองค์กรหนึ่งที่อยูํภายใต๎การควบคุมดูแลของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์หลักคือการสร๎างบัณฑิตให๎มีคุณภาพ การที่จะสร๎างบัณฑิตให๎มีคุณภาพได๎นั้น ต๎อง
เกิดจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความร๎ูความสามารถและมีทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความสุข และรักในงานที่ท า ซึ่งนอกจากบุคลากรสายวิชาการ ได๎แกํ คณาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาท
วิชาให๎แกํนักศึกษาแล๎ว บุคลากรสายสนับสนุนนับวํามีความส าคัญไมํน๎อยไปกวํากัน เพราะมีหน๎าที่สนับสนุน
ทางวิชาการและเป็นผู๎ให๎บริการตําง ๆ แกํคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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 งานวิจัยนี้จึงเป็นการวัดดัชนีด๎านความสุขในการท างานที่สํงผลตํอประสิทธิภาพในการท างาน และ
ผลการวิจัยสามารถน าไปใช๎เป็นข๎อมูลสารสนเทศในเชิงนโยบายด๎านการสํงเสริมกลยุทธ์ในการพัฒนาการบริหาร
บุคลากรให๎ท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้นได ๎
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาระดับความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเอกชนแหํงหนึ่ง
ในจังหวัดชลบุร ี
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเอกชน
แหํงหน่ึงในจังหวัดชลบุรี  
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเอกชนแหํงหนึ่ง
ในจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล 
 4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเอกชน
แหํงหน่ึงในจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล 
  5. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหวํางความสุขในการท างานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเอกชนแหํงหน่ึงในจังหวัดชลบุรี 
 

สมมติฐานของการวิจัย  
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยสํวนบุคคลมีผลตํอความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการท างาน  
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยสํวนบุคคลมีผลตํอความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 สมมติฐานที่ 3 ความสุขในการท างานสํงผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรคือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูํในหนํวยงานสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยเอกชนแหํงหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ประกอบด๎วย ผู๎บริหาร อาจารย์ประจ าส านักงาน เจ๎าหน๎าที่ และ
พนักงาน จ านวน 175 คน ค านวณกลุํมตัวอยํางจากสูตรของทาโร ยามาเนํ (Yamane, 1973) ได๎จ านวน 122 คน 
จึงปรับกลุํมตัวอยํางเป็น 130 คน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพสมรส 
5. อายุการท างาน 
6. รายได๎ตํอเดือน 
 

ปัจจัยความสุขในการท างาน 

1. Happy Body (สุขภาพดี)  
2. Happy Heart (น้ าใจดี) 
3. Happy Society (สังคมดี) 
4. Happy Relax (ผํอนคลายดี) 
5. Happy Brain (ใฝ่ร๎ูดี) 
6. Happy Soul (จิตวิญญาณดี) 
7. Happy Money (การเงินดี) 
8. Happy Family (ครอบครัวดี) 
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
1. ด๎านคุณภาพงาน 
2. ด๎านปริมาณงาน 
3. ด๎านเวลาในการท างาน 
4. ด๎านคําใช๎จําย 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได๎แกํ แบบสอบถามแบํงเป็น 3 สํวน สํวนที่ 1 ข๎อมูลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
มีลักษณะหลายตัวเลือก สํวนที่ 2 ปัจจัยความสุขในการท างาน สํวนที่ 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สํวนที่ 2 และ 3 มีลักษณะเป็นแบบ Likert Scale ประเภทอันตรภาคชั้น (interval scale) 
 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ใช๎คําร๎อยละ คําความถี่ คําเฉลี่ย คําความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคําที 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกตํางเป็นรายคูํโดยวิธี LSD 
และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 
 

ผลการวิจัย 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นบุคลากรสายสนับสนุน  พบวํา
ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จ านวน 94 คน คิดเป็นร๎อยละ 72.30 มีอายุระหวําง 35-45 ปี จ านวน 
57 คน คิดเป็นร๎อยละ 43.80 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ ากวํา จ านวน 79 คน คิดเป็นร๎อยละ 60.80 มี
สถานภาพสมรส จ านวน 71 คน คิดเป็นร๎อยละ 54.60 มีอายุการท างานมากกวํา 10 ปี จ านวน 86 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 66.20 และมีรายได๎ตํอเดือน 20,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 57 คน คิดเป็นร๎อยละ 43.80 ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยําง 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศชาย 36 27.70 
เพศหญิง 94 72.30 

รวม 130 100.0 
อายุน๎อยกวํา 35 ปี 31 23.80 
อายุ 35-45 ปี 57 43.80 
อายุ 45 ปี ขึ้นไป 
45 ปีขึ้นไป 

42 32.30 
รวม 130 100.0 

ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือต่ ากวํา 79 60.80 
ระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป 51 39.20 

รวม 130 100.0 
สถานภาพโสด 59 45.40 
สถานภาพสมรส 71 54.60 

รวม 130 100.0 
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ตารางที่ 1 (ตํอ) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
อายุการท างานน๎อยกวํา 5 ปี 19 14.60 
อายุการท างาน 5-10 ปี 25 19.20 
อายุการท างานมากกวํา 10 ปี 86 66.20 

รวม 130 100.0 
รายได๎ตํอเดือนน๎อยกวํา 12,000 บาท 14 10.80 
รายได๎ตํอเดือน 12,001-16,000 บาท 28 21.50 
รายได๎ตํอเดือน 16,001-20,000 บาท 31 23.80 
รายได๎ตํอเดือน 20,001 บาท ขึ้นไป 57 43.80 

รวม 130 100.0 
  
 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสุขในการท างาน พบวําบุคลากรสายสนับสนุนมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการท างาน โดยรวมมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( X = 4.02)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด๎านพบวํา ด๎านที่มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากมี 7 ด๎าน ได๎แกํ ด๎าน Happy Heart (น้ าใจดี) ( X = 4.47)  ด๎าน Happy 
Society (สังคมดี) ( X = 4.16) ด๎าน Happy Brain (ใฝ่ร๎ูดี) ( X = 4.10) ด๎าน Happy Family (ครอบครัวดี) ( X = 
4.04) ด๎าน Happy Body (สุขภาพดี) ( X = 4.03) ด๎าน Happy Soul (จิตวิญญาณดี) ( X = 4.02) และด๎าน Happy 
Relax (ผํอนคลายดี) ( X = 3.89) ตามล าดับ และด๎านที่มีความคิดเห็นอยูํในระดับปานกลาง 1 ด๎าน ได๎แกํ ด๎าน 
Happy Money (การเงินดี) ( X = 3.46)  
 ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบวําบุคลากรสายสนับสนุน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยรวมมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( X =4.18) ได๎แกํ 
ด๎านปริมาณงาน ( X =4.28) ด๎านเวลาที่ใช๎ในการท างาน ( X =4.25) ด๎านคําใช๎จําย ( X =4.19) และด๎านคุณภาพ
งาน ( X =3.99) ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน มีดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 เปรียบเทียบความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเอกชน
แหํงหนึ่งในจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล พบวําบุคลากรสายสนับสนุนที่มีอายุและรายได๎ตํอเดือน
ตํางกัน มีความสุขในการท างานแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สมมติฐานที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
เอกชนแหํงหนึ่งในจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล พบวําบุคลากรสายสนับสนุนที่มีอายุและรายได๎
ตํอเดือนตํางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

310 

 

 สมมติฐานที่ 3 ความสุขในการท างานสํงผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยเอกชนแหํงหนึ่งในจังหวัดชลบุรี พบวําความสุขในการท างานสํงผลตํอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยภาพรวมอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อทดสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการท างานสํงผลตํอ 
                  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเอกชนแหํงหนึ่ง 
                  ในจังหวัดชลบุรี 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
จากการถดถอย 18.55 8 2.32 25.31* 0.00 
จากแหลํงอื่น ๆ 11.09 121 0.09   
รวม 29.64 129    
คําสัมประสิทธิ์ความสัมพันธพ์หุคูณ (multiple correlation, R) = 0.791 
คําสัมประสิทธิ์ด๎านประสิทธิภาพ (R2) = 0.626 

* p < .05 

 
 แสดงให๎เห็นวํา ความสุขในการท างานมีความสามารถในการอธิบายตัวแปรด๎านประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน โดยรวมอยูํที่ร๎อยละ 62.6 สํวนอีกร๎อยละ 37.4 มาจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนนอกเหนือจาก
การวิจัยในครั้งนี ้
 เมื่อพิจารณาความสุขในการท างานรายด๎านที่สํงผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของ
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเอกชนแหํงหนึ่งในจังหวัดชลบุรี สามารถพิจารณาคําคะแนนมาตรฐาน
โดยเรียงล าดับน้ าหนักความส าคัญจากมากไปหาน๎อย ได๎แกํ  Happy Heart (น้ าใจดี) Happy Soul (จิตวิญญาณดี) 
Happy Relax (ผํอนคลายดี) Happy Society (สังคมดี) Happy Brain (ใฝ่ร๎ูดี)  Happy Money (การเงินดี)  Happy 
Family (ครอบครัวดี)  และ Happy Body (สุขภาพดี) ตามล าดับ ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  คําสัมประสิทธิ์การถดถอยและการจัดล าดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการท างานสํงผลตํอ 
                  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเอกชนแหํงหนึ่ง 
                  ในจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม 
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน B 
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ล าดับ

ท่ี 
t p 

คะแนนมาตรฐาน 

() คําคงที่  (constant) 0.92   3.72 0.00 
Happy Body (สุขภาพดี) -0.03 -0.05 8 -0.69 0.49 
Happy Heart (น้ าใจดี) 0.22 0.26 1 2.89* 0.00 
Happy Society (สังคมดี) 0.14 0.16 4 1.79 0.08 
Happy Relax (ผํอนคลายดี) 0.17 0.22 3 2.82* 0.01 
Happy Brain (ใฝ่ร๎ูดี) 0.11 0.13 5 1.81 0.07 
Happy Soul (จิตวิญญาณดี) 0.20 0.26 2 3.17* 0.00 
Happy Money (การเงินดี) 0.01 0.01 6 0.21 0.83 
Happy Family (ครอบครัวดี) -0.03 -0.04 7 -0.62 0.53 

* p < .05 

 

อภิปรายผล  
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยสํวนบุคคลมีผลตํอความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการท างาน พบวําบุคลากร
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเอกชนแหํงหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ที่มีปัจจัยสํวนบุคคลด๎านอายุและรายได๎ตํอเดือน
แตกตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการท างานโดยรวมและรายด๎านแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ตรงกับแนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544, หน๎า 124-125) ที่วํา อายุเป็นตัวแปรหนึ่ง
ที่แสดงออกถึงวุฒิภาวะ หากมีวุฒิภาวะน๎อยยํอมสํงผลกระทบตํอความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังรวมถึงประสบการณ์
และลักษณะในการด าเนินชีวิตที่ผํานมาของแตํละคนด๎วย 
 บุคลากรสายสนับสนุนที่มีรายได๎ตํอเดือนแตกตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการท างาน
แตกตํางกัน เนื่องจากรายได๎เป็นตัวแปรส าคัญตํอความสุขในการท างาน และเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลในหลาย
ประเด็น เชํน คุณภาพชีวิต สอดคล๎องกับแนวคิดของ ภาณุภาคย์ พงศ์อติชาต (2550) ที่อธิบายวํา ในชํวงแรก
ผู๎คนจะพยายามท างานให๎มากเพื่อให๎ตนเองมีรายได๎สูงขึ้น โดยเข๎าใจวําผลที่ได๎รับคือความสุข และยังสอดคล๎อง
กับการวิจัยของ ชินกร น๎อยค ายาง และปภาดา น๎อยค ายาง (2555) ที่พบวํา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสุขในการท างานของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี 2 ปัจจัย ได๎แกํ ปัจจัย
ด๎านรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และปัจจัยด๎านสัมพันธภาพในครอบครัว 
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 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยสํวนบุคคลมีผลตํอความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบวํา
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเอกชนแหํงหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ที่มีปัจจัยสํวนบุคคลด๎านอายุและรายได๎
ตํอเดือนแตกตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด๎านแตกตํางกัน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 บุคลากรสายสนับสนุนที่มีอายุแตกตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แตกตํางกัน เนื่องจากประสิทธิภาพในการท างานเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการประเมินในแงํของคุณคําจากผล
การปฏิบัติงาน เป็นการแสดงออกถึงศักยภาพที่เกิดขึ้นทั้งตัวผู๎ปฏิบัติงานและองค์กรภายใต๎ระบบที่ผู๎บริหารได๎
วางไว๎ อายุที่ตํางกันหมายถึงประสบการณ์ในชีวิตที่เพิ่มพูนขึ้นตามอายุ สามารถน ามาใช๎ในการปฏิบัติงานจน
เกิดประสิทธิภาพในการท างานได๎มากกวําบุคลากรที่อายุน๎อยกวํา  
 บุคลากรสายสนับสนุนที่มีรายได๎ตํอเดือนแตกตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล๎องกับทฤษฎีของวอลตัน (Walton, 1975) ที่
เสนอกรอบความคิดส าหรับการวิเคราะห์ความมีคุณภาพชีวิตในการท างานไว๎  8 ด๎าน โดยหนึ่งในนั้นมีด๎าน
การได๎รับการตอบแทนที่ยุติธรรม (adequate and fair compensation) คือคําตอบแทนที่ได๎รับ รวมทั้งสวัสดิการ
ตําง ๆ มีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับงานอ่ืนในลักษณะที่ใกล๎เคียงกันหรือกับมาตรฐานของสังคมนั้น ๆ 
หรือกลําวได๎วํา บุคคลจะน าสิ่งที่ตนเองได๎รับจากองค์กรไปเปรียบเทียบกับผู๎อ่ืนที่มีความร๎ูความสามารถใกล๎เคียง
กันทั้งภายในและภายนอกองค์กร หากได๎รับคําตอบแทนและสวัสดิการตําง ๆ อยูํในเกณฑ์เดียวกันหรือเหนือกวํา
ผู๎อ่ืน จะร๎ูสึกถึงความยุติธรรมและเกิดความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของตนเอง และหากได๎ต่ ากวําจะร๎ูสึกถึง
ความไมํยุติธรรมและน ามาซึ่งความไมํพึงพอใจในการท างาน 
 สมมติฐานท่ี 3 ความสุขในการท างานสํงผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน พบวําความสุขในการท างานสํงผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัยเอกชนแหํงหนึ่งในจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
ความสุขในการท างานมีความสามารถในการอธิบายตัวแปรด๎านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูํที่
ร๎อยละ 62.6 โดยที่ความสุขในการท างานด๎านที่สํงผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมคือ ด๎าน Happy 
Heart (น้ าใจดี) ด๎าน Happy Soul (จิตวิญญาณดี) และด๎าน Happy Relax (ผํอนคลายดี)  
 เนื่องจากการท างานที่มีความสุขเป็นมิติแหํงการน าไปสูํการท างานที่เกิดประโยชน์สูงสุดแกํองค์กร 
หรือกลําวอีกนัยหนึ่งคือการท างานที่มีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับการวิจัยของ ศศิธร เหลําเท๎ง (2557) ที่พบวํา
กิจกรรมสร๎างสุขในองค์กรตามแนวทางความสุข 8 ประการ มีอิทธิพลทางบวกตํอความสุขในการท างาน และ
ความสุขในการท างานมีอิทธิพลทางบวกตํอประสิทธิภาพในการท างาน และสอดคล๎องกับ จุฑาภรณ์ กุลศิริรัตน์ 
(2554) ที่พบวํา ความสุขในการท างานตามองค์ประกอบทั้ง 8 ด๎าน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอยูํในระดับปานกลางอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ข้อเสนอแนะ  
 1. ผลวิจัยพบวํา ปัจจัยที่มีคําเฉลี่ยต่ าสุดและอยูํในระดับปานกลางคือ ด๎าน Happy Money (การเงินดี) 
เมื่อพิจารณาในปัจจัยยํอยพบวําคําเฉลี่ยต่ าสุดคือ มีเงินเพื่อเก็บออมทุกเดือน ดังนั้น องค์กรควรมีนโยบายใน
การสํงเสริมให๎บุคลากรได๎เก็บออมเงินในแตํละเดือน โดยอาจมีการส ารวจลักษณะกิจกรรมที่บุคลากรให๎ความ
สนใจเพื่อเป็นการเร่ิมต๎น 
 2. ผลวิจัยพบวํา คําเฉลี่ยต่ าสุดและอยูํอันดับที่ 4 คือ ด๎านคุณภาพงาน เมื่อพิจารณาปัจจัยยํอยพบวํา
คําเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผลการปฏิบัติงานเป็นที่นําพึงพอใจตํอผู๎บังคับบัญชา จึงควรมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในด๎านที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบ และควรมีการ
จัดการความรู๎ภายในองค์กรเพื่อถํายทอดประสบการณ์ในการท างานจากรุํนสูํรํุน 
 3. ผลวิจัยพบวําความสุขในการท างานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กัน โดย
ความสุขในการท างานที่สํงผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยํางมาก ได๎แกํ ด๎าน Happy Heart (น้ าใจดี) 
ด๎าน Happy Soul (จิตวิญญาณดี) และด๎าน Happy Relax (ผํอนคลายดี) ดังนั้น องค์กรควรจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริม
ความสุขทั้ง 3 ด๎านนี้ เพื่อให๎บุคลากรร๎ูสึกเป็นสุข หรืออาจก าหนดนโยบาย “มหาวิทยาลัยแหํงความสุข” เพื่อให๎
บุคลากรทุกระดับมีสํวนรํวม 
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ของลูกค้าศูนย์บริการรถยนต์ในจังหวดัชลบุร ี
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ที่มาใช๎ศูนย์บริการรถยนต์ในจังหวัด
ชลบุรี จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล 2) เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของคุณภาพการให๎บริการของศูนย์บริการรถยนต์
ในจงัหวัดชลบุรี ที่มีตํอระดับความพึงพอใจของผู๎ที่มาใช๎บริการ กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยคือ คนที่ใช๎รถยนต์
เกิน 1 ปี ขึ้นไป ในจังหวัดชลบุรี จ านวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบมาตราสํวน 
4 ระดับ ใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ข๎อมูล สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ ความถี่ 
คําเฉลี่ย การทดสอบความแปรปรวน และการวิเคราะห์สมการเส๎นถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบวํา 1) ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีความพึงพอใจตํอศูนย์บริการรถยนต์ในจังหวัด
ชลบุรี อยูํในระดับปานกลาง 2)  ผู๎ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจตํอศูนย์บริการรถยนต์ในจังหวัด
ชลบุรีแตกตํางกัน ตามปัจจัยสํวนบุคคลด๎านเพศ และ 3) ปัจจัยด๎านคุณภาพการให๎บริการของศูนย์บริการรถยนต์
ในจังหวัดชลบุรี ที่มีตํอระดับความพึงพอใจของผู๎ที่มาใช๎บริการ ได๎แกํ ด๎านคําใช๎จํายในการซื้ออะไหลํ และ
ด๎านความนําเชื่อถือของศูนย์บริการ 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, ศูนย์บริการรถยนต์ 
 

 
* บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลํุมวิชาการจัดการองค์การสมัยใหมํ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2560 
** ผู๎อ านวยการหลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
*** อาจารย์ประจ าหลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

https://plus.google.com/u/1/118095815097976278521?prsrc=4


การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

316 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to: 1) compare customer satisfaction of car service centers in Chonburi by 
personal factors, and 2) to examine the influence of service quality of auto service centers in Chonburi province 
on the level of customer satisfaction. The samples of this research were 400 customers who have been using the 
auto service centers in Chonburi province longer than one year. A 4-point scale questionnaire was used to 
collect data and the data were analyzed by SPSS program. Statistics used in data analysis were frequency, 
average mean, analysis of variance, and multiple regression analysis.  

It was found that: 1) most of the respondents who were the customers of auto service centers had 
moderate level of satisfaction, 2) the respondents had different levels of customer satisfaction in accordance 
with gender, and 3) the factors of service quality in the dimension of cost of spare parts and the reliability 
of service centers had significant impacts on customer satisfaction towards auto service centers in Chonburi 
province. 
Keywords: customer satisfaction, auto service center. 
 

บทน า 
 ในภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล๎อมในปัจจุบัน การด าเนินธุรกิจเกือบทุกประเภทและ
ทุกขนาดตํางมีการแขํงขันกันอยํางรุนแรง โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับรถยนต์นั้น แตํละบริษัทมีความต๎องการ
จะครอบครองสํวนแบํงทางการตลาดมากขึ้นเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของผู๎ประกอบการเอง  โดยทุกบริษัท
ตํางมีเทคโนโลยีความก๎าวหน๎าทางวิทยาการที่น ามาพัฒนานวัตกรรมใหมํ ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจและ
กระตุ๎นความต๎องการซื้อของผู๎บริโภค อยํางไรก็ตาม ผู๎บริโภคก็ต๎องใช๎เวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อและใช๎
บริการ เนื่องจากเป็นสินค๎าที่มีมูลคําสูงและมีอายุการใช๎งานนาน อีกทั้งยังเป็นสินค๎าที่ต๎องการการบริการอยําง
ตํอเนื่องในการดูแลรักษาให๎รถยนต์มีสภาพพร๎อมใช๎งานและมีความปลอดภัยอยูํเสมอ ธุรกิจรถยนต์จึงจ าเป็น 
ต๎องสร๎างกลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค๎าใหมํและรักษาฐานลูกค๎าเดิมเพื่อความอยูํรอดของธุรกิจ ศูนย์บริการรถยนต์
มีการเจริญเติบโตอยํางตํอเนื่องเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดผู๎ใช๎รถยนต์ ท าให๎ธุรกิจศูนย์บริการรถยนต์
มีการแขํงขันกันมากขึ้น โดยมีเป้าหมายคือผลก าไร ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการสร๎างความพึงพอใจสูงสุดให๎แกํ
ลูกค๎าที่มาใช๎บริการ 

 งานวิจัยที่ผํานมามีการศึกษาปัจจัยด๎านตําง ๆ ที่มีผลตํอความพึงใจของลูกค๎าศูนย์บริการรถยนต์ ได๎แกํ 
ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดของศูนย์บริการรถยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์ บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ส จ ากัด 
(พงค์ศักดิ์ ด ายศ, พงศ์ หรดาล และสมเดช เฉยไสย,  2554) กลยุทธ์ทางการตลาดของศูนย์บริการรถยนต์ค็อกพิท
ในเขตลาดพร๎าวและเขตรามอินทรา (ศิวรักษ์ ทองรอด, 2554) ปัจจัยด๎านคุณภาพการให๎บริการที่มีตํอความ
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พึงพอใจในการใช๎บริการของลูกค๎าบริษัทบ๏อช คาร์ เซอร์วิส (บุญญฤทธิ์ เรืองสมบูรณ์, 2557) ความพึงพอใจ
ในคุณภาพบริการที่มีตํอความจงรักภักดีในการใช๎บริการศูนย์ซํอมบริษัท โตโยต๎า ชัยรัชการ จ ากัด จังหวัด
สมุทรปราการ (ลาวัณย์  บุญมี, 2558) และปัจจัยด๎านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่สํงผลตํอความพึงพอใจ
และความจงรักภักดีตํอรถยนต์ปิกอัพยี่ห๎อ ISUZU ของลูกค๎าในกรุงเทพมหานคร (เลิศศักดิ์ ชัยวณิชย์ , 2559) 
อยํางไรก็ตามยังไมํมีการศึกษาคุณภาพการให๎บริการของศูนย์บริการรถยนต์ในจังหวัดชลบุรี งานวิจัยนี้จึงมุํงเน๎น
ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการให๎บริการของศูนย์บริการรถยนต์ที่มีผลตํอความพึงพอใจของลูกค๎าในพื้นที่จังหวัด
ชลบุร ี
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ที่มาใช๎ศูนย์บริการรถยนต์ในจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามปัจจัย
สํวนบุคคล 
 2. เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของคุณภาพการให๎บริการของศูนย์บริการรถยนต์ในจังหวัดชลบุรี ที่มีตํอ
ระดับความพึงพอใจของผู๎ที่มาใช๎บริการศูนย์บริการรถยนต์ในจังหวัดชลบุรี 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

         ตัวแปรต้น (independent analysis)   ตัวแปรตาม (dependent analysis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพสมรส  
5. อาชีพ 
6. รายได๎ตํอเดือน  

 
 
 

  

ความพึงพอใจของลูกค๎า 
ศูนย์บริการรถยนต์ในจังหวัดชลบุร ี

คุณภาพในการให้บริการ 
1. ด๎านสถานที ่
2. ด๎านพนักงาน 
3. ด๎านคุณภาพผลิตภัณฑ ์
4. ด๎านคําใช๎จํายในการซ้ืออะไหล ํ
5. ด๎านความนําเชื่อถือของศูนยบ์ริการ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ใช๎วิธีการศึกษาเอกสาร (documentary study) โดยรวบรวมข๎อมูลจากหนังสือ บทความ วารสาร และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพื่อน ามาประกอบการวิจัยให๎สมบูรณ ์นอกจากนี้ ผู๎วิจัยได๎เก็บข๎อมูลจากแบบสอบถาม
ที่ศึกษาจากกลุํมเป้าหมาย โดยใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณซึ่งมีรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) 
แบบวัดผลเป็นการศึกษาระยะสั้นที่จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง ใช๎แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข๎อมูล โดย
ให๎กลุํมเป้าหมายเป็นผู๎กรอกแบบสอบถามเอง (self-administered questionnaire) เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์
มากที่สุด ข๎อค าถามด๎านคุณภาพการให๎บริการดัดแปลงจาก พงค์ศักดิ์ ด ายศ, พงศ์ หรดาล และสมเดช เฉยไสย 
(2554) และข๎อค าถามด๎านความพึงพอใจของลูกค๎าดัดแปลงจาก บุญฤทธิ์ เรืองสมบูรณ์ (2557) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได๎แกํ ผู๎ใช๎บริการศูนย์บริการรถยนต์ในจังหวัดชลบุรี โดย
ผู๎วิจัยได๎รายชื่อศูนย์บริการเหลํานี้จาก https://www.edtguide.com ประกอบด๎วยศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห๎อฮอนด๎า 
(Honda) โตโยต๎า (Toyota) ฟอร์ด (ford) และซูซูกิ (Suzuki) เลือกกลุํมตัวอยํางด๎วยวิธีแบบสะดวก (convenience 
sampling) โดยเดินทางไปยังศูนย์บริการรถยนต์ตําง ๆ ในจังหวัดชลบุรี เพื่อขออนุญาตเก็บแบบสอบถามจาก
ผู๎ที่มาใช๎บริการจริงให๎ได๎ตามจ านวนที่ก าหนด ค านวณขนาดกลุํมตัวอยํางโดยใช๎สูตรที่ไมํทราบจ านวนประชากร
ได๎กลุํมตัวอยําง จ านวน 400 คน 
 

ผลการวิจยั 
 สถิติเชิงพรรณนา คําร๎อยละของปัจจัยสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยําง แสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและร๎อยละข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยําง 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศชาย 201 50.2 
เพศหญิง 199 49.8 

รวม 400 100 
อายุ 18-25 ปี 70 17.5 
อายุ 26-30 ปี 107 26.7 
อายุ 31-35 ปี 180 45.0 
อายุ 36-41 ปี  35 8.75 
อายุ 41 ปีขึ้นไป 8 2.00 

รวม 400 100.0 
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ตารางที่ 1 (ตํอ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
การศึกษาต่ ากวําระดับปริญญาตรี 155 38.7 
การศึกษาระดับปริญญาตรี 230 57.5 
การศึกษาสูงกวําระดับปริญญาตรี 15 3.75 

รวม 400 100.0 
สถานภาพโสด 250 62.5 
สถานภาพสมรส 150 37.5 

รวม 400 100 
อาชีพพนักงานประจ า 250 62.5 
อาชีพข๎าราชการ 100 25.0 
อาชีพธุรกิจสํวนตัว 50 12.5 

รวม 400 100.0 
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนต่ ากวํา 20,000 บาท 30 7.5 
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 20,000-30,000 บาท 250 62.5 
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 30,000-40,000 บาท 100 25.0 
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 40,000 บาท ขึ้นไป 20 5.0 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 1 กลุํมตัวอยํางจ านวน 400 คน พบวําสํวนใหญํเป็นเพศชาย จ านวน 201 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 50.2 อายุระหวําง 31-35 ปี จ านวน 180 คน คิดเป็นร๎อยละ 45.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
230 คน คิดเป็นร๎อยละ 57.5 สถานภาพโสด จ านวน 250 คน คิดเป็นร๎อยละ 62.5  อาชีพพนักงานประจ า จ านวน 
250 คน คิดเป็นร๎อยละ 62.5 และมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 250 คน คิดเป็นร๎อยละ 
62.5 
 ระดับคะแนนปัจจัยด๎านคุณภาพการให๎บริการของศูนย์บริการรถยนต์ในจังหวัดชลบุรี พบวํากลุํม
ตัวอยํางให๎คะแนนปัจจัยด๎านสถานที่มากที่สุด ( X  = 3.16) รองลงมาคือ ด๎านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ( X = 3.14) 
ด๎านพนักงาน ( X = 3.08) ด๎านคําใช๎จํายในการซื้ออะไหลํ  ( X = 3.06) และด๎านความนําเชื่อถือของ
ศูนย์บริการ ( X  = 3.05) ตามล าดับ 
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 สถิติเชิงอนุมาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยสํวนบุคคลที่แตกตํางกันจะมีความพึงพอใจตํอศูนย์บริการรถยนต์
ที่แตกตํางกัน แสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจตํอศูนย์บริการรถยนต์ จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล 
 

ความพึงพอใจต่อ
ศูนย์บริการ
รถยนต ์

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อายุ 
ระดับ

การศึกษา 
สถานภาพ
สมรส 

อาชีพ รายได้ 

คําสถิติ t หรือ F 0.03* 0.84 0.06 0.06 0.02* 0.09 
คําเฉลี่ยของ     
แตํละกลํุม 

ชาย ( X = 3.06)    พนักงานประจ า ( X = 3.12) 
หญิง ( X = 3.33)    ข๎าราชการ ( X = 2.98) 

     ธุรกิจสํวนตัว ( X = 3.40) 
*p < .05 
 

 จากตารางที่ 3 พบวํากลุํมตัวอยํางที่มีปัจจัยสวํนบุคคลด๎านเพศและอาชีพแตกตํางกัน จะมีความพึงพอใจ
ตํอศูนย์บริการรถยนต์ที่แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่เพศชายจะมีความพึงพอใจ
น๎อยกวําเพศหญิง และผู๎ที่มีอาชีพธุรกิจสํวนตัวจะมีความพึงพอใจมากกวําผู๎ที่มีอาชีพพนักงานประจ าและ
ข๎าราชการ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด๎านคุณภาพการให๎บริการของศูนย์บริการรถยนต์จะมีผลตํอ
ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการที่แตกตํางกัน แสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 คําสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยด๎านคุณภาพการให๎บริการที่มีอิทธิพลตํอความพึงพอใจ 
 ของผู๎ใช๎บริการ 
 

ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

B t 
ด๎านสถานที่ 0.01 0.10 
ด๎านพนักงาน 0.12 1.33 
ด๎านคุณภาพผลิตภัณฑ์ 0.11 1.50 
ด๎านคําใช๎จํายในการซื้ออะไหลํ 0.25 2.46* 
ด๎านความนําเชื่อถือของศูนย์บริการ 0.45 5.02* 

R2 0.71 
*p < .05 
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 จากตารางที่ 3 ระดับปัจจัยด๎านคุณภาพการให๎บริการของศูนย์บริการรถยนต์ในจังหวัดชลบุรีที่มีผลตํอ
ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ ได๎แกํ ด๎านคําใช๎จํายในการซื้ออะไหลํ และด๎านความนําเชื่อถือของศูนย์บริการ 
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
อภิปรายผล 
 วัตถุประสงค์ข๎อที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ที่มาใช๎ศูนย์บริการรถยนต์ในจังหวัดชลบุรี 
จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล  
 ผลการวิจัยพบวํา กลุํมตัวอยํางที่มีปัจจัยสํวนบุคคลด๎านเพศและอาชีพที่แตกตํางกัน มีความพึงพอใจ
ตํอศูนย์บริการรถยนต์แตกตํางกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย สอดคล๎องกับ พงค์ศักดิ์ ด ายศ, พงศ์ หรดาล 
และสมเดช เฉยไสย (2554) ที่ศึกษาปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดของศูนย์บริการรถยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์ 
บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จ ากัด พบวําเพศและอาชีพที่ตํางกันมีความพึงพอใจในการซื้ออะไหลํและบริการที่
ศูนย์บริการมีความคุ๎มคํากับราคาแตกตํางกัน อาชีพที่ตํางกันมีความพึงพอใจตํออะไหลํที่ซื้อและบริการที่
ได๎รับจากศูนย์บริการแตกตําง และอาชีพที่ตํางกันมีความพึงพอใจโดยรวมตํอศูนย์บริการแตกตํางกัน  
 วัตถุประสงค์ข๎อที่ 2 เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของคุณภาพการให๎บริการของศูนย์บริการรถยนต์ใน
จังหวัดชลบุรี ที่มีตํอระดับความพึงพอใจของผู๎ที่มาใช๎บริการศูนย์บริการรถยนต์ในจังหวัดชลบุรี 
 ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยคุณภาพการให๎บริการของศูนย์บริการรถยนต์ในจังหวัดชลบุรี ด๎านคําใช๎จําย
ในการซื้ออะไหลํ และด๎านความนําเชื่อถือของศูนย์บริการ มีผลตํอความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ สอดคล๎อง
กับ วชิรวิทย์ ไม๎คูํ (2546) ที่ศึกษาความพึงพอใจที่มีตํอศูนย์บริการบ ารุงรักษารถยนต์ เซลล์ ออโต๎เซิร์ฟ 10 สาขา
ที่เร่ิมด าเนินการปรับรูปแบบการให๎บริการ พบวําลูกค๎ามีความพึงพอใจตํอความเหมาะสมของราคาสินค๎าและ
อะไหลํที่ศูนย์บริการอยูํในระดับมาก และสอดคล๎องกับ พรพิมล คงฉิม (2554) ที่ศึกษาความพึงพอใจและ
ความต๎องการของลูกค๎าที่ได๎รับบริการจากบริษัท เอ็ม.เอช.อี - ดีแมก (ที) จ ากัด พบวําลูกค๎ามีความพึงพอใจตํอ
ความนําเชื่อถือของการให๎บริการตามเวลาที่ให๎ไว๎กับลูกค๎าอยูํในระดับสูงมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ด๎านคําใช๎จํายในการซื้ออะไหลํ ควรมุํงเน๎นความคุ๎มคําเป็นล าดับแรก เนื่องจากผู๎ที่มาใช๎ศูนย์บริการ
รถยนต์คิดวําการน ารถยนต์เข๎ามาที่ศูนย์บริการจะได๎รับความคุ๎มคํากับคําใช๎จาํยตําง ๆ ที่ต๎องจํายไป หรือร๎ูสึก
วํามีความพึงพอใจในการจํายเงินเพื่อซื้อของแตํละคร้ัง เชํน การหาซัพพลายเออร์โดยตรงเพื่อให๎ได๎ราคาที่ถูก
กวําที่อ่ืน เพื่อเพิ่มการตัดสินใจในการสั่งซื้อของลูกค๎า 
 2. ด๎านความนําเชื่อถือของศูนย์บริการ ควรปรับปรุงคุณภาพการให๎บริการในด๎านความนําเชื่อถือของ
พนักงานในการปฏิบัติงาน ควรพัฒนาการท างานของพนักงานเพื่อสร๎างความนําเชื่อถือของศูนย์บริการ ให๎
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ลูกค๎ามีความมั่นใจในการน ารถยนต์เข๎ามาที่ศูนย์บริการ เชํน มีผู๎เชี่ยวชาญด๎านเคร่ืองยนต์หรือให๎ค าปรึกษา
เกี่ยวกับการซํอมบ ารุงรถยนต์และอะไหลํรถยนต์ เป็นต๎น 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนกับการมีทนายความเข๎าชํวยเหลือ

คดีอาญาในชั้นสอบสวน โดยใช๎วิธีจริงเพื่อหาแนวทางแก๎ไขปรับปรุงกฎหมายดังกลําวให๎สามารถบังคับใช๎ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ และให๎สอดคล๎องกับกฎหมายระหวํางประเทศด๎านสิทธิมนุษยชน พบวําสิทธิของผู๎ต๎องหา
ในการมีทนายความชั้นสอบสวนนั้น มีการบัญญัติรับรองไว๎ในกฎหมายหลายฉบับ โดยเฉพาะอยํางยิ่งรัฐธรรมนูญ
แหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายแมํบท และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข๎อง แตํบัญญัติแหํงกฎหมายดังกลําวยังไมํครอบคลุมและเหมาะสมเพียงพอในการ
คุ๎มครองสิทธิของผู๎ต๎องหา เนื่องจากยังมีปัญหาทางกฎหมายอยูํหลายประการ ไมํวําจะเป็นปัญหาทางกฎหมาย
เกี่ยวกับคดีและอายุของผู๎ต๎องหาที่จะได๎รับความชํวยเหลือจากทนายความ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับบทบาท
ของทนายความในการเข๎ารํวมรับฟังการสอบสวนกับผู๎ต๎องหาในชั้นสอบสวน และปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ
ของทนายความและระบบการจัดหาทนายความที่รัฐจัดหาให๎ รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับผลการสอบสวนในกรณี
ที่พนักงานสอบสวนกระท าไมํถูกต๎องตามกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการมีทนายความเข๎าชํวยเหลือผู๎ต๎องหาในชั้น
สอบสวน 
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 ผู๎วิจัยจึงเห็นควรให๎ปรับปรุงแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 
แก๎ไขให๎ผู๎ต๎องหาอายุไมํเกินสิบแปดปีในวันที่สอบสวนในคดีที่มีอัตราโทษจ าคุกหรือในคดีที่มีอัตราโทษปรับ 
ตั้งแตํห๎าหมื่นบาทขึ้นไป กํอนเร่ิมถามค าให๎การให๎พนักงานสอบสวนถามผู๎ต๎องหาวํามีทนายความหรือไมํ 
ถ๎าไมํมีและผู๎ต๎องหาต๎องการทนายความ ให๎รัฐจัดหาทนายความให๎ มาตรา 134/3 แก๎ไขให๎ผู๎ต๎องหามีสิทธิให๎
ทนายความหรือผู๎ซึ่งตนไว๎วางใจเข๎าชํวยเหลือในกระบวนการสอบสวนคดีอาญาได๎ รวมถึงสิทธิในการให๎
ทนายความหรือผู๎ซึ่งตนไว๎วางใจอธิบายค าถามของพนักงานสอบสวน แสดงความคิดเห็น และโต๎แย๎งแสดง
พยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ให๎เห็นถึงความบริสุทธิ์ของตนได๎ และมาตรา 134/4  แก๎ไขให๎มีการจัดหาทนายความ
แกํผู๎ต๎องหา ให๎พนักงานสอบสวนจัดหาทนายความโดยพิจารณาจากความรู๎ความสามารถ ประสบการณ์ ความ
ยากงํายของคดี ให๎เหมาะสมกับคดีแตํละประเภท  
 ค าส าคัญ: สิทธิมนุษยชน, ทนายความ, สอบสวน, คดีอาญา  
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study and analyze problems regarding human rights and assistance of legal 
counseling in the inquiry stage of criminal cases by using actual methods to find approaches to amending 
the aforementioned law so as to be efficiently implemented and consistent with international law in human 
rights. It is found that recognition of the rights of the alleged offenders in the inquiry stage is prescribed for 
in several laws, especially the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560, which is the fundamental 
law, and the Criminal Procedure Code, as well as related regulations. However, the provisions of the 
aforementioned laws do not sufficiently and properly cover protection of the alleged offenders' rights as 
there are several legal problems. For instance, legal problems concerning the cases and age of alleged 
offenders who enjoy assistance from the legal counseling, legal problems concerning roles of the legal 
counseling in being present in inquiry of alleged offenders, problems concerning quality of the legal counseling 
and the system for providing with the legal counseling, as well as problems concerning results of the inquiry 
in cases where the inquiry officials do not comply with the laws relating to the alleged offenders' right to 
have assistance of legal counseling in the inquiry stage. 
 Recommendations of this research are to amend the Criminal Procedure Code: Section 134/1 to be 
"In the case punishable by imprisonment or fine of not less than fifty thousand baht, or in the case of an 
alleged offender aged not more than eighteen years on the date that the inquiry official notifies the charge 
before beginning the query of plea. The inquiry official shall ask the alleged offender whether he or she 
has any lawyer or not. If not, the State shall procure a lawyer for him or her.”; Section 134/3 to be "The 
alleged offender is entitled to let the lawyer or person as trusted by him/herself hear the inquiry, as well as 
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entitled to let the lawyer clarifies a question of the inquiry official, giving an opinion and challenge production 
of evidence in order to prove his/her innocence."; Section 134/4 to be "To procure a lawyer for an alleged 
offender, the inquiry official shall procure the lawyer, taking into consideration knowledge and experience 
of the lawyer and complexity of the case, in order that the lawyer shall be suitable for the type of the case." 
Keywords: human rights, legal counsel, inquiry, criminal cases. 
  
บทน า 
 “ทนายความ” คือ ผู๎มีหน๎าที่ใช๎กฎหมาย เป็นทั้งทนายความโจทก์ ทนายความจ าเลย หรือฐานะอ่ืน 
และท าหน๎าที่ภายใต๎กรอบของความซื่อสัตย์สุจริต ของมรรยาททนายความ ของวิชาชีพทนายความ และภายใต๎
การก ากับดูแลขององค์กรของวิชาชีพคือ “สภาทนายความ” ซึ่งมีหน๎าที่ดูแลให๎ผู๎ประกอบวิชาชีพทนายความ
อยูํในกรอบของจรรยาบรรณของทนายความ มีบทลงโทษผู๎กระท าผิดมรรยาททนายความ เชํน วํากลําวตักเตือน 
การห๎ามเป็นทนายความ 3 ปี หรือหากกระท าผิดมรรยาททนายความร๎ายแรงก็จะถูกลบชื่อ เป็นต๎น  
 ทนายความ ถือเป็นวิชาชีพอิสระในกระบวนยุติธรรม ซึ่งท าหน๎าที่รํวมกับพนักงานสอบสวน อัยการ 
และศาล ในการผดุงความถูกต๎องเป็นธรรมของกระบวนการยุติธรรม ให๎กระบวนการยุติธรรมด าเนินไปตาม
กรอบของอ านาจหน๎าที่ภายใต๎รัฐธรรมนูญและกฎหมาย การด าเนินกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ไมํวํางาน
สอบสวนหรืองานพิจารณาคดีของทุกภาคสํวน ทั้งพนักงานสอบสวน อัยการ ศาล และทนายความ จะต๎อง
ด าเนินการให๎เกิดความถูกต๎อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ตามกรอบของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2560 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับสิทธิของผู๎ต๎องหาในการมีทนาย 
ความชั้นสอบสวน 
 2. เพื่อศึกษากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของผู๎ต๎องหาในการมีทนายความชั้นสอบสวนของประเทศไทย 
ระหวํางประเทศ และกฎหมายตํางประเทศ 
 3. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู๎ต๎องหาในการมีทนายความชั้นสอบสวนของประเทศไทย 
 4. เพื่อศึกษาแนวทางและข๎อเสนอแนะในการแก๎ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู๎ต๎องหาในการมีทนายความ
ชั้นสอบสวนให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใช๎เอกสาร (documentary research) ศึกษา

ปัญหาที่เกี่ยวข๎องกับสิทธิของผู๎ต๎องหาในการมีทนายความชั้นสอบสวนตามกฎหมายระหวํางประเทศ ได๎แกํ 
ปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชน กติกาวําด๎วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 และกฎหมาย
ภายในประเทศ ได๎แกํ รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และระเบียบที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งเอกสารอ่ืนและข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ตทั้งภาษาไทยและตํางประเทศ 
เพื่อศึกษาระบบกลไกและมาตรการในการคุ๎มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการได๎รับความชํวยเหลือจาก
ทนายความชั้นสอบสวน รวมทั้งการควบคุมประสิทธิภาพทนายความที่รัฐจัดหาให๎ และการรับรองคุ๎มครอง
สิทธิของผู๎ต๎องหาในคดีอาญา เพื่อการปรับปรุงระบบกฎหมายในสํวนที่เกี่ยวข๎องให๎สอดคล๎องกับการคุ๎มครอง
และรับรองสิทธิตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยและหลักสากล 
 

ผลการวิจัย 
 1. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอัตราโทษและอายุของผู๎ต๎องหาที่กฎหมายก าหนดให๎ต๎องมีทนายความ

เข๎าชํวยเหลือในชั้นสอบสวน เมื่อพิจารณามาตรา 134/1 ดังกลําว พบวําได๎ก าหนดเพียงคดีที่มีอัตราโทษประหาร
ชีวิตและคดีที่ผู๎ต๎องหามีอายุไมํเกิน 18 ปี เทํานั้น สํวนในคดีที่มีอัตราโทษจ าคุก กฎหมายก าหนดให๎เป็นสิทธิ
ของผู๎ต๎องหาที่จะมีทนายความเข๎าชํวยเหลือหรือไมํก็ได๎ในคดีที่มีโทษอยํางอ่ืนนอกเหนือจากที่กลําวมาแล๎ว
ข๎างต๎น ซึ่งกรณีดังกลําวเป็นชํองวํางทางกฎหมายที่น าไปสูํการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล ซึ่ง
ไมํสอดคล๎องกับกฎหมายระหวํางประเทศด๎านสิทธิมนุษยชน เชํน ปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 
1948 
 2. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับบทบาทของทนายความที่ผู๎ต๎องหาขอให๎เข๎ารํวมรับฟังการสอบสวน
ในชั้นสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 134/3 ได๎บัญญัติวํา “ผู๎ต๎องหามีสิทธิให๎
ทนายความหรือผู๎ซึ่งตนไว๎วางใจเข๎าฟังการสอบปากค าตนได๎” บทบัญญัติดังกลําวได๎ก าหนดให๎สิทธิผู๎ต๎องหา
ในการขอให๎ทนายความเข๎าชํวยเหลือเฉพาะการเข๎ารํวมฟังการสอบปากค าเทํานั้น แตํมิได๎บัญญัติให๎สิทธิใน
การขอให๎ทนายความเข๎าชํวยเหลือในกระบวนการอ่ืนของการสอบสวนนอกเหนือจากการสอบปากค า ซึ่ง
แตกตํางจากกฎหมายตํางประเทศ เชํน กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการมีทนายความในชั้นสอบสวนของสหรัฐอเมริกา 
 เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายของตํางประเทศแล๎ว ผู๎วิจัยเห็นวําควรก าหนดบทบาทหน๎าที่ของ
ทนายความที่ผู๎ต๎องหาขอให๎เข๎ารํวมรับฟังการสอบปากค าให๎ชัดเจน โดยให๎มีสิทธิในการอธิบายค าถามของ
พนักงานสอบสวน แสดงความคิดเห็นและโต๎แย๎งแสดงพยานหลักฐานในเบื้องต๎น และให๎สิทธิแกํผู๎ต๎องหาใน
การได๎รับความชํวยเหลือจากทนายความในกระบวนการยุติธรรมชั้นสอบสวนในทุกขั้นตอน  
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 3. ปัญหาข๎อก าหนดเร่ืองความเหมาะสมและคุณสมบัติของทนายความที่จะเข๎ามาชํวยเหลือผู๎ต๎องหา 
ปัจจุบันการแตงํตั้งทนายความที่รัฐจัดหาในชั้นสอบสวนนั้นมิได๎พิจารณาจากความร๎ูและความช านาญเป็นเกณฑ์ 
ไมํได๎ใช๎ดุลยพินิจในการคัดเลือกวําทนายความคนใดมีประสบการณ์เกี่ยวกับคดีประเภทใด ทั้งผู๎ต๎องหาก็ไมํ
มีสิทธิในการเลือกทนายความที่รัฐจัดหามาท าหน๎าที่คุ๎มครองสิทธิให๎กับตนเอง ระบบดังกลําวจึงมีข๎อบกพรํองที่
ไมํก าหนดวําคดีประเภทใด ข๎อหาใด ต๎องการทนายความที่มีประสบการณ์อยํางน๎อยกี่ปีและมีความช านาญ
คดีประเภทใด ท าให๎ประสิทธิภาพของทนายควายที่รัฐจัดหาให๎ไมํเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งหากเปรียบเทียบ
กับตํางประเทศแล๎ว หลักเกณฑ์การก าหนดคุณสมบัติของทนายความที่รัฐจัดหาให๎และการจํายคําตอบแทน
ทนายความชั้นสอบสวนของไทยยังมีมาตรฐานที่คํอนข๎างต่ ากวํา เชํน กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการมีทนายความใน
ชั้นสอบสวนของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
 4.  ปัญหาเกี่ยวกับผลทางกฎหมายในการที่พนักงานสอบสวนไมํได๎ให๎ความส าคัญกับสิทธิในการ
มีทนายความของผู๎ต๎องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/4 ถึงแม๎กฎหมายจะก าหนด 
ให๎ผู๎ต๎องหามีสิทธิในการมีทนายความเข๎าชํวยเหลือหรือเข๎ารํวมรับฟังการสอบสวน และก าหนดให๎พนักงาน
สอบสวนต๎องจัดหาทนายความให๎กับผู๎ต๎องหาในกรณีที่ได๎รับการร๎องขอ หรือตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งหาก
พนักงานสอบสวนกระท าไมํถูกต๎อง ในกรณีดังกลําวก็จะมีผลให๎ถ๎อยค าของผู๎ต๎องหารับฟังเป็นพยานหลักฐาน
ไมํได๎ ตามมาตรา 134/4 วรรคท๎าย เทํานั้น แตํไมํท าให๎การสอบสวนเสียไป ซึ่งกรณีดังกลําวอาจท าให๎พนักงาน
สอบสวนไมํได๎ให๎ความส าคัญกับสิทธิของผู๎ต๎องหาข๎างต๎นเทําที่ควร เน่ืองจากบทบังคับในกรณีที่กระท าการ
ไมํถูกต๎องยังไมํรุนแรงเพียงพอ ท าให๎ผู๎ต๎องหาไมํได๎รับการคุ๎มครองตามกฎหมายบัญญัติไว๎อยํางเต็มที่ ปัญหา
ดังกลําวสอดคล๎องตามกติการะหวํางประเทศ ได๎แกํ ปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 วําด๎วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิการเมืองใน ข๎อ 14 (3) (ง) สิทธิที่จะได๎รับการพิจารณาตํอหน๎า และสิทธิที่จะตํอสู๎คดี
ด๎วยตนเอง หรือผํานทางผู๎ชํวยเหลือทางกฎหมายตามที่เลือกหาเอง สิทธิที่จะได๎รับการแจ๎งให๎ทราบถึงสิทธิ
ในการมีผู๎ชํวยเหลือทางกฎหมายถ๎าไมํมีผู๎ชํวยเหลือทางกฎหมาย และสิทธิที่จะมีการชํวยเหลือทางกฎหมาย
ซึ่งมีการแตํงตั้งให๎โดยไมํคิดมูลคําถ๎าบุคคลนั้นไมํอาจรับภาระจัดการได๎เอง เพื่อประโยชน์แหํงความยุติธรรม 
  

อภิปรายผล 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 มาตรา 134/3 และ 134/4 บัญญัติขึ้นเพื่อเป็น
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นสอบสวน เพื่อเป็นต๎นทางของกระบวนการยุติธรรมที่จะก าหนดทิศทาง
ของคดีอาญาวําจะด าเนินไปแนวทางใด ซึ่งหากต๎นทางของกระบวนการยุติธรรมเร่ิมต๎นจากการกระท าที่มิชอบ
ด๎วยกฎหมายแล๎ว ก็อาจท าให๎กระบวนการยุติธรรมในชั้นอ่ืน ๆ มิชอบด๎วยกฎหมายตามไปด๎วย ซึ่งจะสํงผล
กระทบตํอกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมและสํงผลตํอการอ านวยความยุติธรรมแกํประชาชน และไมํสอดคล๎อง
กับกฎหมายระหวํางประเทศด๎านสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลอีกด๎วย 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรแก๎ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง จาก
เดิมบัญญัติไว๎วํา “มาตรา 134/1 ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่ผู๎ต๎องหามีอายุไมํเกินสิบแปดปี
ในวันที่พนักงานสอบสวนแจ๎งข๎อหา กํอนเร่ิมถามค าให๎การให๎พนักงานสอบสวนถามผู๎ต๎องหาวํามีทนายความ
หรือไมํ ถ๎าไมํมีให๎รัฐจัดหาทนายความให๎ ในคดีที่มีอัตราโทษจ าคุกกํอนเร่ิมถามค าให๎การให๎พนักงานสอบสวน
ถามผู๎ต๎องหาวํามีทนายความหรือไมํ ถ๎าไมํมีและผู๎ต๎องหาต๎องการทนายความ ให๎รัฐจัดหาทนายความให๎” แก๎ไข
เป็น “ในคดีที่มีอัตราโทษจ าคุกตั้งแตํสามปีขึ้นไป หรือโทษสถานหนักกวํานั้น หรือในคดีที่ผู๎ต๎องหาอายุเกิน
สิบแปดปี รัฐต๎องจัดหาทนายความให๎ ไมํวําผู๎ต๎องหาหรือจ าเลยจะต๎องการทนายความหรือไมํก็ตาม ในวันที่
พนักงานสอบสวนแจ๎งข๎อหากํอนเร่ิมถามค าให๎การให๎พนักงานสอบสวนถามผู๎ต๎องหาวํามีทนายความหรือไมํ 
ถ๎าไมํมีให๎รัฐจัดหาทนายความให๎ ในคดีที่มีอัตราโทษจ าคุก หรือในคดีที่มีอัตราโทษปรับตั้งแตํห๎าหมื่นบาท
ขึ้นไป กํอนเร่ิมถามค าให๎การให๎พนักงานสอบสวนถามผู๎ต๎องหาวํามีทนายความหรือไมํ ถ๎าไมํมีและผู๎ต๎องหา
ต๎องการทนายความ ให๎รัฐจัดหาทนายความให๎”  
 2. ควรแก๎ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/3 จากเดิมที่บัญญัติไว๎วํา “ผู๎ต๎องหา
มีสิทธิให๎ทนายความหรือผู๎ซึ่งตนไว๎วางใจเข๎าฟังการสอบปากค าตนได๎” แก๎ไขเป็น “ผู๎ต๎องหามีสิทธิให๎ทนายความ
หรือผู๎ซึ่งตนไว๎วางใจเข๎าชํวยเหลือในกระบวนการสอบสวนคดีอาญาได๎  สิทธิของผู๎ต๎องหาตามวรรคหนึ่ง
หมายความรวมถึงสิทธิในการให๎ทนายความหรือผู๎ซึ่งตนไว๎วางใจอธิบายค าถามของพนักงานสอบสวน แสดง
ความคิดเห็น และโต๎แย๎งแสดงพยานหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ให๎เห็นถึงความบริสุทธิ์ของตนได๎” 
 3. ควรแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 134/1 วรรคสาม จากเดิมที่บัญญัติ
ไว๎วํา “การจัดหาทนายความตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให๎พนักงานสอบสวนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง และให๎ทนายความที่รัฐจัดหาให๎ได๎รับเงินรางวัลและคําใช๎จํายตามระเบียบ
ที่กระทรวงยุติธรรมก าหนดโดยได๎รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง” แก๎ไขเป็น “การจัดหาทนายความ
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให๎พนักงานสอบสวนจัดหาทนายความที่มีความร๎ูความสามารถ และประสบการณ์
ให๎เหมาะสมกับคดีแตํละประเภท และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง และ
ให๎ทนายความที่รัฐจัดหาให๎ได๎รับเงินรางวัลและคําใช๎จํายตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงเน้ืองาน ความยาก
งํายของคดี และคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริงจากการท าหน๎าที่ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนดโดยความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง” 
 และให๎เพิ่มเติมกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต๎องปฏิบัติใน
การจัดหาทนายความให๎แกํผู๎ต๎องหาในคดีอาญา พุทธศักราช 2549 ข๎อ 6 วรรคท๎าย มีข๎อความวํา “การจัดหา
ทนายความแกํผู๎ต๎องหา ให๎พนักงานสอบสวนจัดหาทนายความโดยพิจารณาจากความร๎ูความสามารถ ประสบการณ์ 
ความยากงํายของคดี ให๎เหมาะสมกับคดีแตํละประเภท โดยในคดีอาญาที่มีอัตราโทษประหารชีวิตหรือจ าคุก
ตลอดชีวิต ทนายความต๎องมีประสบการณ์วําความในคดีอาญาไมํน๎อยกวํา 5 ปี” แก๎ไขเพิ่มเติมตารางท๎ายระเบียบ



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

329 

 

ให๎ก าหนดอัตราเงินรางวัลที่รัฐจัดหาให๎แกํทนายความที่เข๎าชํวยเหลือผู๎ต๎องหาในการรํวมเข๎าสอบปากค าตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม วําด๎วยการจํายเงินรางวัล
และคําใช๎จํายแกํทนายความที่รัฐจัดหาให๎ผู๎ต๎องหาในคดีอาญา พุทธศักราช 2550 โดยอ๎างอิงตามตารางอัตรา
เงินรางวัลทนายความที่ศาลตั้งให๎แกํผู๎ต๎องหาหรือจ าเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
173 ท๎ายระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วําด๎วยการจํายเงินรางวัลและคําใช๎จํายแกํทนายความที่
ศาลตั้งให๎ผู๎ต๎องหาหรือจ าเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 
 4. ปัญหาเกี่ยวกับผลทางกฎหมายในการที่พนักงานสอบสวนไมํได๎ให๎ความส าคัญกับสิทธิในการมี
ทนายความของผู๎ต๎องหา ควรแก๎ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/4 วรรค 3 และเพิ่มเติม 
วรรค 4 และ วรรค 5 ดังนี ้

 มาตรา 134/4 วรรค 3 จากเดิมที่บัญญัติไว๎วํา “ถ๎อยค าใด ๆ ที่ผู๎ต๎องหาให๎ไว๎ตํอพนักงานสอบสวนกํอน
มีการแจ๎งสิทธิตามวรรคหนึ่ง หรือกํอนที่จะด าเนินการตามมาตรา 134/1 มาตรา 134/2 และมาตรา 134/3 จะ
รับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู๎นั้นไมํได๎” แก๎ไขเป็น “ถ๎อยค าใด ๆ ที่ผู๎ต๎องหาให๎ไว๎ตํอ
พนักงานสอบสวนกํอนมีการแจ๎งสิทธิตามวรรคหนึ่ง หรือกํอนที่จะด าเนินการตามมาตรา 134/2 จะรับฟังเป็น
พยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู๎นั้นไมํได๎” เพิ่มเติมมาตรา 134/4 วรรค 4 “การสอบสวนที่พนักงาน
สอบสวนกระท าไปโดยมิชอบด๎วยมาตรา 134/1 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง และมาตรา 134/3 เป็นการสอบสวนที่มิ
ชอบด๎วยกฎหมาย” และเพิ่มเติมมาตรา 134/4 วรรค 5 “ในกรณีที่ศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุตาม วรรค 4 
ไมํตัดสิทธิของพนักงานอัยการที่จะน าคดีมาฟ้องใหมํภายในก าหนดอายุความ”  
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับมาตรการปกป้องการน าเข๎าสินค๎าที่เพิ่มขึ้น จากการศึกษา
พบวํา การก าหนดมาตรการในการปกป้องสินค๎าน าเข๎าตามพระราชบัญญัติปกป้องการน าเข๎าสินค๎าที่เพิ่มขึ้น 
พ.ศ. 2550 ได๎ก าหนดสัดสํวนของผู๎มีสิทธิขอให๎คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดมาตรการปกป้อง
ไว๎สูงถึงหนึ่งในสี่ของปริมาณสินค๎าโดยรวมภายในประเทศ โดยผู๎ที่ร๎องขอมาตรการดังกลําวเป็นผู๎ผลิตรายใหญํ 
จึงกํอให๎เกิดปัญหาแกํผู๎ประกอบการผลิตรายอื่นที่ไมํมีสิทธิในการยื่นค าร๎องขอเพื่อไตํสวนกรณีดังกลําว และ
เมื่อมีมาตรการในการปกป้องการน าเข๎าสินค๎าที่เพิ่มขึ้นแล๎ว จะกํอให๎เกิดปัญหาการผูกขาดผู๎ผลิตซึ่งกระทบ
กับผู๎ผลิตรายอ่ืน จึงควรเพิ่มมาตรการทางกฎหมายในพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการน าเข๎าสินค๎าที่
เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550 โดยการก าหนดให๎ผู๎ผลิตรายอ่ืนมีสิทธิในการร๎องขอเพื่อให๎เปิดการไตํสวน และต๎องก าหนด
หลักการพิจารณาความเสียหายร๎ายแรงจากการร๎องขอ โดยจะต๎องมีการระบุลักษณะความเสียหายให๎ชัดเจนด๎วย   
ค าส าคัญ: พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการน าเข๎าสินค๎าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550  
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 ABSTRACT  
 This research emphasized on studying the legal issues and obstacles concerning the safeguard 

measures on increased imports. According to the study, the Safeguard Measures on Increased Imports Act 
B.E. 2550 prescribed that producers shall have the output of up to one-fourth of the total domestic production 
in order to be entitled to petition the Committee to determine safeguard measure application. Hence, the 
petitioners thereof are principally large-sized producers. Such criterion therefore causes problems to other 
producers who have no rights to submit a petition to the Committee for determination. Likewise, the imposition of 
safeguard measures on increased imports will subsequently lead to the problem of monopoly, which will 
negatively impact other producers. With that regards, additional provisions should be added to the Safeguard 
Measures on Increased Imports Act B.E. 2550. In particular, other producers should be granted the rights 
to petition the Committee for determination. Moreover, there should be a guideline on the determination 
of severe damage as a result of petition, with the characteristics of the damage explicitly specified. Meanwhile, 
the duration of the safeguard measure should also take into consideration the damage caused to other producers. 
Accordingly, this research intended to propose an approach for the determination of safeguard measure 
application in order to address the foregoing issues and reduce obstacles concerning law enforcement, with the 
aim to obtain optimal efficiency and impartiality.  
Keyword: the Safeguard Measures on Increased Imports Act B.E. 2550. 
 

บทน า  
 ในสภาวการณ์ที่ประเทศตําง ๆ ทั่วโลกประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอยํางรุนแรงนั้น หลายประเทศ
พยายามเรียกร๎องให๎มีการลดอุปสรรคทางการค๎า ซึ่งรัฐบาลแตํละประเทศใช๎มาตรการเพื่อปกป้องเศรษฐกิจ
ภายในประเทศของตน เพื่อลดการขาดดุลการค๎า ตลอดจนคุ๎มครอง สํงเสริมและกระตุ๎นการผลิตภายในประเทศ
อยํางรุนแรงและเข๎มงวด กํอให๎เกิดปัญหาตํอเศรษฐกิจโลก จึงมีการกํอตั้งองค์การการค๎าโลก (World Trade 
Organization: WTO) ขึ้น เพื่อก ากับดูแลและก าหนดหลักเกณฑ์แก๎ไขปัญหาอุปสรรคทางการค๎าดังกลําว เมื่อ
พิจารณาจากสาระส าคัญของมาตรการปกป้องเศรษฐกิจภายในประเทศ จะเห็นวํามาตรการดังกลําวมีลักษณะ
ขัดตํอการค๎าเสรีซึ่งเป็นจุดประสงค์ส าคัญของ WTO ที่เน๎นการลดอุปสรรคทางการค๎า แตํมาตรการปกป้องฯ 
กลับเป็นการเพิ่มอุปสรรคทางการค๎า อยํางไรก็ตาม ด๎วยเหตุผลทางด๎านเศรษฐกิจ ประเทศสมาชิกจึงเห็นพ๎อง
ต๎องกันวําควรก าหนดบทยกเว๎นไว๎ กลําวคือ การที่สินค๎าน าเข๎ามีปริมาณเพิ่มขึ้นสูงอยํางมากมักจะสร๎างความ
เสียหายแกํผู๎ผลิตสินค๎าประเภทเดียวกันซึ่งอยูํภายในประเทศผู๎น าเข๎า  ถึงแม๎ระยะยาวอาจกํอให๎เกิดผลดีแกํ
ผู๎บริโภคเพราะผู๎ผลิตจะต๎องแขํงขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค๎า แตํเพื่อมิให๎การใช๎มาตรการปกป้องฯ มี
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วัตถุประสงค์เป็นการกีดกันทางการค๎าเกินสมควร WTO จึงก าหนดให๎ประเทศภาคีใช๎มาตรการปกป้องฯ เป็น
การชั่วคราวเทํานั้น และได๎ก าหนดกรอบกระบวนการในการใช๎ไว๎เพื่อให๎ประเทศภาคีใช๎มาตรการนี้เมื่อจ าเป็น
เทํานั้นด๎วย  โดยบทยกเว๎นปรากฏอยูํใน GATT มาตรา 19 (ทัชชมัย ฤกษะสุต, 2551, หน๎า 128) ซึ่งในประเทศไทย
มีการตราพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการน าเข๎าสินค๎าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 
6 เมษายน พ.ศ. 2551 เป็นต๎นมา โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการป้องกันและเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการ
น าเข๎าสินค๎าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสินค๎าชนิดใดชนิดหนึ่งในปริมาณเพิ่มขึ้นนั้น ไมํวําจะเป็นการเพิ่มขึ้นอยํางชัดแจ๎ง 
หรือโดยการเปรียบเทียบการผลิตภายในประเทศ ได๎กํอให๎เกิดความเสียหายอยํางร๎ายแรงตํออุตสาหกรรม
ภายใน เป็นความเสียหายโดยรวมที่ชัดแจ๎งที่เกิดแกํอุตสาหกรรมภายใน หรือความเสียหายอยํางร๎ายแรงที่
คุกคามอุตสาหกรรมภายใน โดยเป็นความเสียหายที่ชัดแจ๎งวําใกล๎จะเกิดแกํอุตสาหกรรมภายในประเทศ  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของมาตรการปกป้องจากการน าเข๎าสินค๎าที่เพิ่มขึ้น 
 2. เพื่อศึกษาความหมาย ประวัติ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข๎องกับมาตรการปกป้องจากการ
น าเข๎าสินค๎าที่เพิ่มขึ้น 
 3. เพื่อศึกษาหลักกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับมาตรการปกป้องจากการน าเข๎าสินค๎าที่เพิ่มขึ้นของไทยและ
ตํางประเทศ 
 4. เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับมาตรการปกป้องจากการน าเข๎าสินค๎าที่เพิ่มขึ้น 
 5. เพื่อศึกษาแนวทางในการแก๎ไขปัญหาและข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มมาตรการปกป้องจากการ
น าเข๎าสินค๎าที่เพิ่มขึ้น 
 

สมมติฐานของการวิจัย          
 การก าหนดมาตรการในการปกป้องสินค๎าน าเข๎าตามพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการน าเข๎า

สินค๎าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550 ได๎ก าหนดให๎ผู๎ผลิตสินค๎ารายอื่นซึ่งได๎รับผลกระทบจากการน าเข๎าสินค๎าที่เพิ่มขึ้น 
มีสิทธิในการร๎องขอให๎ไตํสวนเพื่อให๎มีมาตรการปกป้อง กรณีดังกลําวจึงกํอให๎เกิดปัญหาแกํผู๎ประกอบการ
ผลิตรายอ่ืนที่ไมํมีสิทธิในการยื่นค าร๎องขอเพื่อไตํสวนกรณีดังกลําว และเมื่อมีมาตรการในการปกป้องการน าเข๎า
สินค๎าที่เพิ่มขึ้นแล๎วจะกํอให๎เกิดปัญหาการผูกขาดจากผู๎ผลิตซึ่งกระทบกับผู๎ผลิตรายอ่ืน จึงควรเพิ่มมาตรการทาง
กฎหมายในพระราชบัญญัตมิาตรการปกป้องจากการน าเข๎าสินค๎าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550 โดยก าหนดให๎ผู๎ผลิตรายอ่ืน
มีสิทธิในการร๎องขอเพื่อให๎เปิดการไตํสวน ก าหนดหลักการพิจารณาความเสียหายร๎ายแรงจากการร๎องขอ โดย
จะต๎องระบุลักษณะความเสียหายให๎ชัดเจน  รวมทั้งก าหนดระยะเวลาในการใช๎มาตรการปกป้องฯ มาตรการ
เยียวยาความเสียหาย และเพิ่มมาตรการส าหรับผู๎ผลิตที่ได๎รับความเสียหายด๎วย 
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วิธีด าเนินการวิจัย                     
 การวิจัยนี้ใช๎วิธีการวิจัยเชิงกฎหมาย (legal research) ในรูปแบบวิจัยเอกสาร (documentary research) ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ โดยศึกษาผลกระทบจากการใช๎มาตรการปกป้องการน าเข๎าสินค๎าตามพระราช 
บัญญัติปกป้องการน าเข๎าสินค๎า การขอเปิดการไตํสวน รวมถึงแนวทางในการเยียวยาความเสียหายส าหรับผู๎ที่
ได๎รับผลกระทบจากมาตรการดังกลําว ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ศึกษาพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการน าเข๎าสินค๎าที่
เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการสํงออกไปนอกและการน าเข๎ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค๎า พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติการตอบโต๎การทุํมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค๎าจากตํางประเทศ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ
ทางการแขํงขันทางการค๎า พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 รวมถึงกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง
เกี่ยวกับมาตรการปกป้องสินค๎าน าเข๎าที่เพิ่มขึ้น 
 

ผลการวิจัย 
 1. ปัญหาการก าหนดข้อพิจารณาความเสียหายอย่างร้ายแรงยังไม่มีการก าหนดบทนิยามและหลักเกณฑ์ 
ท่ีชัดเจน  การพิจารณาความเสียหายตามมาตรา 3 แหํงพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการน าเข๎าสินค๎า
ที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550 ก าหนดนิยามของ “ความเสียหาย” ไว๎วํา ความเสียหายอยํางร๎ายแรงที่เกิดแกํอุตสาหกรรม
ภายในนั้น จะต๎องเป็นความเสียหายโดยรวมที่ชัดแจ๎งที่เกิดแกํอุตสาหกรรมภายใน หรือความเสียหายอยําง
ร๎ายแรงที่คุกคามอุตสาหกรรมภายใน โดยเป็นความเสียหายที่ชัดแจ๎งวําใกล๎จะเกิดแกํอุตสาหกรรมภายใน แตํ
ไมํได๎บัญญัติไว๎โดยเฉพาะวําความเสียหายร๎ายแรงที่เกิดแกํอุตสาหกรรมภายในอันเนื่องมาจากการน าเข๎าสินค๎าที่
เพิ่มขึ้นนั้น จะต๎องได๎รับความเสียหายร๎ายแรงเพียงใด มีเพียงมาตรา 16 แหํงพระราชบัญญัติดังกลําว ที่ก าหนด
ข๎อพิจารณาความเสียหายที่เกิดแกํอุตสาหกรรมภายในอันเนื่องมาจากการน าเข๎าสินค๎าที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยทั้งหมด
ที่เกี่ยวข๎อง โดยเฉพาะปัจจัย 8 ประการ ดังนี้  อัตราและปริมาณของการน าเข๎าสินค๎าที่เพิ่มขึ้น สํวนแบํงตลาด
ของสินค๎าน าเข๎าที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงของระดับการขาย การเปลี่ยนแปลงของระดับผลผลิต การเปลี่ยนแปลง
ของระดับผลิตภาพ การเปลี่ยนแปลงของระดับก าลังการผลิตที่ใช๎จริง  การเปลี่ยนแปลงของระดับก าไรและ
ขาดทุนการเปลี่ยนแปลงของระดับการจ๎างงาน โดยปัจจัยดังกลําวนี้เป็นเพียงข๎อพิจารณาที่แสดงให๎เห็นถึง
สถานการณ์อุตสาหกรรมภายใน ซึ่งยังไมํเพียงพอให๎เห็นถึงความร๎ายแรง 
 จากปัญหานี้ หากน าแนวคิดทฤษฎียุติธรรมและทฤษฎีวิศวกรรมทางสังคมมาปรับใช๎ โดยให๎กฎหมาย
เป็นกลไกหรือเคร่ืองมือที่สร๎างขึ้นเพื่อคานผลประโยชน์ตําง ๆ ในสังคมเพื่อให๎เกิดความสมดุล โดยการตรา
กฎหมายในลักษณะเข๎าไปแทรกแซงการจัดระเบียบทางเศรษฐกิจหรือถํวงดุลผลประโยชน์ตําง ๆ ในสังคม
ให๎มีความเสมอภาค หรือเป็นธรรมมากขึ้น  
 2. ปัญหาการก าหนดคุณสมบัติของผู้มีอ านาจร้องขอให้ไต่สวนเพื่อให้มีมาตรการปกป้องสินค้าน าเข้า
ท่ีเพิ่มขึ้น เมื่อเกิดความเสียหายแกํอุตสาหกรรมภายใน ผู๎ที่มีสิทธิขอให๎เปิดการไตํสวนน้ีต๎องเป็นผู๎ผลิตภายใน 
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ประเทศ ตามพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการน าเข๎าสินค๎าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550 มาตรา 13 นั้น ได๎ก าหนด
หลักเกณฑ์ของผู๎มีสิทธิขอให๎คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดมาตรการปกป้อง ในกรณีที่เห็นวํามี
การน าเข๎าสินค๎าชนิดนั้น ๆ ที่เพิ่มขึ้นและกํอให๎เกิดความเสียหายแกํอุตสาหกรรมภายใน จะต๎องเป็นผู๎ผลิตสินค๎า
ชนิดเดียวกันที่มีผลผลิตตามเกณฑ์ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศก าหนด หรือผู๎ผลิตสินค๎าชนิดเดียวกันที่ได๎รับ
การสนับสนุนจากผู๎ผลิตสินค๎าชนิดเดียวกันรายอ่ืนที่มีผลผลิตรวมกันตามเกณฑ์ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ
ก าหนด ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได๎ออกประกาศเร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นค าขอให๎พิจารณา
ก าหนดมาตรการปกป้องจากการน าเข๎าสินค๎าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2551 ซึ่งในข๎อ 4 ได๎ก าหนดให๎ผู๎ที่มีสิทธิยื่นค าขอ
ดังกลําว จะต๎องเป็นผู๎ผลิตสินค๎าชนิดเดียวกันหรือสินค๎าที่แขํงขันโดยตรงกับสินค๎าที่ขอให๎พิจารณา  และมี
ผลผลิตหรือได๎รับการสนับสนุนจากผู๎ผลิตสินค๎าชนิดเดียวกันรายอ่ืนที่มีผลผลิตภายในประเทศรวมกันไมํ
น๎อยกวําหนึ่งในสี่ของปริมาณการผลิตสินค๎าชนิดเดียวกันทั้งหมดในประเทศด๎วย ซึ่งการก าหนดเงื่อนไข
ดังกลําวเป็นการก าหนดสัดสํวนของปริมาณการผลิตสินค๎าชนิดเดียวกันที่คํอนข๎างสูง จึงเป็นการยากที่
ผู๎ประกอบการรายยํอยจะรวมตัวกันเพื่อขอเปิดการไตํสวน 

 เมื่อน าแนวคิดทฤษฎีความยุติธรรมมาวิเคราะห์ ผลประโยชน์ของผู๎ร๎อง รัฐ และเอกชน ต๎องอยูํบน
ความสมดุลแหํงความยุติธรรม การก าหนดคุณสมบัติที่ปรากฏในมาตรา 13 ในการรวมจ านวนตลาดที่มีผลกระทบ
ตํอสังคมทั้งระบบในประเทศ เป็นการก าหนดจ านวนตลาดหนึ่งในสี่ของปริมาณสินค๎าในตลาดทั้งหมด ยังไมํ
สมดุลกับผลประโยชน์เอกชนที่เกี่ยวเนื่อง ล าพังเอกชนผู๎ประกอบการเพียงรายเดียวและมีสํวนแบํงตลาดไมํถึง
หนึ่งในสี่ก็ควรจะมีสิทธิ์เข๎ามามีสํวนรํวมในการก าหนดคุณสมบัติในการร๎องขอเพื่อเปิดการไตํสวนในกรณี
ปกป้องสินค๎าน าเข๎าด๎วย 

 3. ปัญหาการก าหนดระยะเวลาในการใช้มาตรการปกป้อง ไม่มีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการพิจารณา
ก าหนดกรอบระยะเวลาการกีดกันสินค้า การก าหนดระยะเวลาตามมาตรา 33 แหํงพระราชบัญญัติมาตรการ
ปกป้องจากการน าเข๎าสินค๎าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550 ก าหนดให๎บังคับใช๎มาตรการปกป้องเพียงระยะเวลาที่จ าเป็นแตํ
ไมํเกิน 4 ปี นับแตํวันประกาศบังคับใช๎ กรณีจ าเป็นจะต๎องขอขยายระยะเวลาการใช๎มาตรการดังกลําว ซึ่งระยะ 
เวลาที่บังคับใช๎ทั้งหมด รวมทั้งระยะเวลาที่บังคับใช๎มาตรการชั่วคราวแล๎วต๎องไมํเกิน 10 ปี โดยพระราชบัญญัตินี้
ยังไมํมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดระยะเวลาวํา ในแตํละปัญหานั้นควรมีการก าหนดระยะเวลาในการ
ปรับตัวเทําใด เพื่อให๎เกิดความชัดเจนและครอบคลุมในการพิจารณาก าหนดกรอบระยะเวลาการกีดกันสินค๎า
นั้น แม๎จะมีการก าหนดกรอบระยะเวลาในการบังคับใช๎เทําที่จ าเป็นแตํไมํเกิน 4 ปี และหากมีการขยายเวลา
การบังคับใช๎มาตรการต๎องไมํเกิน 10 ปี และถึงแม๎วําตามมาตรา 34 แหํงพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่มาตรการ
ปกป้องมีผลบังคับใช๎เกินกวําหนึ่งปีให๎ผํอนคลายลงตามล าดับนั้น ก็มิได๎ก าหนดชัดแจ๎งวําการผํอนคลาย
ดังกลําวต๎องมีขีดจ ากัดถึงเพียงใด ไมํมีวิธีการหรือข๎อก าหนดชัดเจนวําสินค๎าชนิดใดต๎องใช๎ระยะเวลาเทําไร 
 จากที่กลําวมาแล๎วในข๎างต๎น จะเห็นได๎วําเงื่อนไขในการก าหนดระยะเวลาดังกลําวเป็นระยะเวลา
คํอนข๎างกว๎าง ไมํมีการจ ากัดระยะเวลาที่แนํนอน อีกทั้งเมื่อมีการผํอนคลายมาตรการดังกลําว ก็ยังไมํมีวิธีการ
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ที่จะติดตามผลการผํอนคลายมาตรการซึ่งสํงผลระยะยาวตํอเศรษฐกิจ ในแนวคิดของความยุติธรรมเห็นวํา การ
ก าหนดระยะเวลาปกป้องไมํจ าต๎องอยูํในกรอบ 4-10 ปี เพียงก าหนดระยะเวลา 1-2 ปี หากเศรษฐกิจภายใน
ฟื้นตัวก็สามารถด าเนินการคลายมาตรการได ๎ไมํจ าเป็นต๎องรอระยะเวลา 4 ปี ซึ่งช๎าเกินไปโดยไมํมีเหตุอันสมควร 
 

อภิปรายผล   
 การก าหนดมาตรการในการปกป้องสินค๎าน าเข๎าตามพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการน าเข๎า

สินค๎าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550 ได๎ก าหนดให๎ผู๎ผลิตสินค๎ารายอ่ืนซึ่งได๎รับผลกระทบจากการน าเข๎าสินค๎าที่เพิ่มขึ้นมี
สิทธิในการร๎องขอให๎ไตํสวนเพื่อให๎มีมาตรการปกป้อง กรณีดังกลําวจึงกํอให๎เกิดปัญหาแกํผู๎ประกอบการผลิต
รายอ่ืนที่ไมํมีสิทธิในการยื่นค าร๎องขอเพื่อไตํสวน และเมื่อมีมาตรการในการปกป้องการน าเข๎าสินค๎าที่เพิ่มขึ้น
แล๎วจะกํอให๎เกิดปัญหาการผูกขาดผู๎ผลิตซึ่งกระทบกับผู๎ผลิตรายอ่ืน ดังนั้น  ควรเพิ่มมาตรการทางกฎหมาย
ในพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการน าเข๎าสินค๎าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550 โดยการก าหนดให๎ผู๎ผลิตรายอ่ืนมี
สิทธิในการร๎องขอเพื่อให๎เปิดการไตํสวน และก าหนดหลักการพิจารณาความเสียหายร๎ายแรงจากการร๎องขอ 
โดยจะต๎องระบุลักษณะความเสียหายให๎ชัดเจน ก าหนดระยะเวลาในการใช๎มาตรการปกป้อง ก าหนดมาตรการ
เยียวยาความเสียหาย และเพิ่มมาตรการส าหรับผู๎ผลิตที่ได๎รับความเสียหายด๎วย 
 การก าหนดมาตรการในการปกป้องสินค๎าน าเข๎าให๎ชัดเจนสอดคล๎องกับสมมติฐานของการวิจัย โดย
น าแนวทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปมาปรับใช๎ในกฎหมายของไทยในเร่ืองการก าหนด
ข๎อพิจารณาความเสียหายร๎ายแรง การก าหนดคุณสมบัติ หรือแม๎กระทั่งการก าหนดระยะเวลา เป็นการสร๎าง
มาตรการที่เข๎มแข็งให๎แกํระบบการค๎าของไทย สอดคล๎องกับแนวคิดทฤษฎีวิศวกรรมทางสังคม ซึ่งใช๎กฎหมาย
เป็นกลไกหรือเคร่ืองมือที่สร๎างขึ้นเพื่อคานผลประโยชน์ตําง ๆ ในสังคมให๎เกิดความสมดุล โดยการตรากฎหมาย
ขึ้นมาเพื่อใช๎แก๎ปัญหา ป้องกัน และยับยั้งการกระท าความผิด น าไปสูํความเสมอภาคตํอไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. เหน็ควรให๎เพิ่มข๎อพิจารณาความเสียหายอยํางร๎ายแรงโดยการก าหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมอยํางชัดเจน
ไว๎ในมาตรา 16 แหํงพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการน าเข๎าสินค๎าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550  และควรน า
หลักเกณฑ์การพิจารณาดังกลําวในกฎหมายฉบับอื่นเข๎ามารวมอยูํในพระราชบัญญัตินี้ด๎วย เพื่อสะดวกในการ
ปฏิบัต ิ 
 2. เห็นควรให๎แก๎ไขเพิ่มเติมในเร่ืองของการก าหนดปริมาณสัดสํวนผู๎มีสิทธิขอให๎คณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาก าหนดมาตรการปกป้องไว๎ในมาตรา 13 ตามพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการน าเข๎า
สินค๎าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550  และควรน าหลักเกณฑ์การก าหนดปริมาณสัดสํวนดังกลําวในกฎหมายฉบับอ่ืน
เข๎ามารวมอยูใํนพระราชบัญญัติน้ีด๎วย เพื่อสะดวกในการปฏิบัติ  
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 3. เห็นควรให๎แก๎ไขเพิ่มเติมการก าหนดระยะเวลาในมาตรา 33 แหํงพระราชบัญญัติมาตรการปกป้อง
จากการน าเข๎าสินค๎าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550  โดยควรก าหนดระยะเวลาการใช๎มาตรการปกป้องของสินค๎าชนิดนั้น ๆ 
ให๎เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจตามกลไกตลาด และควรเพิ่มการติดตามประเมินผลของอุตสาหกรรมนั้นอยําง
ตํอเน่ือง อยํางน๎อยควรประเมินทุกไตรมาสหรือสองไตรมาส เป็นต๎น 
 

บรรณานุกรม 
กมล กมลตระกูล.  (2546).  ฉีกหน้ากากองค์การการค้าโลก.  กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาสน์. 
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.  (2537).  แกตต์กับการเจรจารอบอุรุกวัย.  กรุงเทพฯ: กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. 
               .  (2544).  เจรจาการค้าพหุภาคี: องค์การการค้าโลก.  กรุงเทพฯ: กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. 
เดือนเดํน นิคมบริรักษ์ และกิรติพงศ์ แนวมาลี.  (2547).  การปรับปรุงกฎกติกาความตกลงว่าด้วยการ 
               ทุ่มตลาด.  กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 
ทัชชมัย ฤกษะสุต.  (2539).  กติกาอื่น ๆ ของแกตต์.  กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 
               .  (2551).  กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ องค์การการค้าโลก (WTO): บทท่ัวไป (พิมพ์ 
               คร้ังที่ 2).  กรุงเทพฯ: วิญญูชน 
               .  (2554).  แกตต์และองค์การการค้าโลก (พิมพ์คร้ังที่ 6).  กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
ศิวัช อํวมประดิษฐ์.  (2552).  กฎกติกา WTO เล่ม 2: การเข้าถึงตลาด (market access).  กรุงเทพฯ: สามลดา. 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

338 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรากร ใช้เทียมวงศ์* 
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บทคัดย่อ  
 คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได๎จัดกิจกรรม “วาดภาพพํอ” โดยมีวัตถุประสงค์ให๎คณาจารย์ 
นักศึกษา และบุคลากรคณะดิจิทัลมีเดีย รํวมกันวาดภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อร าลึกถึงพระอัจฉริยภาพด๎านงานศิลปะของ “อัครศิลปิน” ผํานการสร๎างสรรค์ผลงาน
ศิลปะในรูปแบบภาพจิตรกรรมฝาผนัง แตํข๎อจ ากัดในการเข๎ารํวมงานส าหรับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
ของคณะคือ การไมํมีพื้นฐานทางด๎านศิลปะ จึงต๎องปรับเปลี่ยนเทคนิคในการท างานจากการวาดภาพคนเหมือน
เป็นการวาดภาพด๎วยวิธีการระบายสีภาพตามตัวเลข เพื่อเปิดโอกาสให๎คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของ
คณะเข๎ารํวมกิจกรรมได๎โดยไมํต๎องค านึงถึงระดับความสามารถด๎านศิลปะ และเมื่อน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ 
ใช๎ในการสร๎างไฟล์ภาพต๎นฉบับระบายสีภาพตามตัวเลขในแบบดิจิทัลแล๎ว ท าให๎ภาพวาดพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภาพนี้ เป็นงานศิลปะที่ทุกคนสามารถรํวมกันสร๎างสรรค์
ผลงานในรูปแบบเดียวกันนี้ขึ้นอีกครั้งเมื่อใดก็ได๎ตามที่ต๎องการ 
ค าส าคัญ: การระบายสีภาพตามตัวเลข, ภาพจิตรกรรมฝาผนัง, ผู๎ไมํมีพื้นฐานด๎านศิลปะ 
 

ABSTRACT  
 In the remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej as a “supreme artist,” the School 
of Digital Media at Sripatum University arranged the “Painting of the King” project to create the mural painting 
from the picture of His Majesty King Bhumibol Adulyadej. This activity aimed to invite everyone including 
students and staff in the School of Digital Media to participate in the painting. Painting the King’s portrait 
with traditional mural painting technique required a high level of artistic skills;  therefore,  some computer 

 
* ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน คณะดิจิทัลมเีดีย  มหาวิทยาลัยศรปีทุม  
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softwares were applied with painting by numbers technique in order to allow non-artists to paint without 
any concern in artistic skills. Moreover, after the King’s picture had been transformed into painting by 
numbers in digital file format, the mural painting of His Majesty King Bhumibol Adulyadej was reproduced by 
non-artists with similar results.. 
Keywords: painting by numbers, mural painting, non-artist. 
 

บทน า  
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความเป็นเลิศทางด๎าน

ศิลปะในหลายแขนง ทั้งด๎านดนตรี ด๎านการถํายภาพ ด๎านวรรณกรรม และด๎านจิตรกรรม พระปรีชาสามารถ
ทางด๎านงานศิลปะเป็นที่ประจักษ์ชัด ทรงได๎รับการทูลเกล๎าทูลกระหมํอมถวายพระราชสมัญญาวํา “อัครศิลปิน” 
การสูญเสียคร้ังยิ่งใหญํในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จึงไมํเพียงแตํเป็นการสูญเสียพระมหากษัตริย์อันเป็นที่
รักยิ่งของปวงชนชาวไทยเทํานั้น หากเรายังได๎สูญเสีย “อัครศิลปิน” ผู๎ทรงพระปรีชาสามารถไปด๎วย ในชํวง
เวลาแหํงการถวายความอาลัยที่ผํานมา หนํวยงานราชการ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ได๎รํวมกันจัดกิจกรรม
น๎อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหลากหลายรูปแบบ
ตามความเหมาะสม คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นคณะที่มีการเรียนการสอนด๎านศิลปะและ
การออกแบบ จึงจัดกิจกรรม “วาดภาพพํอ” โดยให๎คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในคณะดิจิทัลมีเดีย รํวมกัน
วาดภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อรํวมร าลึกถึงพระอัจฉริยภาพ
ด๎านงานศิลปะของ “อัครศิลปิน” ผํานการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

 เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้เป็นไปเพื่อให๎คณาจารย์และนักศึกษา ตลอดจน
บุคลากรของคณะดิจิทัลมีเดียทุกคนมีสํวนรํวมในการน๎อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด๎วยการรํวมกิจกรรม “วาดภาพพํอ” ซึ่งเป็นการวาดภาพพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชลงบนก าแพงด๎วยวิธีการวาดภาพคนเหมือน (portrait) ซึ่ง
ต๎องอาศัยทักษะการวาดภาพและการลงสีที่แมํนย าของผู๎วาด แตํการจัดกิจกรรมนี้มีระยะเวลาในการท างาน
กระชั้นชิด  จึงจ าเป็นต๎องเปลี่ยนรูปแบบจากการวาดภาพคนเหมือนแบบดั้งเดิมที่จ ากัดคุณสมบัติของผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมให๎อยูํแตํเพียงผู๎ที่มีความเชี่ยวชาญด๎านศิลปะเทํานั้น มาเป็นการวาดภาพระบายสีตามตัวเลข (painting by 
numbers) ที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมที่ไมํมีพื้นฐานด๎านศิลปะสามารถเข๎ารํวมกิจกรรมการสร๎างสรรค์
ผลงานศิลปะเพื่อน๎อมร าลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ได๎ 
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วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
 1. เพื่อค๎นคว๎าหาวิธีการและเทคนิคส าหรับการสร๎างผลงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรมฝาผนังที่เปิด

โอกาสให๎ทุกคนมีสํวนรํวมในการสร๎างสรรค์โดยที่ไมํมีข๎อจ ากัดด๎านพื้นฐานทางศิลปะ 
 2. เพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการสร๎างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังด๎วยเทคนิคการระบายสีตามตัวเลข 

(painting by numbers)  
 3. เพื่อศึกษาวิธีการเลือกใช๎โทนสีส าหรับงานจิตรกรรมฝาผนังที่เหมาะสมกับการไว๎อาลัย 
 4. เพื่อสร๎างสรรค์ผลงานภาพจิตรกรรมฝาผนังภาพพระบรมฉายาลักษณ์ด๎วยเทคนิคการระบายสีตาม

ตัวเลข (painting by numbers) ส าหรับกิจกรรมน๎อมร าลึก “วาดภาพพํอ” ของคณะดิจิทัลมีเดีย 
 

กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน 
 การสร๎างสรรค์ผลงานภาพจิตรกรรมฝาผนังส าหรับกิจกรรมน๎อมร าลึก “วาดภาพพํอ” ของคณะ

ดิจิทัลมีเดีย มีการค๎นคว๎าข๎อมูลทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องเพื่อน ามาประยุกต์ใช๎ในการท างาน ดังนี้ 
 1. เทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง (mural painting techniques)  วิธีการวาดภาพจิตรกรรม

ฝาผนังสมัยใหมํส าหรับผนังภายในอาคารสํวนใหญํในปัจจุบันไมํยุํงยากเหมือนกับวิธีการวาดภาพจิตรกรรม
ฝาผนังแบบดั้งเดิม ศิลปินมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหมํมาประยุกต์ใช๎เพื่ออ านวยความสะดวกในแตํละขั้นตอน
การท างาน เชํน เคร่ืองฉายภาพ (projector) คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช๎ในการสร๎างสรรค์ผลงานมีการพัฒนามาอยํางตํอเนื่อง ดังนั้น ขั้นตอนในการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยใหมํ
จึงแบํงออกเป็น 5 ขัน้ตอน ที่ไมํซับซ๎อนดังน้ี (Mural Expert, Online, 2013) 

 ขั้นที่ 1 เลือกภาพและผนังที่ต๎องการจะวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง เมื่อเลือกได๎แล๎วให๎ทดลองน าภาพที่
เลือกมาตัดตํอภาพลงบนผนังด๎วยโปรแกรม Photoshop เพื่อพิจารณาความสวยงามของขนาดภาพวาด ต าแหนํง
ภาพวาดบนผนัง และโทนสีที่เหมาะสม 

 ขั้นที่ 2 เตรียมผนังกํอนการวาดภาพ ผนังที่เหมาะสมกับงานจิตรกรรมฝาผนังควรเป็นผนังที่ไมํได๎
ติดวอลล์เปเปอร์ พื้นผิวเรียบไมํมีรอยแตกหรือรูบนผนัง หรือหากมีควรซํอมให๎เรียบร๎อย หลังจากนั้นจึงท า
ความสะอาดผนังด๎วยฟองน้ าหรือผ๎าชุบน้ า แล๎วทิ้งไว๎ให๎แห๎งกํอนจะทาสีรองพื้นแบบด๎านสีขาว 

 ขั้นที่ 3 รํางภาพลงบนผนัง หากภาพต๎นแบบไมํซับซ๎อนและผู๎วาดมีทักษะในการวาดที่ดีอยูํแล๎ว สามารถ
รํางภาพจากแบบรํางลงบนผนังได๎เลยโดยตรงด๎วยดินสอ แตํหากภาพซับซ๎อนมีรายละเอียดมาก ควรใช๎เคร่ือง
ฉายภาพ (projector) ตํอกับคอมพิวเตอร์ฉายภาพลงบนผนังจะให๎ความแมํนย าในการรํางภาพมากกวํา 

 ขั้นที่ 4 เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ จัดหาแปรงทาสี พูํกันแบนและพูํกันกลมส าหรับเก็บรายละเอียด
สีอะคริลิกหรือสีน้ าพลาสติกทาบ๎าน และปากกาเมจิกกันน้ าสีด าส าหรับงานที่ต๎องตัดเส๎น 
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 ขั้นที่ 5 ระบายสีตามภาพรําง ปูผ๎าใบหรือหนังสือพิมพ์รองให๎เรียบร๎อย แล๎วจึงลงสีโดยเร่ิมจากลง
สีพื้นในบริเวณกว๎างให๎เรียบจนไมํเห็นรอยแปรงทาสี หลังจากนั้นจึงเร่ิมลงสีเก็บรายละเอียด ตามด๎วยการตัด
เส๎นด๎วยปากกาเมจิก หากต๎องการลงสีทับกันหลายชั้นต๎องรอให๎สีชั้นลํางแห๎งกํอนจึงจะลงสีชั้นตํอไป และ
ต๎องล๎างแปรงหรือพูํกันให๎สะอาดทุกคร้ังกํอนที่จะเปลี่ยนสีใหมํ 

 2. การระบายสีภาพตามตัวเลข (painting by numbers) ในชํวงต๎น ค.ศ. 1950 ภาพส าหรับการระบายสี
ตามตัวเลขเป็นที่นิยมมากในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากมีความเจริญรํุงเรืองของเศรษฐกิจภายในประเทศหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 สํงผลให๎ประชาชนมีความเป็นอยูํดี ไมํจ าเป็นต๎องดิ้นรนท างานหนักเหมือนกํอน เมื่อมี
เวลาวํางมากขึ้นผนวกกับแนวคิดต๎องการเปลี่ยนคนธรรมดาให๎กลายเป็นศิลปิน คนในสมัยนั้นจึงเร่ิมหันมา
ให๎ความสนใจกับกิจกรรมยามวําง โดยเฉพาะการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะด๎วยวิธีการระบายสีภาพตามตัวเลข 
บุคคลผู๎คิดค๎นภาพระบายสีตามตัวเลขขึ้นมาคือ แม็กซ์ เอส ไคลน์  (Max S. Klein) เจ๎าของบริษัทปาล์มเมอร์เพ๎นท์
แหํงดีทรอยต์  รัฐมิชิแกน และศิลปินชื่อ แดน รอบบิ้นส์  (Dan Robbins) ซึ่งเป็นผู๎สร๎างผลงานต๎นฉบับของ
ภาพระบายสีตามตัวเลขขึ้นมามากมาย ทั้งภาพทิวทัศน์ ภาพวิวทะเล ภาพสัตว์เลี้ยง ไปจนกระทั่งภาพวาดชิ้น
เอกของศิลปินระดับโลกอยํางลีโอนาร์โด ดา วินชี ชุดระบายสีภาพตามตัวเลขหนึ่งชุดของบริษัทปาล์มเมอร์
เพ๎นท์ประกอบด๎วย พูํกันระบายสี 2 ด๎าม สีที่ผสมเรียบร๎อยแล๎วประมาณ 90 สี และผ๎าใบหรือแผํนกระดาษที่
มีลายเส๎นพร๎อมตัวเลขในชํองวํางส าหรับการลงสี (Bird, 2001) 

 ขั้นตอนในการสร๎างภาพส าหรับระบายสีตามตัวเลขโดยทั่วไป เร่ิมจากการน าภาพถํายหรือภาพวาด
ต๎นแบบมาลอกลายเส๎นแยกตามเฉดสีแตํละสีที่แตกตํางกันในภาพ ควรแยกเฉดสีให๎ละเอียดมากที่สุดเพื่อให๎
ไดร๎ายละเอียดของภาพวาดที่สมจริง หลังจากนั้นจึงใสํตัวเลขที่เป็นรหัสของสีแตํละเฉดลงในชํองวําง เรียงล าดับ
ตามน้ าหนักของสีแตํละเฉด ในยุคที่คอมพิวเตอร์ยังไมํแพรํหลายการสร๎างต๎นฉบับของภาพระบายสีตามตัวเลข
ทุกขั้นตอนต๎องท าด๎วยมือของศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญด๎านการวาดภาพ แตํในปัจจุบันสามารถใช๎โปรแกรม 
Photoshop ชํวยรํนระยะเวลาการท างานบางขั้นตอนได๎ เชํน ปรับแตํงภาพถํายแบบเหมือนจริงให๎กลายเป็นภาพ
แบบรูปวาด แล๎วจึงน ามาลอกลายแยกสีหรือใช๎เคร่ืองมือดูดสีจากภาพต๎นแบบเพื่อแยกเฉดสี เป็นต๎น (Hissey & 
Tappenden, 2003) 
 3. ไทยโทน (Thaitone) การใช๎สีนับวําเป็นอีกองค์ประกอบส าคัญที่ขาดไมํได๎ส าหรับการสร๎างสรรค์
ผลงานภาพจิตรกรรมฝาผนัง ในวัฒนธรรมไทยนั้นสีไมํเพียงแตํมีคุณคําในแงํของความสวยงาม แตํยังมีความ 
หมายที่สื่อถึงความคิด ความเชื่อ และศาสนา รวมถึงการใช๎สีเพื่อบํงบอกถึงกาลเทศะอีกด๎วย ไพโรจน์ พิทยเมธี 
(2559) อาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับโทนสีไทยซึ่งเป็นสีที่ได๎มาจาก
วัตถุดิบธรรมชาติจนสามารถรวบรวมและเผยแพรํออกสูํสาธารณะเป็นที่ร๎ูจักกันทั่วไปในชื่อ ไทยโทน (Thaitone) 
ซึ่งมีจ านวนมากกวํา 150 โทนสี ในชํวงเวลาแหํงการสูญเสียของปวงชนชาวไทยเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
ได๎มีการจัดท าไทยโทนในหมวดสีด าเผยแพรํผํานทางแฟนเพจเฟซบุ๏กชื่อ  “ไทยโทน Thaitonecolor” (ไทยโทน 
Thaitonecolor, ออนไลน์, 2559) โดยมีวัตถุประสงค์ให๎น าไปใช๎ส าหรับงานทางด๎านศิลปะและการออกแบบ
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ที่เหมาะสมกับการถวายความอาลัย ดังนั้น สีไทยโทนในหมวดสีด าจึงมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช๎ในการ
สร๎างสรรค์ผลงานภาพจิตรกรรมฝาผนังส าหรับกิจกรรมน๎อมร าลึก “วาดภาพพํอ” ทั้งในแงํของการสื่ออารมณ์ 
การสื่อความหมาย และกาลเทศะ 

 

วิธีการด าเนินงาน 
 เนื่องจากการจัดท าผลงานชิ้นนี้เป็นการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง (mural painting) รูปแบบสมัยใหมํ มี

ขั้นตอน วิธีการ และวัสดุอุปกรณ์ที่แตกตํางไปจากวิธีการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบดั้งเดิม จึงต๎องศึกษา
ตัวอยํางผลงานซึ่งเป็นภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังบนเสาขนาดใหญํภายนอกอาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ของคณะ
ดิจิทัลมีเดีย ซึ่งผลงานดังกลําวจัดท าขึ้นในรูปแบบการ์ตูนรํวมสมัย แสดงถึงความสนุกสนานของการเรียนใน
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 1 ภาพจิตรกรรมฝาผนังบนเสานอกอาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) 
 
 ขั้นตอนในการด าเนินงาน เร่ิมจากการรํางภาพลงสีบนกระดาษ แล๎วน าภาพรํางดังกลําวไปทดลอง

วางในสถานที่จริงด๎วยการใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดตํอเพื่อจ าลองให๎เห็นภาพบรรยากาศโดยรวมของผลงานที่
เสร็จสมบูรณ์ เมื่อแบบรํางได๎รับการอนุมัติเรียบร๎อยแล๎วจึงใช๎เคร่ืองฉายภาพ (projector) ฉายภาพลงบนผนัง
เพื่อรํางภาพกํอนจะระบายสีลงบนผนังตามเส๎นที่รํางไว๎ด๎วยสีอะคริลิกส าหรับทาภายในอาคาร สีประเภทนี้
เหมาะส าหรับการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญํเพราะมีให๎เลือกหลากหลายเฉดสี ใช๎น้ าเป็นตัวท าละลาย 
สะดวกแกํการใช๎งาน ไมํมีกลิ่นแรงเหมือนสีน้ ามัน และราคายํอมเยา นอกเหนือจากการศึกษาวิธีการวาดภาพ
แล๎ว สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือการหาข๎อมูลเกี่ยวกับโทนสีที่เหมาะสมส าหรับผลงานภาพจิตรกรรมฝาผนังที่
จัดท าขึ้นเพื่อถวายความอาลัย โดยโทนสีที่เลือกใช๎ต๎องค านึงถึงความถูกต๎องตามกาลเทศะและความสวยงาม
ไปพร๎อมกัน  
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ผลการด าเนินงาน 
 การสร้างภาพร่างต้นแบบ ด าเนินการ ดังนี ้ 
 1. เลือกผนังท่ีจะใช้ส าหรับการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง ผนังที่จะใช๎ในการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ส าหรับกิจกรรมน๎อมร าลึก “วาดภาพพํอ” เป็นผนังด๎านข๎างทางเข๎าคณะดิจิทัลมีเดีย ชั้น 6 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม มีความสูง 3.00 เมตร และความกว๎าง 7.25 เมตร 

 2. เลือกภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่เหมาะสมกับต าแหน่งของผนัง  ภาพพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เลือกมาจากหน๎าปกของนิตยสารแพรวฉบับพิเศษ “อาลัย
ในหลวง สํงเสด็จสูํสวรรคาลัย” ซึ่งเป็นภาพขาวด าที่มีองค์ประกอบภาพสวยงามและมีน้ าหนักของเฉดสีขาว
เทาด าครบถ๎วนเหมาะแกํการน ามาวาดด๎วยเทคนิคการวาดภาพระบายสีตามตัวเลข เมื่อเลือกภาพพระบรม
ฉายาลักษณ์ได๎เรียบร๎อยแล๎ว จึงทดลองน าไฟล์ภาพดังกลําวไปตัดตํอวางบนผนังด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการจัดองค์ประกอบระหวํางภาพพระบรมฉายาลักษณ์กับที่วํางบนผนังและ
การจัดวางตัวหนังสือประกอบภาพ 

 3. ดัดแปลงภาพพระบรมฉายาลักษณ์ให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ต้นฉบับภาพระบายสีตามตัวเลข 
(painting by numbers) ปรับสีไฟล์ภาพต๎นฉบับให๎คําคอนทราสต์เพิ่มขึ้นเล็กน๎อย เพื่อแยกเฉดสีที่มีน้ าหนัก
แตกตํางกันให๎ชัดเจนขึ้นกํอนที่จะลงสีและลอกลายเส๎นเพื่อแบํงขอบเขตของสี แล๎วน าไฟล์ภาพที่ลอกลายเส๎น
และลงสีเรียบร๎อยแล๎วไปเทียบเฉดสีและใสํตัวเลขเป็นรหัสของแตํละเฉดสีในโปรแกรม Illustrator ซึ่งไฟล์นี้
สามารถ Export เป็นไฟล์เว็กเตอร์สกุล AI ที่สามารถน าไปยํอขยายได๎ไมํจ ากัดขนาด โดยที่ความละเอียดของ
ภาพคงความคมชัดไมํมีการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 ภาพเปรียบเทียบแสดงขั้นตอนการท างานด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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 การสร้างสรรค์ผลงานจริง ด าเนินการดังนี ้ 
 1. เตรียมผนังส าหรับวาดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ท าความสะอาดผนังซึ่งเป็นผนังปูนฉาบเรียบ

ภายในอาคาร เดิมมีการตกแตํงด๎วยภาพพิมพ์บนแผํนไวนิลและติดตั้งจอทีวี LCD แบบติดผนัง จึงต๎องย๎ายจอทีวี
และร้ือสายไฟกํอนที่จะลอกแผํนไวนิลออกแล๎วท าความสะอาดผนัง ติดเทปมาสก์กิ้งรอบบริเวณที่จะวาดภาพ
เพื่อกันไมํให๎สีเลอะถูกสํวนที่ไมํต๎องการ เชํน กรอบประตู บัวพื้น เป็นต๎น เมื่อติดเทปเรียบร๎อยแล๎วจึงลงมือ
ทาสีรองพื้นด๎วยสีน้ าพลาสติกสีขาวแบบด๎าน 

 2. ร่างภาพลงบนผนัง เน่ืองจากระยะเวลาในการท างานคํอนข๎างกระชั้นชิด จึงเลือกใช๎วิธีฉายภาพ
ไฟล์ต๎นฉบับภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในรูปแบบภาพระบายสีตามตัวเลขจากคอมพิวเตอร์ลงบนผนังโดยตรงด๎วย
การตํอเข๎ากับเคร่ืองฉายภาพ (projector) และใช๎ดินสอในการรํางภาพ วิธีนี้สามารถชํวยกันรํางภาพพร๎อมกัน
ได๎หลายคน และอาศัยเพียงทักษะด๎านการวาดเส๎นขั้นพื้นฐานก็เพียงพอส าหรับการท าหน๎าที่รํางภาพลงบนผนัง 

 3. ระบายสีตามตัวเลขบนภาพร่าง พิมพ์ต๎นฉบับภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในรูปแบบภาพระบายสี
ตามตัวเลขจากคอมพิวเตอร์เพื่อน าเฉดสีในภาพมาเทียบกับสีน้ าพลาสติกที่เตรียมไว๎ ผสมสีให๎ได๎เฉดสีครบ
ตามที่ระบุไว๎ในภาพต๎นฉบับ หลังจากนั้นจึงเร่ิมลงสีบนภาพรํางบนผนังโดยเลือกสีให๎ตรงตามตัวเลขที่เขียน
ไว๎บนภาพ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเปิดโอกาสให๎นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในคณะได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรม
วาดภาพ 

 4. เก็บรายละเอียดและติดสติกเกอร์ตัวอักษร เมื่อผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมลงสีภาพโดยรวมทั้งหมดเสร็จแล๎ว 
อาจารย์และนักศึกษาที่มีทักษะด๎านการวาดภาพจึงเร่ิมเก็บรายละเอียดการลงสีบางสํวนที่ยังไมํเรียบร๎อย หรือ
แก๎ไขบริเวณที่ลงสีผิดจนกระทั่งภาพวาดพระบรมฉายาลักษณ์บนผนังมีรายละเอียดสวยงามใกล๎เคียงกับไฟล์
ภาพต๎นฉบับ ขั้นตอนสุดท๎ายคือการติดสติกเกอร์ตัวอักษร “ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล๎า” ลงบนผนังตามต าแหนํง
ที่ได๎ก าหนดไว ๎

 การน าไปใช้งาน   
 จากการน าเทคนิคระบายสีตามตัวเลขมาประยุกต์ใช๎กับการวาดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในรูปแบบ

จิตรกรรมฝาผนังส าหรับกิจกรรมน๎อมร าลึก “วาดภาพพํอ” โดยใช๎วิธีการดัดแปลงภาพจากภาพพระบรม
ฉายาลักษณ์ต๎นฉบับให๎กลายเป็นภาพส าหรับระบายสีตามตัวเลขในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัล ท าให๎นักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากรในคณะดิจิทัลมีเดียทุกคนมีโอกาสเข๎ารํวมกิจกรรมวาดภาพนี้ได๎โดยไมํต๎องกังวลถึง
ข๎อจ ากัดทางทักษะด๎านศิลปะของตนเอง 
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ภาพที่ 3 นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเข๎ารํวมกิจกรรม 
                                        น๎อมร าลึก “วาดภาพพํอสํงตํอความดีสูํผู๎ประสบภัยภาคใต๎” 

 
 เมื่อน าเทคนิคนี้ไปใช๎รํวมกับไฟล์ดิจิทัลของภาพระบายสีตามตัวเลขที่สร๎างขึ้นจากภาพพระบรม

ฉายาลักษณ์ ท าให๎สามารถจัดกิจกรรมวาดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นเมื่อใดก็ได๎ที่ต๎องการ ให๎บุคคลทั่วไป
ได๎มีสํวนรํวมในการสร๎างสรรค์ผลงานภาพวาดพระบรมฉายาลักษณ์ที่มีความสวยงามใกล๎เคียงกับภาพต๎นฉบับ 
ซึ่งตํอมามีการน าไฟล์ภาพนี้ไปใช๎ในการจัดกิจกรรมน๎อมร าลึก “วาดภาพพํอสํงตํอความดีสูํผู๎ประสบภัยภาคใต๎” 
ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) ระหวํางวันที่ 25-26 มกราคม 2560 เพื่อสมทบทุนชํวยเหลือผู๎ประสบภัยทาง
ภาคใตอี๎กด๎วย 

 

สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ  
 เมื่อเปรียบเทียบขั้นตอนการสร๎างสรรค์ผลงานภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังบนเสาขนาดใหญํภายนอก

อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ของคณะดิจิทัลมีเดียที่ผํานมากับการสร๎างผลงานภาพวาดพระบรมฉายาลักษณ์
ด๎วยเทคนิคระบายสีตามตัวเลขในคร้ังนี้ ซึ่งมีการด าเนินงานตามขั้นตอนของการสร๎างภาพต๎นฉบับส าหรับ
ระบายสีตามตัวเลขและการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยใหมํที่น าเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช๎
ในกระบวนการ พบวําการท างานในขั้นตอนการรํางภาพและการลงสีสะดวกรวดเร็วขึ้น ไมํจ าเป็นต๎องใช๎ศิลปิน
หรือผู๎ที่มีทักษะด๎านการวาดภาพคนเหมือน (portrait) ท าให๎สามารถจัดท าผลงานทันตามก าหนดภายในระยะเวลา
จ ากัด แตกตํางจากผลงานชิ้นแรกที่มีเฉพาะอาจารย์หรือนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดียที่ได๎รับการคัดเลือกมาเทํานั้น
เป็นผู๎รํางภาพ ลงสี และตัดเส๎นผลงานเกือบทั้งหมด อีกทั้งการวาดภาพด๎วยเทคนิคระบายสีตามตัวเลขยังเปิด
โอกาสให๎บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีสํวนรํวมในการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะได๎อีกด๎วย  
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ภาพที่ 4 ภาพวาดพระบรมฉายาลักษณ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล๎ว 
 
 แตํอยํางไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดจากการท างานรํวมกันระหวํางเทคโนโลยียุคดิจิทัลกับวิธีการสร๎างผลงาน

ศิลปะบนสื่อแบบดั้งเดิมคือ การผสมสีส าหรับวาดภาพจากแมํสีให๎ได๎เฉดสีที่ตรงกันหรือใกล๎เคียงกับเฉดสีดิจิทัล
จากคอมพิวเตอร์ที่อยูํในระบบ RGB ซึ่งสีทั้ง 2 แบบนี้มีวิธีการผสมสีแตกตํางกัน ต๎องอาศัยความร๎ูเร่ืองทฤษฎีสี
และทักษะทางด๎านศิลปะของผู๎ผสมสีเพื่อให๎ได๎ผลลัพธ์ที่ใกล๎เคียงกันที่สุด ซึ่งบางคร้ังไมํสามารถผสมสีให๎ได๎
เฉดเดียวกันเหมือนเดิมทุกคร้ัง จึงต๎องผสมสีแตํละสีให๎มีปริมาณเพียงพอตํอการท างานภายในคร้ังเดียวกัน
ทั้งหมดให๎ครบทุกเฉดสีตามที่ระบุไว๎ในไฟล์ภาพต๎นฉบับ  

 นอกจากภาพวาดพระบรมฉายาลักษณ์บนฝาผนังแล๎ว ยังมีข๎อความถวายความอาลัยซึ่งตามปกติจะ
เขียนด๎วยมือ แตํด๎วยข๎อจ ากัดเร่ืองเวลาจึงเลือกใช๎วิธีการตัดสติกเกอร์จากไฟล์ดิจิทัลแล๎วน ามาติดบนผนังแทน 
ท าให๎ได๎ข๎อความที่มีความประณีตสวยงามใกล๎เคียงกับการวาดตัวอักษรด๎วยมือ แตํในระยะยาวสติกเกอร์บางสํวน
อาจจะมีการลอกหลุดในภายหลัง ไมํเหมือนการใช๎สีเขียนที่จะติดอยูํบนผนังได๎คงทนกวํา 
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ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับค าร้องทุกข์ของพนักงานอัยการ 
ในชั้นสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

LEGAL PROBLEM CONCERNING THE PUBLIC ATTORNEY’S 
ADMISSION OF COMPLAINT IN THE INQUIRY STAGE  

UNDER THE CRIMINAL PROCEDURE CODE  
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   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สอาด หอมมณี** 

Asst.  Prof. Dr. Sa-ade Hommanee 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับอ านาจการรับค าร๎องทุกข์ของพนักงานอัยการ
ในชั้นสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับหลักการรับค าร๎อง
ทุกข์ของพนักงานอัยการทั้งของไทยและตํางประเทศ เพื่อหาแนวทางแก๎ไขปัญหาการรับค าร๎องทุกข์ของ
พนักงานอัยการของประเทศไทยให๎มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมแกํผู๎ต๎องหาหรือจ าเลยเพิ่มมากยิ่งขึ้น พบวํา
รูปแบบในการรับค าร๎องทุกข์ของพนักงานอัยการของประเทศไทย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาของไทย มาตรา 121 มาตรา 123 และมาตรา 124 มีการแบํงแยกการสอบสวนกับการฟ้องร๎องคดีออกจากกัน 
ท าให๎พนักงานอัยการไมํสามารถรับเร่ืองราวร๎องทุกข์หรือปฏิเสธการรับค าร๎องทุกข์ได๎ สํงผลให๎กระบวนการ
ยุติธรรมของไทยเกิดความลําช๎าและสํงผลโดยตรงตํอสิทธิและเสรีภาพของผู๎ถูกกลําวหา  
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ผู๎วิจัยเห็นควรให๎ปรับปรุงแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 123 ให๎พนักงาน
อัยการของไทยมีอ านาจรับค าร๎องทุกข์ มาตรา 121 ให๎พนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนมีอ านาจสอบสวน
คดีอาญา และบัญญัติเพิ่มเติมมาตรา 124/2 ให๎พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจซึ่งได๎ทราบการกระท าผิดที่มี
อัตราโทษจ าคุกอยํางสูงตั้งแตํสิบปีขึ้นไปในการปฏิบัติหน๎าที่ของตน ต๎องรีบแจ๎งให๎พนักงานอัยการทราบและ
สํงมอบบันทึกถ๎อยค าและส านวนที่เกี่ยวข๎องพร๎อมทั้งรายละเอียดให๎พนักงานอัยการโดยไมํชักช๎า 
ค าส าคัญ: การรับค าร๎องทุกข์, พนักงานอัยการ, พนักงานสอบสวน  
 

 ABSTRACT  
 The research aimed to study and analyze problems concerning the Public Attorney's power to admit 
complaints in the inquiry stage under the Criminal Procedure Code, as well as Thai and foreign laws relating to 
the bases for the Public Attorney's admission of complaints, in order to find solution to Thai Public Attorney's 
admission of complaints so that it would be more efficient and fairer to the alleged or the accused offenders. It 
was found that the formats of Thai Public Attorney's admission of complaints under Thai Criminal Procedure 
Code, Section 121, Section 123 and Section 124, separate inquiry and prosecution from each other, preventing 
the Public Attorney from admitting complaints or refusing admission of complaints causing delays in Thai 
justice procedures, and directly affecting rights and liberties of the alleged offenders. 
 It is recommended that the Criminal Procedure Code, Section 123, should be amended in order 
to empower Thai Public Attorney to admit complaints, Section 121, empower the Public Attorney and the 
Inquiry Official to investigate criminal cases, and add Section 124/2 to allow the administrative or police 
officials, who are aware of commission of an offense, for which maximum punishment is ten years imprisonment 
or more, to urgently notify the Public Attorney and submit relevant record of statements and files, as well 
as details, to the Public Attorney, without delay. 
Keywords: complaint, public attorney, inquiry official. 
 

บทน า 
 การด าเนินคดีอาญาในประเทศไทย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแยกอ านาจการสอบสวน
คดีอาญาโดยให๎พนักงานสอบสวนหรือเจ๎าพนักงานสอบสวนตามกฎหมายอ่ืนเป็นผู๎รับผิดชอบ สํวนการฟ้อง
คดีเป็นอ านาจของพนักงานอัยการ แตํสุดท๎ายพนักงานอัยการเทํานั้นที่เป็นผู๎มีอ านาจสั่งคดี ซึ่งแสดงให๎เห็น
วําการสอบสวนฟ้องร๎องเป็นกระบวนการเดียวกันที่แบํงแยกไมํได๎ แตํจากการที่พนักงานอัยการไมํมีอ านาจ
รับค าร๎องทุกข์และเร่ิมคดีเองได๎ ท าให๎เกิดปัญหาเชื่อมโยงหลายประการในการด าเนินคดีอาญาของประเทศไทย 
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ซึ่งประเทศในกลุํมระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law System) ได๎แกํ สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ญ่ีปุ่น และประเทศในกลุํมระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) ได๎แกํ 
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ก าหนดให๎ผู๎เสียหายมีทางเลือกที่จะร๎องทุกข์กลําวโทษตํอพนักงานอัยการได๎ 
พนักงานอัยการมีอ านาจรับค าร๎องทุกข์ได๎ และบางประเทศให๎อ านาจในการตั้งข๎อกลําวหาเป็นของพนักงาน
อัยการ เนื่องจากพนักงานอัยการมีความเชี่ยวชาญและความช านาญทางกฎหมายมากกวําพนักงานสอบสวน 
อีกทั้งปัญหาการมีคดีขึ้นสูํศาลจ านวนมากแตํขาดประสิทธิภาพ ปัญหาสิทธิและเสรีภาพของผู๎ถูกกลําวหา ปัญหา
การบํายเบี่ยงไมํรับค าร๎องทุกข์ และปัญหาการตั้งข๎อกลําวหาที่ไมํตรงกับความเป็นจริง ซึ่งจะมีผลกระทบตํอ
กระบวนการยุติธรรมอ่ืน ๆ ที่จะตามมา การขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช๎หรือไมํสามารถด าเนินการตํอได๎ 
สํงผลกระทบตํอความนําเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมโดยตรง ปัญหาเร่ืองอ านาจเร่ิมต๎นคดีของพนักงาน
อัยการและการรับค าร๎องทุกข์ทางเลือกจึงมีความส าคัญอยํางมาก จ าเป็นที่จะต๎องน ามาวิเคราะห์เพื่อปรับใช๎กับ
ประเทศไทยให๎เกิดประโยชน์สูงสุดในการบังคับใช๎กฎหมายตํอไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวกับปัญหาการรับค าร๎องทุกข์ของ
พนักงานอัยการ 
 2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกีย่วกบัหลกัการรับค าร๎องทุกข์ของพนกังานอัยการทั้งของประเทศ 
ไทยและกฎหมายตํางประเทศ ทั้งในระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law System) และระบบกฎหมายจารีต
ประเพณี (Common Law System) 
 3. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาข๎อจ ากัดเกี่ยวกับบทบาทการรับค าร๎องทุกข์ของพนักงานอัยการของกฎหมาย
ไทยและกฎหมายตํางประเทศ 
 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับการรับค าร๎องทุกข์ของพนักงานอัยการในชั้นสอบสวน
ของประเทศไทยให๎มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมแกํผู๎ต๎องหาหรือจ าเลยเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ศึกษาปัญหาอ านาจการรับค าร๎องทุกข์และสอบสวนของพนักงานอัยการในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา โดยศึกษาตัวบทกฎหมาย วิทยานิพนธ์ และแนวค าพิพากษาศาลฎีกา ตลอดจนความเห็น
ของนักนิติศาสตร์ไทยและเปรียบเทียบกับกฎหมายตํางประเทศ และศึกษาหลักกฎหมายแนวค าพิพากษาใน
เร่ืองดังกลําวของตํางประเทศทั้งในระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law System) และระบบกฎหมาย
จารีตประเพณี (Common Law System) เพื่อน ามาพิจารณาความหมายและความแตกตํางในการบังคับใช๎ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในการค๎นคว๎าและวิจัยจะใช๎วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เป็น
หลักโดยการค๎นคว๎าทางเว็บไซต์ รวบรวมข๎อมูลแบบการวิจัยเอกสาร (documentory research) อันได๎แกํ บทบัญญัติ
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กฎหมายของรัฐ ค าอธิบายกฎหมายของผู๎ที่ช านาญในด๎านนั้น ๆ ค าพิพากษาของศาลทั้งในประเทศไทยและ
ตํางประเทศ อีกทั้งการวิจัยภาคสนาม (field research) ด๎วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ผู๎ทรงวุฒิที่
เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ ผู๎พิพากษา พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน และทนายความ จ านวน 5 คน แล๎ววิเคราะห์
ข๎อมูลเพื่อให๎ได๎ข๎อเท็จจริงมาปรับปรุงและแก๎ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

ผลการวิจัย 
 1. ปัญหาการแจ๎งความร๎องทุกข์ของประเทศไทยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
123 การรับค าร๎องทุกข์เป็นการเร่ิมต๎นสอบสวนคดี เป็นจุดเร่ิมต๎นส าคัญของการด าเนินคดี ซึ่งหากด าเนินการ
อยํางมีประสิทธิภาพก็มีผลคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพของผู๎ต๎องหาได๎ตั้งแตํต๎น เป็นการคัดกรองผู๎บริสุทธิ์ออก
จากผู๎ที่คาดวํานําจะกระท าผิด กระบวนการดังกลําวมีความแตกตํางกันในแตํละประเทศ ขึ้นอยูํกับการจัดสรร
อ านาจตามโครงสร๎างกระบวนการยุติธรรม ส าหรับประเทศไทยนั้น บทบาทของพนักงานอัยการในชั้นกํอน
การพิจารณามีน๎อยมาก แทบจะไมํมีอ านาจเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับการสอบสวนเลย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาก าหนดให๎พนักงานสอบสวนเป็นองค์กรเบื้องต๎นในการสอบสวนคดีอาญา กลําวคือ มีอ านาจหน๎าที่
รับค าร๎องทุกข์ ค ากลําวโทษ และสามารถด าเนินคดีได๎อยํางอิสระ จนกระทั่งมีความเห็นวําควรสั่งฟ้องหรือสั่ง
ไมํฟ้องคดี ในระหวํางกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนนั้น พนักงานอัยการไมํอาจเข๎ามาเกี่ยวข๎อง
ได๎จนกวําพนักงานสอบสวนจะสํงส านวนพร๎อมความเห็นเกี่ยวกับคดีให๎พนักงานอัยการพิจารณาสั่งคดี ใน
ระหวํางกระบวนการสอบสวนจึงไมํมีองค์กรใดเข๎ามาคัดค๎านและถํวงดุลอ านาจของพนักงานสอบสวนได๎ อาจมี
ผลท าให๎บุคคลผู๎ตกอยูํในฐานะผู๎ต๎องหาได๎รับความเดือดร๎อนจากการปฏิบัติหน๎าที่อันไมํสุจริตหรือไมํถูกต๎อง
ชอบธรรม สิทธิและเสรีภาพของผู๎ต๎องหาไมํได๎รับความคุ๎มครองที่ดีพอ อันเกิดจากการแบํงแยกขั้นตอนการ
สอบสวนฟ้องร๎องออกจากกันคํอนข๎างเด็ดขาด โดยให๎พนักงานสอบสวนหรือต ารวจเป็นผู๎รับผิดชอบการ
สอบสวนคดีอาญา ขณะที่ให๎พนักงานอัยการเป็นผู๎รับผิดชอบในการฟ้องคดี (คณิต ณ นคร, 2554, หน๎า 503) 
 ในระบบกฎหมายอาญาของไทย องค์กรต ารวจหรือพนักงานสอบสวนยังเป็นองค์กรหลักที่มีอ านาจ
สอบสวนคดี และเป็นองค์กรหลักในการรับเร่ืองราวร๎องทุกข์ซึ่งเป็น “เงื่อนไขให๎อ านาจด าเนินคดี (prerequisite 
for prosecution)”  องค์กรอัยการหรือพนักงานอัยการซึ่งเป็นหนํวยงานในการฟ้องคดีอาญาของไทยจะมีบทบาท
ในกระบวนการสอบสวนน๎อยมาก ไมํมีอ านาจสอบสวนคดีอาญาโดยตรงและไมํมีอ านาจในการรับเร่ืองราว
ร๎องทุกข์ มีเพียงกรณีการสั่งให๎พนักงานสอบสวนท าการสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นที่พนักงานอัยการติดใจ
สงสัย แตํพนักงานอัยการก็ไมํสามารถล๎วงลึกลงไปในชั้นสอบสวนได๎มากกวํานี้ พนักงานสอบสวนมีอ านาจ
เกือบจะเต็มที่ในการสอบสวนคดี ท าให๎สิทธิและเสรีภาพของผู๎ต๎องหาและสิทธิของผู๎เสียหายอาจถูกเบี่ยงเบน
หรือไมํได๎รับความคุ๎มครองตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเทําที่ควร การที่กระบวนการสอบสวนและกระบวนการ
ฟ้องร๎องของไทยเร่ิมต๎นด๎วยการด าเนินการของพนักงานสอบสวนแล๎วตํอด๎วยการด าเนินการของพนักงานอัยการ 
กลําวอีกนยัหนึ่งคือ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยในปัจจุบันแบํงแยกความรับผิดชอบ “การด าเนิน
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คดีอาญาชั้นสอบสวนฟ้องร๎อง” ออกจากกัน ซึ่งสํงผลให๎กระบวนการสอบสวนและฟ้องร๎องไมํเป็นกระบวนการ
เดียวกัน (คณิต ณ นคร, 2555, หน๎า 177) 
 ดังนั้นผู๎วิจัยจึงเห็นวํา ควรแก๎ไขข๎อความโดยให๎พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีอ านาจรับ 
ค าร๎องทุกข์และค ากลําวโทษจากผู๎เสียหายได๎ และแก๎ไขเพิ่มเติมข๎อความโดยให๎พนักงานอัยการจะสอบสวน
ด๎วยตนเองหรือสํงเร่ืองให๎พนักงานสอบสวนด าเนินการตามที่เห็นสมควรก็ได๎ เพื่อท าให๎กระบวนการยุติธรรม
มีการถํวงดุลอ านาจและให๎ความเป็นธรรมแกํประชาชนเพิ่มมากขึ้น 
 2. ปัญหาการแบํงอ านาจสอบสวนและฟ้องร๎องออกจากกันของประเทศไทย ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 121 การที่กระบวนการชั้นกํอนการพิจารณาคดีของไทยมีการแบํงการสอบสวน
และฟ้องร๎องออกจากกันคํอนข๎างเด็ดขาด ขาดการเชื่อมโยงที่เป็นระบบ ชํองทางการเชื่อมโยงการสอบสวน
และฟ้องร๎องคือการที่พนักงานสอบสวนสํงส านวนให๎พนักงานอัยการพิจารณาสั่งคดี และพนักงานอัยการจะ
มีบทบาทในกระบวนการสอบสวนน๎อยมาก มีเพียงกรณีการสั่งให๎พนักงานสอบสวนท าการสอบสวนเพิ่มเติมใน
ประเด็นที่พนักงานอัยการติดใจสงสัย จุดเชื่อมดังกลําวเป็นเสมือนคอขวดที่พนักงานอัยการไมํสามารถล๎วงลึกลง
ไปในชั้นสอบสวนได๎มากกวํานี้ พื้นที่ภายในขวดจึงเสมือนอาณาจักรของพนักงานสอบสวนที่มีอ านาจเกือบจะ
เต็มที่ในการสอบสวนคดี ท าให๎สิทธิและเสรีภาพของผู๎ต๎องหาและสิทธิของผู๎เสียหายอาจถูกเบี่ยงเบน หรือไมํ
ได๎รับความคุ๎มครองตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเทําที่ควร หลักด าเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวนคือ 
“หลักด าเนินคดีอาญาตามกฎหมาย (legality principle)” ที่พนักงานสอบสวนอาจใช๎ดุลยพินิจไมํด าเนินคดีได๎ 
อยํางไรก็ตาม กรณีดังที่บัญญัติไว๎ในมาตรา 122 และกรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 189 พนักงาน
สอบสวนอาจใช๎ดุลยพินิจไมํท าการสอบสวนก็ได๎ เนื่องจากการกลําวโทษเป็นการแจ๎งให๎เจ๎าพนักงานทราบ
ถึงการกระท าความผิดอาญา ซึ่งตามปกติผู๎กลําวโทษจักต๎องแจ๎งระบุตัวตนตํอเจ๎าพนักงานและต๎องลงลายมือชื่อ
ในบันทึกค ากลําวโทษ แตํหากผู๎กลําวโทษไมํระบุตัวตนหรือไมํยอมลงลายมือชื่อของตนในบันทึกค ากลําวโทษ 
เจ๎าพนักงานก็อาจไมํด าเนินการสอบสวนตามค ากลาํวโทษ อยํางไรก็ตาม การที่เจ๎าพนักงานไมํด าเนินการสอบสวน
เพราะเหตุดังกลําวนั้น ต๎องค านึงถึงลักษณะของความผิดอาญาด๎วยวําความผิดอาญานั้นมีประโยชน์สํวนได๎
สํวนเสียของสาธารณะหรือความอยูํเย็นเป็นสุขของประชาชนสํวนรวมเข๎ามาเกี่ยวข๎องหรือถูกกระทบกระเทือน
หรือไมํด๎วย (คณิต ณ นคร, 2555, หน๎า 421)  
 กระบวนการสอบสวนและกระบวนการฟ้องร๎องของไทยแบํงแยกความรับผิดชอบการด าเนินคดีอาญา
ชั้นสอบสวนและฟ้องร๎องออกจากกัน แตํในตํางประเทศ เชํน สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ไมํมีการแบํงแยกความรับผิดชอบเชํนที่กลําวมา ไมํวําโดยกฎหมาย
หรือโดยทางปฏิบัติ แตํให๎การด าเนินคดีอาญาชั้นสอบสวนและฟ้องร๎องเป็นกระบวนการเดียวที่แบํงแยกไมํได๎ 
และการด าเนินการทั้งหมดอยูํในความรับผิดชอบของพนักงานอัยการแตํเพียงฝ่ายเดียว สํวนเจ๎าพนักงานอ่ืน
มีฐานะเป็นพนักงานผู๎มีหน๎าที่ชํวยเหลือพนักงานอัยการ ดังนั้น จึงควรให๎พนักงานอัยการมีอ านาจสอบสวน
คดีได๎เองด๎วยการใช๎ “หลักด าเนินคดีอาญาตามดุลยพินิจ (opportunity principle)” สามารถใช๎ดุลยพินิจรับหรือ
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ปฏิเสธค าร๎องทุกข์ได๎ เป็นการลดปริมาณคดีที่ขึ้นสูํศาลได๎อีกทางหนึ่ง และยังเป็นการคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของผู๎ถูกกลําวหาซึ่งเป็นประธานในคดี (procedural subject) ให๎ไมํต๎องถูกด าเนินคดีโดยไมํจ าเป็นอีกด๎วย จึง
ควรยกระดับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยให๎พนักงานอัยการมีอ านาจเร่ิมต๎นคดีเองและรับค าร๎องทุกข์
ได๎ เพื่อให๎กระบวนการสอบสวนและการฟ้องร๎องเป็นกระบวนการเดียวกันมากยิ่งขึ้น (คณิต ณ นคร, 2555, หน๎า 
420) จะท าให๎กระบวนการยุติธรรมมีการถํวงดุลอ านาจและมีความเป็นธรรมมากขึ้น 
 3. แนวทางที่เหมาะสม ให๎พนักงานอัยการมีอ านาจรับค าร๎องทุกข์และสอบสวน ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 124 พนักงานอัยการประเทศไทยมีบทบาทในการด าเนินคดีในชั้นสอบสวนน๎อย
มาก ทั้งนี้ เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยมิได๎ให๎อ านาจพนักงานอัยการในการเร่ิม
คดีรับค าร๎องทุกข์กลําวโทษ และด าเนินการสอบสวนด๎วยตนเองได๎อยํางพนักงานอัยการของสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี สาธารณรัฐฝร่ังเศส ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร  
 ด๎วยข๎อจ ากัดทางด๎านอัตราก าลังของต ารวจไทยและปริมาณงานในความรับผิดชอบของพนักงาน
สอบสวนที่มีอยูํมากมาย ประกอบกับการร๎องทุกข์กลําวโทษสํวนใหญํมักด าเนินการผํานต ารวจ ดังนั้น จึง
เห็นควรให๎พนักงานอัยการมีอ านาจรับค าร๎องทุกข์กลําวโทษจากผู๎เสียหายโดยตรงเพื่อแบํงเบาภาระของพนักงาน
สอบสวน และควรให๎พนักงานอัยการของไทยซึ่งมีอ านาจในการรับค าร๎องทุกข์มีหน๎าที่ตั้งข๎อกลําวหาและเร่ิม
คดีเองได๎ เพื่อลดความลําช๎าในการสอบสวนพยานเพิ่มเติม และเมื่อเปรียบเทียบหลักการแบํงแยกอ านาจแล๎ว 
การที่อ านาจรับค าร๎องทุกข์อยูํกับพนักงานสอบสวนแตํฝ่ายเดียวจึงขาดการตรวจสอบและถํวงดุล สมควรให๎
พนักงานอัยการมีอ านาจรับค าร๎องทุกข์ด๎วยเพื่อเป็นการตรวจสอบและถํวงดุลซึ่งกันและกัน (check and balance) 
อีกทางหนึ่ง หลักการแบํงแยกอ านาจเป็นพื้นฐานส าคัญของหลักนิติธรรม  ทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการยุติธรรม และสํงผลถึงการก าหนดทิศทางในการสอบสวนให๎เป็นไปอยํางถูกต๎องและเป็นธรรม 
“ตามหลักเสรีนิยม” ของพนักงานอัยการนานาประเทศ ทั้งเป็นการคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพของผู๎ถูกกลําวหาที่
เป็น “ประธานในคด”ี อีกด๎วย 
 ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงเห็นควรให๎แก๎ไขเพิ่มเติมข๎อความโดยให๎พนักงานต ารวจหรือพนักงานฝ่ายปกครอง
รีบสํงส านวนการสอบสวนให๎พนักงานอัยการโดยไมํชักช๎าเมื่อทราบวํามีการกระท าผิดที่มีอัตราโทษจ าคุก
อยํางสูงตั้งแตํสิบปีขึ้นไป เพื่อจะท าให๎กระบวนการยุติธรรมมีการถํวงดุลอ านาจ และมีความเป็นธรรมให๎แกํ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น 

 

อภิปรายผล 
  ประเทศไทยควรให๎พนักงานอัยการเข๎ามามีสํวนรํวมในการสอบสวน เพื่อคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพ

ของผู๎ถูกกลําวหาไมํให๎ถูกด าเนินคดีโดยไมํจ าเป็น และจะท าให๎กระบวนการยุติธรรมมีการถํวงดุลอ านาจและมี
ความเป็นธรรมมากขึ้น เพื่อประโยชน์และความรวดเร็วในการด าเนินคดีจึงควรน าแนวคิด ทฤษฎี และหลัก
กฎหมายของตํางประเทศมาปรับใช๎ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการเปรียบเทียบอ านาจเร่ิมต๎นคดีของพนักงานอัยการประเทศไทยกับตํางประเทศ จึงเห็นควร
ให๎แก๎ไขประมวลวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 123 วรรคแรก “ผู๎เสียหายอาจร๎องทุกข์ตํอพนักงานอัยการหรือ
พนักงานสอบสวนก็ได๎” และบัญญัติเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 123/1 โดยมี
ข๎อความวํา “เมื่อพนักงานอัยการรับค าร๎องทุกข์และค ากลําวโทษ จะด าเนินการสอบสวนด๎วยตนเองหรือสํงเร่ือง
ให๎พนักงานสอบสวนด าเนินการตามที่เห็นสมควรก็ได๎” 
 2. การที่กระบวนการชั้นกํอนการพิจารณาคดีของไทยมีการแบํงการสอบสวนและฟ้องร๎องออกจากกัน
คํอนข๎างเด็ดขาด ขาดการเชื่อมโยงที่เป็นระบบ และพนักงานอัยการมีบทบาทในกระบวนการสอบสวนน๎อย
มาก ท าให๎สิทธิและเสรีภาพของผู๎ต๎องหาและสิทธิของผู๎เสียหายอาจถูกเบี่ยงเบนหรือไมํได๎รับความคุ๎มครอง
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเทําที่ควร จึงเห็นควรให๎แก๎ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
121 วรรคแรก เป็น “พนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนมีอ านาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง” 
 3. เน่ืองจากจ านวนพนักงานอัยการของประเทศไทยมีไมํมาก เพื่อไมํเป็นการเพิ่มภาระหน๎าที่ให๎แกํ
พนักงานอัยการมากเกินไป จึงเห็นควรให๎แก๎ไขบัญญัติเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
124/2 โดยมีข๎อความวํา “พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจซึ่งได๎ทราบการกระท าผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกอยํางสูง
ตัง้แตสํิบปีขึ้นไปในการปฏิบัติหน๎าที่ของตน ต๎องรีบแจ๎งให๎พนักงานอัยการทราบ และสํงมอบบันทึกถ๎อยค า
และส านวนที่เกี่ยวข๎องพร๎อมทั้งรายละเอียดให๎พนักงานอัยการโดยไมํชักช๎า”  
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บนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา 

A DEVELOPMENT OF WOOD ASHES MIXED GLAZE OF 
DAN KWIAN POTTERY OF NAKHONRATCHASIMA PROVINCE 

 
วัชรินทร์ แซ่เตีย* 
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จิรวัฒน์ จันทร์สว่าง* 
Jerawat Jansawang 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการทดลองและพัฒนาเคลือบขี้เถ๎าไม๎เบญจพรรณให๎เหมาะสมกับเนื้อดิน
ปั้นดํานเกวียน เพื่อใช๎ในการสร๎างสรรค์ผลงานเคร่ืองปั้นดินเผาดํานเกวียน และใช๎ในการเคลือบผลิตภัณฑ์
ของผู๎ประกอบการให๎เกิดความสวยงาม โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช๎ระเบียบวิจัยทางศิลปะ เคร่ืองมือใน
การด าเนินการวิจัย ประกอบด๎วย 1) ใช๎ทฤษฎีสามเหลี่ยมด๎านเทําในการหาสํวนผสมของเคลือบ จากการสุํม
ขี้เถ๎าไม๎ จ านวน 5 แหลํงตัวอยําง 2) ใช๎ทฤษฎีเส๎นตรงเพื่อหาปริมาณการใสํออกไซด์ให๎สี จ านวน 8 ชนิด 
และ 3) ใช๎การทดสอบด๎วยวิธีการเผา 3 อุณหภูมิ คือ 1,200oC, 1,230oC และ 1,250oC 
 ผลการวิจัยพบวํา การเผาเคลือบขี้เถ๎าไม๎เบญจพรรณในจุดที่ 26 สามารถสุกตัวได๎ดีตั้งแตํอุณหภูมิ
1,200oC, 1,230oC และ 1,250oC มีลักษณะเคลือบที่สุกตัวเป็นสีน้ าผึ้ง สีน้ าตาล สีเขียวเงา เกิดผลึกใส มีประจุ
สีทองและขาวปะปน มีการไหลตัวเล็กน๎อย เมื่อใสํออกไซด์ให๎สีจะได๎สีสันที่สวยงามด๎วยชนิดออกไซด์และ
ปริมาณการใสํที่แตกตํางกัน เหมาะสมตํอการน าไปใช๎ในการเคลือบงานสร๎างสรรค์และผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
ค าส าคัญ: เคลือบขี้เถ๎าไม๎เบญจพรรณ, เน้ือดินปั้นดํานเกวียน 
 
 
 
 
 
 
 
* อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบเซรามิก คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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ABSTRACT  
 This research is aimed at experimenting and developing the wood ash glazing to suit the clay of 
Dan Kwian which is used in the production of Dan Kwian pottery and glaze products to make them look 
shiny and beautiful. This qualitative research is based on the research methodology in arts. The tools used 
in the research included Triaxial Blend Theory in: 1) finding the ingredients of the glazing by random samples of 
5 mixture wood ash, 2) determining the line blend of Oxide added to the 8 colors, and  3) using 3 methods 
of firing temperature at 1,200°C, 1,230°C and 1,250°C.  
  It was found that at point 26 the products can be glazed very well at temperatures of 1,200°C, 
1,230°C and 1,250°C respectively. All can be melted becoming honey color, brown, green, shiny, transparent, 
gold and white. The flow is slight. When to put the oxide color, it will become colorful. With different 
types of oxide and the amount of input, it is possible for use in creative glazing and products in the community. 
Keywords: wood ashes mixed glaze, Dan Kwian clay. 
 

บทน า 

  เคลือบขี้เถ๎า เป็นน้ าเคลือบชนิดแรงที่เผาในอุณหภูมิสูงที่เกําแกํที่สุด โดยมีเถ๎าจากพืชเป็นสํวนผสม
หลักเพื่อชํวยในการหลอมละลาย (flux) เคลือบชนิดนี้มีลักษณะพิเศษคือ มีสีเขียวมะกอก หรือสีเขียวไขํกาจนถึง
สีน้ าตาล และมักมีผิวที่รานตัวหรือแตกลายงาเป็นจ านวนมาก หลักฐานส าคัญจากการขุดค๎นทางโบราณคดีใน
ประเทศจีนพบเคร่ืองเคลือบขี้เถ๎าพืชที่หลุมฝังศพสมัยราชวงศ์ฮั่น (พ.ศ. 337-763) ในนครหลวงชางอานและโลยาง 
และรํุงเรืองที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ๎อง รวมถึงประเทศญ่ีปุ่น ราวพุทธศตวรรษที่ 15 เชํน ผลิตภัณฑ์บีเซน ชิการากิ 
โตโกนาเมะ และมัชชิโกะ กํอนที่จะแพรํหลายเข๎ามาในเมืองไทย โดยพบแหลํงเตาเผาทุเรียงในการเผาเคร่ือง
ถ๎วยสังคโลกหลายแหํง และเป็นสินค๎าสํงออกส าคัญของไทยในสมัยอยุธยาด๎วย เนื่องจากขี้เถ๎าพืชที่น ามาใช๎
เป็นสํวนผสมน้ าเคลือบมีองค์ประกอบทางเคมีที่เหมาะสมกับการท าให๎เกิดเคลือบ เชํน โปแตสเซียม ซิลิก๎า 
แคลเซียม แมกนีเซียม และอลูมินํา รวมถึงสารที่ให๎สีชนิดตําง ๆ และเนื่องจากขี้เถ๎าจากพืชแตํละชนิดจะมีสํวน 
ผสมทางเคมีในสัดสํวนที่แตกตํางกัน เคลือบขี้เถ๎าของแตํละท๎องถิ่นจึงมีลักษณะโดดเดํนเฉพาะตัว ยากที่จะ
เลียนแบบได ๎ในประเทศไทยมีหลายท๎องถิ่นทีม่ีการท าเคลือบขี้เถ๎าที่มีชื่อเสียง เชํน เชียงใหมํ เชียงราย สุโขทัย และ
ราชบุรี เป็นต๎น (สุรศักดิ์ ไวทยวงศ์สกุล, ออนไลน์, ม.ป.ป.) ทั้งนี้ขี้เถ๎าพืชทุกชนิดมีสํวนประกอบของโฮโดรเจน
และคาร์บอน เมื่อเผาไหม๎หมดไปจะเหลือเพียงปริมาณเล็กน๎อย โดยมีสํวนประกอบหลักเป็นดํางจึงสามารถ
หลอมตัวได๎ดีในอุณหภูมิ 1,200oC โดยทั่วไปไม๎เนื้อแข็งหรือไม๎ยืนต๎นเมื่อเผารีดักชั่นแล๎วจะได๎สีเขียวอํอน
คํอนข๎างใส สํวนขี้เถ๎าไม๎ล๎มลุกจะให๎สีขาวขุํน (ไพจิตร อิงศิริวัฒน์, 2547, หน๎า 152-153) ในการพัฒนาเคลือบ
ขี้เถ๎านั้นจ าเป็นต๎องสอดคล๎องกับการใช๎ขี้เถ๎าไม๎ที่สามารถหาได๎งํายในพื้นที่เพื่อให๎เพียงพอตํอการผลิตในแตํ
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ละท๎องถิ่น รวมถึงฐานการผลิตดั้งเดิมที่สอดคล๎องตํอการน าไปใช๎เนื่องจากเคลือบขี้เถ๎าสํวนใหญํจะต๎องเผาใน
อุณหภูมิสูงได๎ 
 เคร่ืองปั้นดินเผาดํานเกวียนเป็นที่ร๎ูจักทั้งในประเทศและตํางประเทศ นิยมผลิตเป็นเคร่ืองประดับ
ตกแตํงบ๎านเรือน ร๎านค๎า สถานที่ทํองเที่ยวตําง ๆ  ด๎วยดินดํานเกวียนมีคุณสมบัติพิเศษคือ มีแรํเหล็กผสมอยูํ
ในเน้ือดินปริมาณมาก เมื่อเผาที่อุณหภูม ิ1,250 องศาเซลเซียส แรํเหล็กจะหลอมละลายออกมาฉาบอยูํบนผิว 
ท าให๎เคร่ืองปั้นดินเผาดํานเกวียนมีลักษณะเป็นสีสัมฤทธิ์ มีความมันวาว เมื่อเคาะจะมีเสียงดังกังวาน ซึ่งเป็น
รูปแบบที่เห็นมาแตํอดีต (ดํานเกวียน ดอทคอม, ออนไลน,์ ม.ป.ป.) จนในปัจจุบันพบวําเคร่ืองปั้นดนิเผาดํานเกวียน
มีรูปแบบที่ขาดเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาที่สืบทอดตํอกันมา เป็นเคร่ืองปั้นดินเผาในอุณหภูมิต่ า เลียนแบบ
รูปแบบผลิตภัณฑ์สังกะสี ผลิตภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์หินทราย และใช๎สีพลาสติกหรือสีน้ ามันทาให๎
เกิดสีสันฉูดฉาด มีขั้นตอนที่งํายกวําและใช๎การซํอมแซมปกปิด เมื่อน าไปใช๎ท าให๎เกิดการหลุดรํอนหรือลอกออก 
เกิดเชื้อราที่ผิวผลิตภัณฑ์ ท าให๎คุณภาพไมํได๎มาตรฐานและขาดความคงแท๎ตามความงามดั้งเดิมของเคร่ืองปั้น 
ดินเผาดํานเกวียน สํงผลถึงคุณภาพหลังการขายและความเชื่อมั่นของลูกค๎าในภาพรวมของผลิตภัณฑ์ ท าให๎เกิด
การตํอรองราคา การกดราคาสินค๎า และหยุดซื้อในที่สุด ซึ่งสิ่งเหลํานี้จะต๎องมีการแก๎ไขปรับปรุงและพัฒนา
แตํยังคงไว๎ซึ่งกระบวนการรูปแบบที่ไมํท าลายภูมิปัญญาดั้งเดิมด๎วยการตํอยอดให๎เกิดการพัฒนา 
 ผู๎วิจัยเห็นวํา การพัฒนาเคลือบขี้เถ๎าไม๎เบญจพรรณบนเนื้อดินปั้นดํานเกวียนเป็นการตํอยอดภูมิปัญญา
แตํยังรักษาไว๎ซึ่งความงามดั้งเดิม ทั้งเนื้อดินปั้น การขึ้นรูป การตกแตํง และการเผา ซึ่งสามารถพัฒนาและ
สอดแทรกกรรมวิธีให๎เกิดคุณคําและได๎คุณภาพที่มากขึ้น และบูรณาการต๎นทุนทางทรัพยากรที่มีอยูํในท๎องถิ่น
ให๎มีมูลคําเพิ่มสูงขึ้น ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน เป็นทางเลือกให๎ผู๎บริโภค และเป็นการขยายตลาดผลิตภัณฑ์
เคร่ืองปั้นดินเผาดํานเกวียนให๎เป็นที่ร๎ูจักมากยิ่งขึ้น ผู๎วิจัยใช๎การทดลองหาสํวนผสมด๎วยหลักทฤษฎีสามเหลี่ยม
ด๎านเทํา (triaxial blend) ประกอบด๎วยวัตถุดิบหลัก 3 ชนิด ซึ่งหลอมตัวได๎ดี มีความหลากหลายของสีผิว ความ
โปรํงแสงหรือทึบแสง เพื่อให๎เหมาะแกํการน ามาใช๎ (เสริมศักดิ์ นาคบัว, 2536, หน๎า 32) และทดลองผสมสารให๎
สดี๎วยทฤษฎีเส๎นตรง (line blend) เหมาะส าหรับน าไปถํายทอดให๎แกํชุมชนและผู๎ที่สนใจน าไปใช๎สร๎างสรรค์
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผาดํานเกวียนให๎เกิดความงามตามเอกลักษณ์มากที่สุด 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาเคลือบขี้เถ๎าไม๎เบญจพรรณในท๎องถิ่นดํานเกวียนให๎เหมาะสมตํอเนื้อดินปั้นดํานเกวียน 
จังหวัดนครราชสีมา 
 2. เพื่อใช๎เคลือบขี้เถ๎าไม๎เบญจพรรณในการสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผาดํานเกวียน 
 
 
 

เคลือบขี้เถ๎าไม๎เบญจพรรณบนเนือ้ดินปัน้ดํานเกวียน 

เนื้อดินปั้นดํานเกวียน 

การทดลองเคลือบ 
ขี้เถ๎าไมเ๎บญจพรรณ 

ขี้เถ๎าไม๎เบญจพรรณ 
5 แหลํงตัวอยําง 

 

ทดลองหาสํวนผสมด๎วยทฤษฎี
สูตรสามเหลี่ยมด๎านเทํา 

(triaxial blend) 

บรรยากาศในการเผา 
- Oxidation Firing 
- Reduction Firing 
 

ขึ้นรูป และเผาดบิ 

 
ทดลองเผาเคลือบขี้เถ๎า          

ไม๎เบญจพรรณ                   
อุณหภูมิ 1,200oC-1,250oC 

เตรียมวัตถุดิบ 
- รวบรวม คัดกรอง บด 

และรํอนละเอียด 
 

วิเคราะหผ์ล                 
ความเหมาะสมของ Base 

 

ทดลองผสมสารให๎สีใน 
เคลือบด๎วยออกไซด์ให๎สี 8 ชนิด 

 

ทดลองหาสํวนผสมด๎วย
ทฤษฎีเส๎นตรง 
(line blend) 

 

เคลือบผลงาน 
- ผลงานศิลปะที่สร๎างสรรค ์
- ผลงานของผู๎ประกอบการ 

 
 

หลักการวิเคราะหเ์คลือบ 
- วัตถุดิบ 
- การสุกตัว 
- สีเคลือบ 
 

1. ศึกษาความเป็นไปไดข๎อง   
    บริบทชุมชนดํานเกวียน 
2. ศึกษาข๎อมูลเคลือบขี้เถ๎าไม ๎
    จากแหลํงตําง ๆ 
 

ผลการทดลองจากการใสํ
สารให๎สีของเคลือบขี้เถ๎า

ไม๎เบญจพรรณ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
             1. ศึกษาบริบทที่มีความเกี่ยวข๎องกับเคร่ืองปั้นดินเผาดํานเกวียน ทั้งเนื้อดิน การขึ้นรูป กระบวนการ
เผา และรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงความต๎องการในการพัฒนาของชุมชน ผู๎ประกอบการ เพื่อใช๎ใน
การออกแบบวิธีการและรูปแบบการวิจัย 
              2. ศึกษาการท าเคลือบขี้เถ๎าไม๎จากเอกสารทางวิชาการและสถานประกอบการตําง ๆ รวมถึงผลงาน
ทางศิลปะเคร่ืองปั้นดินเผาเคลือบขี้เถ๎าไม๎ เพื่อเป็นข๎อมูลและแนวทางในการพัฒนาเคลือบ 
              3. วางแผนการพัฒนาเคลือบจากการเก็บตัวอยํางขี้เถ๎าไม๎เบญจพรรณจากแหลํงเตา โดยคัดเลือกจาก
แหลํงเตาเผาในชุมชนดํานเกวียนซึ่งมีการเผาเป็นประจ า และมีขี้เถ๎าไม๎เบญจพรรณที่เหลือจากการเผาปริมาณ
มากที่สุด จ านวน 5 แหลํงตัวอยําง ได๎แกํ เตาเผามิว 1 เตาเผามิว 2 เตาเผาแดง เตาเผาเดช และเตาเผามด เพื่อให๎
ได๎ผลการทดลองที่มีความสม่ าเสมอ 
              4. รวบรวม คัดกรอง บด และรํอนละเอียดขี้เถ๎าไม๎เบญจพรรณกํอนน ามาใช๎ในการทดลอง 
              5. ใช๎ทฤษฎีสามเหลี่ยมด๎านเทํา (triaxial blend) จ านวน 36 จุด ในการทดลองหาสํวนผสมน้ าเคลือบ
ด๎วยวัตถุดิบหลัก 3 ชนิดในสํวนผสมของเคลือบ ได๎แกํ โซดาเฟลสปาร์ (A) ดินดํานเกวียน (B) และขี้เถ๎าไม๎
เบญจพรรณ (C) โดยค านึงถึงการใช๎วัตถุดิบน๎อยชนิดและวัตถุดิบที่มีในท๎องถิ่นเป็นหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ทฤษฎีสามเหลี่ยมด๎านเทํา (triaxial blend) แสดงการค านวณสํวนผสม 36 จุด 
 
              6. ผสมเคลือบและชุบเคลือบด๎วยแผํนทดลองเนื้อดินดํานเกวียน เผาในอุณหภูมิ 1,200 oC, 1,230 oC 
และ 1,250 oC เพื่อหาความเหมาะสมของเคลือบตั้งต๎น (base) ตํอการน าไปใช๎ โดยมีปัจจัยในการคัดเลือกเคลือบ
ที่เหมาะสม ดังนี้ 
                  - ได๎เคลือบที่มีสํวนผสมของขี้เถ๎าไม๎เบญจพรรณในปริมาณสัดสํวนร๎อยละมากที่สุด 
                   - เคลือบสามารถสุกตัวได๎ดีในอุณหภูมิตั้งแตํ 1,200 oC, 1,230 oC และ 1,250 oC ตามล าดับ 
                   - สีเคลือบมีความสวยงามและเหมาะสมตามเอกลักษณ์ของเน้ือดินปั้นดํานเกวียน 
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               7. ผสมออกไซด์ (oxide) ให๎สี 8 ชนิด คือ ไทเทเนียมไดออกไซด์ โครมิกออกไซด์ เฟอริกออกไซด์ 
คอปเปอร์คาร์บอเนต โคบอลออกไซด์ คอปเปอร์ออกไซด์ แมงกานีสไดออกไซด์ และนิกเกิลออกไซด์ ทดลอง
โดยใช๎ทฤษฎีเส๎นตรง (line blend) ในการหาสํวนผสมคิดเป็นร๎อยละของน้ าหนักเคลือบ (base) ก าหนดความถี่
ในการทดลองจ านวน 5 จุด และใสํปริมาณออกไซด์ที่แตกตํางกันออกแบบตามคุณสมบัติของสารให๎สี 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ทฤษฎีเส๎นตรง (line blend) แสดงปริมาณร๎อยละการใสํสารออกไซด์ในเคลือบ 
 
               8. การเคลือบขี้เถ๎าไม๎เบญจพรรณบนเนื้อดินปั้นดํานเกวียนด๎วยผลงานออกแบบสร๎างสรรค์ของผู๎วิจัย 
และผลิตภัณฑ์ของผู๎ประกอบการเคร่ืองปั้นดินเผาดํานเกวียนในชุมชน 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการทดลองเคลือบขี้เถ๎าไม๎เบญจพรรณบนเนื้อดินปั้นดํานเกวียนที่มีผลการหลอมตัวของเคลือบ
ที่ดีที่สุดในชํวงอุณหภูมิตั้งแต ํ1,200 oC - 1,250 oC จากขี้เถ๎าไม๎เบญจพรรณ 5 แหลํงตัวอยําง ตามฐานนิยม โดย
ในจุดที่ 26 ซึ่งมีความถี่ของผลการทดลอง มีสํวนผสมคิดเป็นร๎อยละที่เหมาะสมตํอการน าไปใช๎คือ Soda Feldspar 
ร๎อยละ 20 ดินดํานเกวียน ร๎อยละ 30 และขีเ้ถ๎าไม๎เบญจพรรณ ร๎อยละ 50 
 
ตารางที่ 1 การหาคําความถี่ของกลุํมตัวอยํางที่เลือกจากทฤษฎีสามเหลี่ยมด๎านเทํา (triaxial blend) ขี้เถ๎าไม๎
 เบญจพรรณสูตรดินแดง (ดํานเกวียน) ที่สามารถหลอมตัวได๎ดีในอุณหภูมิ 1,200 oC - 1,250 oC 
 

การหาค่าความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง สูตรดินแดง (ด่านเกวียน) ที่เลือก 

อุณหภูมิ 1,200 oC 1,230 oC 1,250 oC 
ฐานนิยม ตัวอยําง 

จุดที่เลือก 
มิว 1 มิว 2 แดง เดช มด มิว 1 มิว 2 แดง เดช มด มิว 1 มิว 2 แดง เดช มด 

15                7 
20                9 
21                8 

**26                13 

 
 

สารให้ส ี(%) 

 
1 2 

 

3 จุดที่  4  5 

X X X X X 
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ตารางที่ 1 (ตํอ) 
 

การหาค่าความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง สูตรดินแดง (ด่านเกวียน) ที่เลือก 

อุณหภูมิ 1,200 oC 1,230 oC 1,250 oC 
ฐานนิยม ตัวอยําง 

จุดที่เลือก 
มิว 1 มิว 2 แดง เดช มด มิว 1 มิว 2 แดง เดช มด มิว 1 มิว 2 แดง เดช มด 

27                10 
28                7 
33                11 
34                10 
35                7 
36                4 

** จุดที่มีฐานนิยมที่เหมาะสมตํอการน าไปใช๎ 
 
ตารางที่ 2 การทดลองลักษณะเคลือบขี้เถ๎าไม๎เบญจพรรณจากเตาเผา 5 แหลํงตัวอยํางในชุมชนดํานเกวียน
 ตั้งแตํอุณหภูมิ 1,200 oC - 1,250 oC บนเน้ือดินปั้นดํานเกวียน 
 

ตัวอย่างขี้เถ้า               
ไม้เบญจพรรณ 
จากแหล่งเตาเผา 

การวิเคราะห์ผลการทดลองขี้เถ้าไม้เบญจพรรณสูตรดินแดง (ด่านเกวียน) จุดท่ี 26 

อุณหภูมิ 1,200 oC อุณหภูมิ 1,230 oC อุณหภูมิ 1,250 oC 

 
มิว 1 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ผลการทดลอง  เคลือบหลอมตัวได๎ดีในทุกอุณหภูมิตามล าดับ และสุกตัวมันเงาเป็นสีน้ าตาล
น้ าผึ้ง อมเขียว ประจุสีทองเล็กนอ๎ยในอุณหภูมิ 1,250 oC  ไหลตัวน๎อย  มีขอบสีน้ าตาลไหม ๎ 

 
มิว 2 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
       

 
 

ผลการทดลอง  เคลือบหลอมตัวได๎ดีในทุกอุณหภูมิตามล าดับ และสุกตัวมันเงาเป็นสีน้ าตาล
น้ าผึ้ง อมเขียวเข๎ม ประจุสีทอง และสีขาวเมื่อเคลือบหนา ในอุณหภูมิ 1,250 oC  ไหลตัวเล็กน๎อย  
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ตารางที่ 2 (ตํอ) 
 

ตัวอย่างขี้เถ้า               
ไม้เบญจพรรณ 
จากแหล่งเตาเผา 

การวิเคราะห์ผลการทดลองขี้เถ้าไม้เบญจพรรณสูตรดินแดง (ด่านเกวียน) จุดท่ี 26 

อุณหภูมิ 1,200 oC อุณหภูมิ 1,230 oC อุณหภูมิ 1,250 oC 

 
แดง 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ผลการทดลอง เคลือบหลอมตัวได๎ดีในทุกอุณหภูมิตามล าดับ และสุกตัวมันเงาเป็นสีน้ าตาล
น้ าผึ้งเข๎ม อมเขียวเข๎ม ประจุสีทอง และขาว ในอุณหภูมิ 1,230 oC  - 1,250 oC  ไหลตัวเล็กน๎อย  

 
เดช 

 
 

 
 
 
 

 
    

 
 
     
 

ผลการทดลอง เคลือบหลอมตัวได๎ดีในทุกอุณหภูมิตามล าดับ และสุกตัวมันเงาเป็นสีน้ าตาล
น้ าผึ้งเข๎ม อมเขียวเข๎ม ประจุสีทอง และขาวเมื่อเคลือบหนา ในอุณหภูมิ 1,230 oC  - 1,250 oC  
ไหลตัวเล็กน๎อย 

 
มด 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ผลการทดลอง เคลือบหลอมตัวได๎ดีในทุกอุณหภูมิตามล าดับ และสุกตัวกึ่งเงา ทึบแสง เปน็ 
สีน้ าตาลเหลือง และน้ าตาลเข๎มเขม๎ อมเขียว ในอุณหภูมิ 1,200 oC - 1,250 oC ไมํไหลตัว 

 
 2. เคลือบที่ทดลองสามารถใช๎วิธีเคลือบแบบชุบ ทา เทราด เน้ือเคลือบมีความสม่ าเสมอ ยึดเกาะผิว
เนื้อดินปั้นดํานเกวียนได๎ดี สามารถเคลือบได๎ทั้งหนาและบางตามความต๎องการโดยเนื้อเคลือบไมํหลุดรํอน  
มีการตกตะกอนของเคลือบเล็กน๎อย หากทิ้งไว๎นานควรคนน้ าเคลือบให๎เข๎ากันกํอนน าไปใช๎ 
 3. ลักษณะผิวเคลือบเมื่อเผาในอุณหภูมิ 1,200 oC, 1,230 oC และ 1,250 oC มีความสม่ าเสมอดี ทั้งนี้
เคลือบจะไหลตัวมากหากเผาเกินอุณหภูมิ 1,250 oC  
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 4. สีของเคลือบเมื่อใสํออกไซด์ (oxide) ให๎สีตําง ๆ จะแสดงผลได๎ดีในเตาไฟฟ้าและแก๏ส แตํจะให๎ 
ผลสีของเคลือบไมํแตกตํางกันมากนักในเตาอุโมงค์หรือเตาฟืน ซึ่งเกิดจากบรรยากาศภายในเตาเผาและปริมาณ
ขี้เถ๎าที่ปลิวมาเกาะติดชิ้นงาน 
 
ตารางที่ 3 ปริมาณร๎อยละการใสํออกไซด์ (oxide) ในสํวนผสมของน้ าหนักเคลือบขี้เถ๎าไม๎เบญจพรรณ 
 ที่เหมาะสมตํอการน าไปใช๎ 
 

สารให้สีออกไซด์ 
(oxide) 

ปริมาณออกไซต์ท่ี
เหมาะสมต่อการ

น าไปใช้ 

ผลการทดลองของออกไซด์ 
ในเคลือบขี้เถ้า 

ไทเทเนียมไดออกไซด์ ร๎อยละ 9 เคลือบมันสีอมน้ าตาล สีน้ าผึ้ง มีผลึกขาวจุดเขียว
ฟ้าลอยอยูํในผิวเคลือบ 

โครมิกออกไซด์ ร๎อยละ 1.75 เคลือบมันอมสีน้ าตาลเขียวด าผสมประจุสีเขียวทอง 
เฟอริกออกไซด์ ร๎อยละ 5 เคลือบมันสีน้ าตาลเข๎มมีประจุสีทอง 
คอปเปอร์คาร์บอเนต ร๎อยละ 3.5 เคลือบมันอมสีน้ าตาลเขียวผสมประจุสีขาว 
โคบอลออกไซด์ ร๎อยละ 0.5 เคลือบมันสีฟ้าอมน้ าเงินเข๎ม 
คอปเปอร์ออกไซด์ ร๎อยละ 2.5 เคลือบมันอมสีน้ าตาลเขียวเข๎ม 
แมงกานีสไดออกไซด์ ร๎อยละ 7 เคลือบมันเงาสีน้ าตาลเข๎มด า 
นิกเกิลออกไซด์ ร๎อยละ 1 เคลือบกึ่งเงาอมสีน้ าตาลเขียวผสมประจุสีทอง 

 
 5. เคลือบขี้เถ๎าไม๎เบญจพรรณจากการวิจัยเหมาะสมตํอการน าไปใช๎สร๎างงานบนเคร่ืองปั้นดินเผา
แบบสร๎างสรรค์ที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตน มีเอกลักษณ์เฉพาะของความเป็นพื้นบ๎าน และมีคุณคําแบบ
อนุรักษ์นิยมได๎อยํางดี บํงชี้ถึงภูมิปัญญาเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชนที่ถูกน ามาใช๎ในการสร๎างสรรค์งานด๎าน
ทัศนศิลป์ มีมูลคําสูงขึ้นหลายเทําตัวโดยการใช๎ทรัพยากรเหลือใช๎ในท๎องถิ่นให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

อภิปรายผล 
 1. เคลือบขี้เถ๎าไม๎เบญจพรรณจากการวิจัย ได๎ผลการทดลองสํวนผสมเคลือบในจุดที่ 26 ซึ่งเหมาะสม
ตํอการใช๎ขี้เถ๎าไม๎เบญจพรรณในทุกแหลํง ให๎คําของความสุกตัวของเคลือบที่ดีในชํวงอุณหภูมิ 1,200 oC - 1,250 oC 
มีชํวงอุณหภูมิที่กว๎าง เกิดความเงางามมันวาวเป็นหยดน้ ามันหรือสีน้ าผึ้ง มีสีสันสวยงามแตกตํางกันไปขึ้นอยูํกับ
ขี้เถ๎าไม๎ในแตํละแหลํงที่น ามาใช๎ สอดคล๎องกับ เสริมศักดิ์ นาคบัว (2554, หน๎า 1) ที่กลําววํา เคลือบขี้เถ๎าไม๎นั้น
จะต๎องมีสํวนผสมของฟลักซ์ (flux) เพื่อชํวยลดอุณหภูมิและท าให๎เคลือบสามารถสุกตัวได๎ดีในอุณหภูมิต่ า โดย 
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ทั่วไปขี้เถ๎าจะสามารถหลอมตัวได๎ต้ังแตํ 1,230  oC (Cone 6) - 1,300 oC (Cone 11) ขึ้นไปโดยตัวเอง ขึ้นอยูํกับ
ขี้เถ๎านั้น 
 2. เคลือบขี้เถ๎าไม๎เบญจพรรณในการวิจัยใช๎วัตถุดิบที่สามารถหาได๎ในท๎องถิ่น มีความแตกตํางของ
ชนิดไม๎ที่น ามาเผา ซึ่งท าให๎เคลือบมีลักษณะแตกตํางกันออกไปในแตํละคร้ังของการเผา จากงานวิจัยของกฤตยชญ์ 
ค ามิง และคนึงนิต ปทุมมาเกสร (2559, หน๎า 90) ได๎ผลการทดลองสํวนผสมที่ให๎ผลของเคลือบมันเงาในอุณหภูมิ 
1,200  oC ด๎วยอัตราสํวนผสม เฟลด์สปาร์ ร๎อยละ 20 ดินขาว ร๎อยละ 30 และขี้เถ๎ามันส าปะหลัง ร๎อยละ 50 ซึ่ง
สอดคล๎องกับผลการวิจัยที่มีสัดสํวนของขี้เถ๎าในปริมาณร๎อยละ 50 และจากงานวิจัยของ ทนารัช จิตชาญวิชัย 
(2558, หน๎า 92) ที่ศึกษาเถ๎าแกลบแทนซิลิกาส าหรับผลิตภัณฑ์เซรามิก อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส สรุปผลได๎
วําเถ๎าแกลบจะมีซิลิกาเป็นสํวนผสมหลัก เมื่อใช๎ผสมในเคลือบจะชํวยเพิ่มจุดหลอมละลายของเคลือบให๎สูงขึ้น 
ฉะนั้นถ๎าใช๎ในปริมาณมากเกินจะท าให๎เคลือบทนไฟสูง สอดคล๎องกับผลการวิจัยในจุดที่มีปริมาณขี้เถ๎าสูง
จะท าให๎เคลือบไมํสุกตัว เน่ืองจากเคลือบจะมีความทนไฟสูง และในทางกลับกันหากมีเฟลด์สปาร์ที่มากพอ 
จะสามารถท าให๎เคลือบสุกตัวได๎ตั้งแตํเคลือบกึ่งด๎าน กึ่งมัน จนถึงเคลือบเงา 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. สัดสํวนเคลือบขี้เถ๎าไม๎เบญจพรรณที่ไดจ๎ากการวิจัย สามารถน าไปใช๎เคลือบบนผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ 
(stone ware) และสามารถหลอมตัวได๎ดีตั้งแตํอุณหภูมิ 1,200 oC-1,250 oC  
 2. เคลือบขี้เถ๎าไม๎เบญจพรรณที่ได๎จากการวิจัย สามารถเผาได๎ทั้งในบรรยากาศสันดาปสมบูรณ์และ
บรรยากาศสันดาปไมํสมบูรณ์ ควรทดลองให๎เห็นผลบนเนื้อดินชนิดอ่ืน ๆ เชํน ดินสโตนแวร์ หรือดินพื้นบ๎าน
แหลํงอื่น 
 3. การทดลองทาน้ าดินเอนโกบ (engobe) บนเน้ือดินสีแดงหรือดินที่มีสีเข๎มกํอนการเคลือบเพื่อให๎
สารใหส๎ี สามารถแสดงผลได๎ดี มีสีสันสดใสขึ้น 
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มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษทางอาญากรณีผู้กระท าฝ่าฝืนต่อค าสั่ง 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการลงโทษกับความ 
ผิดที่มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบที่สังคมวางไว๎ แตํการกระท านั้นไมํกระทบตํอประโยชน์สาธารณะ 
และเสนอแนะให๎เปลี่ยนมาตรการบังคับโทษทางอาญาเป็นการลงโทษทางปกครองแตํเพียงมาตรการเดียวแกํ
การฝ่าฝืนกฎระเบียบที่สังคมวางไว๎ แตํการกระท านั้นไมํกระทบตํอประโยชน์สาธารณะตามมาตรา 40 มาตรา 
41 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 67 แหํงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ฝ่าฝืนค าสั่ง
ทางปกครองตามมาตรา 40 แหํงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ต๎องรับโทษทางปกครองตามมาตรา 41 
มาตรา 42 มาตรา 43 แล๎วแตํกรณี และยังต๎องรับโทษทางอาญาตามมาตรา 67 อีก และบทบัญญัติดังกลําวก็ไมํได๎
บัญญัติแยกลักษณะการกระท าที่ไมํกระทบตํอประโยชน์สาธารณะออกจากการกระท าที่กระทบตํอประโยชน์
สาธารณะ เนื่องจากลักษณะการกระท าความผิดบางกรณีตามพระราชบัญญัติฉบับดังกลําว มิใชํเป็นการกระท า
ที่ผู๎กระท ามีเจตนาชั่วร๎ายหรือกํอให๎เกิดภยันตรายร๎ายแรงถึงขนาดที่ต๎องถูกตั้งข๎อรังเกียจอยํางมากจากสังคม
.. 
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จึงไมํมีความจ าเป็นที่จะต๎องใช๎การลงโทษทางอาญาซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการแก๎แค๎นตอบแทนให๎สาสม หรือ
เป็นการขํมขูํ หรือป้องกันอาชญากรรม หรือเป็นการตัดโอกาสในการกระท าความผิดตํอสังคม หรือการแก๎ไข
ฟื้นฟูให๎ผู๎กระท าความผิดกลับคืนเป็นพลเมืองดีแตํอยํางใด ดังนั้น จึงควรบัญญัติบทกฎหมายเพิ่มเพื่อแยกลักษณะ
การกระท าความผิดที่ไมํกระทบตํอประโยชน์สาธารณะออกจากการกระท าความผิดที่กระทบตํอประโยชน์
สาธารณะ เพิ่มนิยามศัพท์ค าวํา “สาธารณประโยชน์” และเพิ่มกฎหมายก าหนดให๎ใช๎โทษทางปกครองเฉพาะ
ลักษณะการกระท าความผิดที่ไมํกระทบตํอประโยชน์ของสาธารณะ 
ค าส าคัญ: การฝ่าฝืนตํอค าสั่งทางปกครอง, การลงโทษทางอาญา, พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร    
 

 ABSTRACT  
 The objective of this research is to study the problems of legal measures for criminal punishment 
in the cases of offenses that are violations of social rules but the violations that have no impact on any 
public benefits. It is recommended for changing the criminal enforcement measures to an administrative 
punishment as the only measure of offenses that are violations of social rules but violations that have no 
impacts on any public benefits according to Section 40, Section 41, Section 42, Section 43, Section 67 of 
the Building Control Act B.E. 2522 (1979). It was found that the violators of administrative orders under 
Section 40 of Building Control Act B.E. 2522 (1979) must be punished according to administrative orders 
under Section 41, Section 42, Section 43 on a case by case basis and be punished for criminal sanctions 
under Section 67 as well. The given provision do not separate the nature of actions on characteristics such 
as the actions that have no impacts on any public benefits from the actions that have impacts on the public 
benefits from each case because of the nature of the offenses in some cases according to the aforementioned Act. 
It is not an act of evil intent or to cause serious harm that should be despised by the society. Therefore, there 
is no need for a criminal sanction for which the main purpose is to get revenge or to intimidate or as crime 
prevention or to cut off opportunities for social offenses or as rehabilitation towards the offender to return 
as a good citizen anyhow. Therefore, the law should be legislated to have separation of offensive characteristics of 
the offenses that have no impacts on any public benefits from the actions that have impacts on the public 
benefits from one another and to add a definition to the word public benefit sharing with the word private 
equity and to add the law to the administrative penalty that are considered to have no impacts on any public 
benefits. 
Keywords: violation of administrative orders, criminal punishment, Building Control Act.  
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บทน า  
 มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษแกํผู๎ฝ่าฝืนค าสั่งทางปกครองในการออกค าสั่งให๎ร้ือถอนอาคาร
ตามมาตรา 40 แหํงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได๎แกํ การลงโทษทางปกครองคือ เจ๎าพนักงาน
ท๎องถิ่นเข๎าด าเนินการร้ือถอนอาคารตามมาตรา 41 มาตรา 42 หรือมาตรา 43 แล๎วแตํกรณี และการลงโทษทาง
อาญาคือ การจ าคุก ปรับ ตามมาตรา 67 ซึ่งโทษทางปกครองหมายถึง โทษที่กฎหมายก าหนดให๎ฝ่ายปกครอง
ใช๎แกํผู๎กระท าอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับ โทษทางอาญาหมายถึง มาตรการบังคับตําง ๆ 
ในกฎหมายอาญาที่จะใช๎กับผู๎กระท าความผิด การลงโทษหมายถึง การท าให๎ได๎รับผลร๎าย จึงท าให๎มีลักษณะ    
ไปในทางลบ เป็นการกระท าตํอบุคคลซึ่งอยูํในสังคมโดยผู๎มีอ านาจในสังคมนั้น และการลงโทษจะกํอให๎เกิด
ความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานแกํผู๎ถูกลงโทษตามรูปแบบและวิธีการที่ก าหนดไว๎ จึงเห็นได๎วํา ไมํวําจะเป็น
โทษทางปกครองหรือโทษทางอาญาก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎ผลร๎ายแกํผู๎กระท าความผิดเหมือนกัน อันเป็น
การจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิต รํางกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลผู๎ถูกลงโทษเหมือนกัน และกรณีที่มีการ
ฝ่าฝืนตามมาตรา 40 แตํการฝ่าฝืนนั้นไมํกระทบตํอประโยชน์สาธารณะคือ ไมํกระทบกับบุคคลอ่ืน ผู๎ฝ่าฝืนก็
ต๎องรับโทษทางปกครองตามมาตรา 41 มาตรา 42 หรือมาตรา 43 แล๎วแตํกรณี และต๎องรับโทษทางอาญาตาม
มาตรา 67 อีกนั้น ไมํเป็นธรรมตํอผู๎ถูกลงโทษและไมํได๎สัดสํวนกับความเสียหายที่ผู๎ฝ่าฝืนได๎รับอันเกิดจาก
การกระท าของตน และยังเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของผู๎กระท าความผิดเกินความจ าเป็น จึงท าให๎เกิด
แนวคิดการลงโทษคร้ังเดียวส าหรับความผิดที่ได๎กระท าเพียงคร้ังเดียว หมายความวํา การที่รัฐจะออกกฎหมายใด
นั้น รัฐต๎องมิได๎มุํงหมายแตํเพียงจะให๎ได๎ตัวผู๎กระท าความผิดมาลงโทษเทํานั้น แตํรัฐยังต๎องมุํงคุ๎มครองการ
ใช๎อ านาจเกินขอบเขตของรัฐกับผู๎กระท าความผิดด๎วย กลําวคือ หากกฎหมายอนุญาตให๎มีการรับโทษซ้ าซ๎อน
ได๎ก็จะเป็นการไมํรู๎จักจบสิ้น ท าให๎บุคคลซึ่งเป็นผู๎กระท าความผิดร๎ูสึกเดือดร๎อนหวาดหวั่นตลอดเวลา จึงถือ
วําเป็นเหตุท าลายความสงบเรียบร๎อยของประชาชนอันเป็นการกระทบสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐ
จะต๎องให๎การรับรองและคุ๎มครองสิทธิแกํประชาชนไปพร๎อมกับการด าเนินภารกิจของรัฐ อันเป็นการประสาน
ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนเพื่อให๎เกิดความสมดุลของผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย รัฐจะด าเนิน
กิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยลํวงละเมิดตํอสิทธิและเสรีภาพเกินความจ าเป็นไมํได๎  
 ในปัจจุบันแนวคิดการลงโทษคร้ังเดียวส าหรับความผิดที่ได๎กระท าเพียงคร้ังเดียวถูกพัฒนาเป็นหลัก
กฎหมายทั่วไปที่นานาอารยะประเทศยอมรับ และน าไปใช๎ทั้งระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) และ
คอมมอนลอว์ (Common Law) อีกทั้งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารก็เป็นกฎหมายมหาชน วัตถุประสงค์ของ
กฎหมายมหาชนคือ การประสานประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนเพื่อให๎เกิดความสมดุลของ
ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย รวมทั้งเมื่อได๎พิจารณาหลักกฎหมายควบคุมอาคารของประเทศนิวซีแลนด์ ญ่ีปุ่น 
และสิงคโปร์ จากกรอบความคิดที่มีค าสั่งทางปกครองที่ไมํกระทบตํอประโยชน์สาธารณะจะไมํน าโทษทาง
อาญามาปรับใช๎กับผู๎ฝ่าฝืนค าสั่งทางปกครองนั้นอีก จึงควรน าแนวคิดในการลงโทษดังกลําวมาปรับใช๎กับ
ประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางในการแก๎ไขกฎหมายตํอไป ปัญหาที่วิเคราะห์ในงานวิจัยนี้มี 3 ประการคือ ประการ
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แรก ปัญหาการใช๎โทษทางอาญาในกรณีผู๎ฝ่าฝืนตามมาตรา 40 แหํงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ประการที่สอง นิยามของค าวําโทษทางปกครอง เหมือนหรือตํางกับโทษทางอาญาอยํางไร ประการสุดท๎าย 
ความเหมาะสมในมาตรการการใช๎บทบัญญัติของโทษทางอาญาแกํผู๎ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 และมาตรการทางกฎหมายในโทษทางปกครอง และการใช๎มาตรการของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ใช๎อยูํในปัจจุบัน 
 2. เพื่อศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการในกรณีลงโทษทางอาญาและทางปกครองในความผิด
เกี่ยวกับการควบคุมอาคารในประเทศไทยและตํางประเทศ ได๎แกํ นิวซีแลนด์ ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ 
 3. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในการลงโทษทางอาญา กรณีผู๎กระท าฝ่าฝืนตํอค าสั่งทางปกครองเฉพาะแตํ
สํวนที่ไมํมีผลกระทบประโยชน์สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
 4. เพื่อหาข๎อสรุปและข๎อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก๎ไขมาตรการในการลงโทษทางอาญา กรณีผู๎กระท า
ฝ่าฝืนตํอค าสั่งทางปกครอง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) จากต าราวิชาการ บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ 
ฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ และรวบรวมแนวคิด ข๎อเสนอแนะ รวมทั้ง
ผลงานทางกฎหมายส าหรับเป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อน ามาปรับใช๎กับประเทศไทยให๎เหมาะสม 
 

ผลการวิจัย 
 ประการแรก ปัญหาการใช๎โทษทางอาญาในกรณีผู๎ฝ่าฝืนตามมาตรา 40 แหํงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 โทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 มี 5 สถาน ได๎แกํ ประหารชีวิต จ าคุก 
กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน แตํมาตรา 67 แหํงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 น าโทษทางอาญามา
ใช๎ 2 สถานคือ จ าคุกและปรับ ซึ่งลักษณะการฝ่าฝืนค าสั่งทางปกครองตามมาตรา 40 บางกรณีเป็นลักษณะการ
ฝ่าฝืนค าสั่งทางปกครองที่ไมํได๎กระทบตํอประโยชน์สาธารณะ เชํน การสร๎างบ๎านโดยไมํได๎ยื่นขอใบอนุญาต
ปลูกสร๎างในที่ดินของตนเองในซอยตันซึ่งไมํใชํแหลํงชุมชน หรือการสร๎างบ๎านในที่ดินของตนเองโดยไมํ
เว๎นระยะการกํอสร๎างตามที่กฎหมายก าหนดและไมํได๎กํอให๎เกิดความเสียหายแกํเพื่อนบ๎าน เป็นต๎น ซึ่งการใช๎
โทษทางอาญาแกํผู๎ฝ่าฝืนค าสั่งทางปกครองตามลักษณะดังกลําวเป็นการใช๎โทษทางอาญาเกินความจ าเป็น 
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เนื่องจากรัฐจะต๎องคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไปพร๎อมกับการด าเนินภารกิจของรัฐ อันเป็นการ
ประสานประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนเพื่อให๎เกิดความสมดุลของผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
และการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เป็นความผิดอาญาเพราะมีกฎหมายห๎าม (Mala 
prohibita)ไมํใชํเป็นความผิดในตัวเอง (Mala in se) เพราะการกระท าดังกลําวมิใชํเป็นการกระท าที่ผู๎กระท ามี
เจตนาชั่วร๎าย และมิใชํเป็นการกระท าที่ถูกพิจารณาวําเป็นความผิดที่นําต าหนิเอาได๎อยํางมากจากสังคม หากแตํที่
เป็นความผิดก็เพราะรัฐได๎ออกกฎระเบียบหรือค าสั่งทางปกครองขึ้นเพื่อให๎เกิดความเรียบร๎อยในสังคมเทํานั้น 
และหากใช๎โทษจ าคุกกับผู๎ฝ่าฝืนดังกลําวก็จะเป็นการใช๎เรือนจ าที่ไมํเหมาะสมกับผู๎กระท าความผิดบางลักษณะ 
ประกอบกับหลักกฎหมายควบคุมอาคารของบางประเทศ เชํน นิวซีแลนด์ ไมํได๎น าโทษทางอาญามาใช๎กับ
ผู๎ฝ่าฝืนทุกลักษณะการกระท าความผิด ดังนั้น การที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.  2522 ของประเทศ
ไทยยังไมํได๎บัญญัติแยกลักษณะการกระท าที่ไมํกระทบตํอประโยชน์สาธารณะออกจากการกระท าที่กระทบ
ผลประโยชน์สาธารณะ จึงเป็นข๎อจ ากัดท าให๎ไมํสามารถก าหนดโทษส าหรับผู๎กระท าความผิดบางประเภท
ให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับการลงโทษเพื่อแก๎ไขฟื้นฟูผู๎กระท าความผิดได๎ ท าให๎ผู๎กระท าความผิดที่ไมํสมควร
ได๎รับโทษทางอาญาต๎องประสบกับผลเสียที่เกิดจากการต๎องโทษทางอาญา ถ๎าลงโทษจ าคุกก็จะสํงผลให๎เกิด
ปัญหาผู๎ต๎องขังล๎นเรือนจ าตามมา อีกทั้งการลงโทษจ าคุกนั้นไมํเหมาะสมกับผู๎ฝ่าฝืนค าสั่งทางปกครอง ไมํ
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู๎กระท าความผิดได๎ การลงโทษเพื่อแก๎แค๎นทดแทนเพียงอยํางเดียวจึงไมํสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์แหํงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร จึงควรบัญญัติให๎ลงโทษทางปกครอง
ส าหรับผู๎ฝ่าฝืนค าสั่งทางปกครองที่ไมํได๎กระท าความผิดร๎ายแรงหรือกระทบตํอประโยชน์สาธารณะ โดยเน๎น
ที่ผู๎ฝ่าฝืนค าสั่งเป็นส าคัญเพื่อมุํงแก๎ไขฟื้นฟูผู๎ฝ่าฝืนค าสั่งทางปกครอง ลดผลเสียที่ได๎รับจากการลงโทษทางอาญา 
และเพื่อประโยชน์แกํผู๎กระท าความผิดเอง 

 ประการที่สอง พิจารณานิยามค าวํา โทษทางปกครอง วําเหมือนหรือตํางกับโทษทางอาญาอยํางไร 
โทษทางปกครองหมายถึง โทษที่กฎหมายก าหนดให๎ฝ่ายปกครองใช๎แกํผู๎กระท าอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข๎อบังคับ และค าสั่งทางปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎บริการสาธารณะสามารถด าเนินการตํอไปได๎ 
สํวนโทษทางอาญาหมายถึง มาตรการบังคับตําง ๆ ในกฎหมายอาญาที่จะใช๎กับผู๎กระท าความผิด จึงเห็นได๎วํา 
ไมํวําโทษทางปกครองหรือโทษทางอาญาก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎ผลร๎ายแกํผู๎กระท าความผิดเหมือนกัน อัน
เป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิต รํางกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลผู๎ถูกลงโทษเหมือนกัน และเมื่อมีการ
น าโทษทางปกครองมาลงโทษผู๎กระท าความผิดแล๎วและได๎น าโทษทางอาญามาลงโทษซ้ ากับผู๎กระท าความผิด
ที่ถูกลงโทษไปแล๎วนั้น ถือเป็นความไมํเป็นธรรมตํอผู๎ถูกลงโทษ เพราะเมื่อผู๎กระท าความผิดได๎กระท าความผิด
คร้ังเดียวเขาก็ต๎องรับโทษคร้ังเดียว จะให๎เขาได๎รับโทษสองคร้ังหรือหลายคร้ังในการกระท าความผิดคร้ังเดียว
ไมํได๎  ฉะนั้นเมื่อผู๎กระท าความผิดได๎รับโทษทางปกครองแล๎ว ก็ไมํควรน าโทษทางอาญามาใช๎แกํผู๎กระท า
ความผิดในครั้งนั้นอีก เพราะจะเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของผู๎กระท าความผิดเกินความจ าเป็นแกํการ
รักษาไว๎เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
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 ประการที่สาม ความเหมาะสมในมาตรการการใช๎บทบัญญัติของโทษทางอาญาแกํผู๎ฝ่าฝืนตามพระราช 
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 การลงโทษทางอาญานั้นถือได๎วําเป็นการลงโทษที่สํงผลกระทบตํอสิทธิและ
เสรีภาพในชีวิต รํางกาย และทรัพย์สินของผู๎กระท าความผิดเป็นอยํางมาก ไมํวําจะโดยทางตรงหรือทางอ๎อม 
และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวําการบังคับใช๎โทษทางอาญานั้นมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช๎กับการกระท าผิด
ที่มีความร๎ายแรง เป็นภยันตรายตํอชีวิต รํางกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน และสํงผลกระทบตํอความสงบ
เรียบร๎อยหรือศีลธรรมอันดีของสังคม สามารถน ามาปรับใช๎กับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ที่กระทบตํอประโยชน์สาธารณะได๎ตามหลักนิติเศรษฐศาสตร์ เพราะเป็นความผิดที่กํอให๎เกิด
ความเสียหายมากมาย ทั้งความเสียหายแกํรัฐและยังเป็นการน าผลประโยชน์ที่ตนไมํควรได๎มาใช๎เป็นประโยชน์
แกํตนเองโดยเบียดเบียนสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เชํน การกํอสร๎างโรงแรมโดยไมํยื่นขอใบอนุญาต
กํอสร๎างในชุมชนเมือง หรือการกํอสร๎างรีสอร์ทในอุทยานโดยไมํได๎รับอนุญาต เป็นต๎น แตํส าหรับความผิด
ในบางประเภทที่ผู๎กระท ามิได๎มีเจตนาชั่วร๎ายและไมํเป็นการกระท าผิดที่นําต าหนิอยํางร๎ายแรงในทางศีลธรรม 
หากแตเํป็นเพียงการกระท าที่นําต าหนิเพียงเล็กน๎อยเพราะเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของสังคม หรือเป็นความผิด
ที่แม๎จะเป็นการกํอภยันตรายแตํก็ไมํร๎ายแรง และการกระท าความผิดดังกลําวก็ไมํได๎กระทบตํอประโยชน์
สาธารณะและไมํได๎กํอให๎เกิดความเสียหายแกํบุคคลอ่ืน ก็ไมํควรน าโทษทางอาญามาใช๎ เพราะจะขัดกับทฤษฎี
ความได๎สัดสํวน และยังเป็นกรณีที่รัฐใช๎อ านาจเกินขอบเขต ไมํได๎ประสานประโยชน์สาธารณะและประโยชน์
ของเอกชนให๎เกิดความสมดุลของผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. เมื่อพิจารณาถึงลักษณะที่แท๎จริงของการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 แล๎ว เห็นวําควรแก๎ไขรํางพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ... โดยแยกการกระท าความผิดบางประเภทที่
ไมํกระทบตํอประโยชน์สาธารณะและเป็นการกระท าไมํกํอให๎เกิดภยันตรายแกํสังคมออกจากการกระท าที่
กระทบตํอประโยชน์สาธารณะ 
 2. ควรนิยามค าวํา “สาธารณประโยชน์” บัญญัติไว๎ในมาตรา 4 ซึ่งแม๎จะเป็นค าธรรมดา แตํเมื่อปรากฏ
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ไมํสามารถอธิบายได๎อยํางชัดเจนวํามีความหมายครอบคลุมเพียงใด เพราะใน
รัฐธรรมนูญและกฎหมายตําง ๆ มิได๎นิยามค าวํา “สาธารณประโยชน์” ไว ๎จึงกํอให๎เกิดความขัดแย๎ง เชํน องค์กร
ฝ่ายปกครองมักจะกลําวอ๎างอยูํเสมอวําการกระท าทางปกครองนั้นกระท าไปเพื่อสาธารณประโยชน์ ในขณะ
ที่ประชาชนผู๎ได๎รับผลกระทบก็จะโต๎แย๎งคัดค๎านวํามิใชํการกระท าทางปกครองเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือ
โต๎แย๎งวําเป็นสาธารณประโยชน์ที่ไมํได๎สัดสํวนกับความเสียหาย ซึ่งมักจะได๎ยินขําววําประชาชนออกมาประท๎วง
อยูํบํอยคร้ัง จึงอาจจะกํอให๎เกิดปัญหาในการตีความกฎหมาย ตลอดจนสํงผลเสียโดยตรงตํอกระบวนการยุติธรรม
อยํางไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎ 
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 3. เมื่อแยกลักษณะของความผิดแล๎ว เห็นควรน ามาตรการลงโทษทางปกครองมาใช๎บังคับแทนโทษ
ทางอาญาในกรณีที่การกระท าความผิดนั้นไมํกระทบตํอประโยชน์สาธารณะ และเป็นการกระท าที่ไมํกํอให๎ 
เกิดภยันตรายแกํสังคมอยํางร๎ายแรง อีกทั้งความผิดดังกลําวไมํใชํการกระท าที่เป็นความชั่วร๎าย โดยบัญญัติ
มาตรา 67/1 เพิ่มวํา ผู๎ใดฝ่าฝืนค าสั่งเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตามมาตรา 40 ซึ่งการกระท านั้นไมํกระทบตํอประโยชน์
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บทคัดย่อ 
 ส านักงานการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) จัดงานสร๎างความรํวมมือด๎านการทํองเที่ยว
ระหวํางสมาชิกในประเทศภูมิภาคอาเซียน โดยมีกิจกรรมการจัดงานทุก ๆ ปี ท าให๎เกิดปัญหาการนัดหมาย
ระหวํางนักธุรกิจกับโรงแรม ผู๎วิจัยจึงมีแนวคิดจัดการบูธของกิจกรรมภายในงานอยํางเป็นระบบผํานเว็บแอป
พลิเคชัน  โดยใช๎โปรแกรม Laravel Framework ของ PHP วัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาการ
ท างานการประยุกต์ใช๎ตารางนัดหมายการประชุม (agenda) ส าหรับกลุํมลูกค๎าที่มางาน ATF 2018  2) เพื่อ
วิเคราะห์และออกแบบระบบการสร๎างตารางนัดหมายระหวํางผู๎ขายและผู๎ซื้อในงาน ATF 2018 และ 3) เพื่อ
พัฒนาระบบ Appointment บน Web Application  ในงาน ATF 2018 ขอบเขตงานวิจัยคือ การพัฒนาระบบงาน
นัดหมายการประชุมระหวํางธุรกิจกับธุรกิจ (business to business: B2B) เพื่อจัดการตารางการนัดหมาย
ระหวํางผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องทั้งสองฝ่าย ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ใช๎มีความพึงพอใจตํอระบบงานในระดับมาก 
ทั้งนี้ ยังสามารถชํวยผู๎บริหารและนักธุรกิจให๎สามารถจองกิจกรรมภายในงานลุลํวงไปได๎อยํางสมบูรณ์ ไมํเกิด
การติดขัดแตํอยํางใด 
ค าส าคัญ: การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย, องค์กรการทํองเที่ยวแหํงชาติอาเซียน, Laravel framework, B2B 
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ABSTRACT  
 Tourism Authority of Thailand hosted an annual activity of tourism among ASEAN countries. This 

event created a problem of appointment between business people and hotels. Hence, the Laravel Framework 
program that uses PHP language has been developed to systematically organize exhibition booths. The 
objectives of this research were to examine an operation and application of meeting agenda for people who 
come to ASEAN Tourism Forum 2018 (ATF 2018), analyze and design a system of meeting agenda between 
buyers and sellers in ATF 2018. 3), and develop a web application of an appointment system in ATF 2018. 
The scope of the Laravel Framework program is to develop a meeting agenda program between Business to 
Business (B2B) in organizing the meeting for both sides. The result indicated that users were extremely 
satisfied and the program also helped executives and business people book activities in the event smoothly. 
Keywords: Tourism Authority of Thailand, ASEAN National Tourism Organization, Laravel framework, B2B. 
 

บทน า 
 เน่ืองด๎วยส านักงานการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) รับเป็นเจ๎าภาพในการจัดงาน ASEAN 
Tourism Forum (ATF) ในปี ค.ศ. 2018 ซึ่งงาน ATF เป็นการจัดการประชุมการทํองเที่ยวอาเซียน มีวัตถุประสงค์
ในการสํงเสริมและสนับสนุนด๎านความรํวมมือในด๎านการทํองเที่ยวระหวํางสมาชิกของประเทศในภูมิภาค
อาเซียน และสนับสนุนให๎ภูมิภาคอาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางแหํงการทํองเที่ยวของโลก ซึ่งงานนี้จัดขึ้น
ทุกปีโดยเวียนประเทศเจ๎าภาพไปเร่ือย ๆ ผู๎วิจัยเห็นปัญหาในการจัดการบูธ (booth) จึงพัฒนา Web Application 
ขึ้น โดยใช๎เทคโนโลยีที่เรียกวํา Laravel Framework ของภาษา PHP เพื่อน าข๎อมูลเข๎าสูํระบบออนไลน์ ตรวจสอบ
ความถูกต๎องของข๎อมูลที่มีการบันทึกเข๎าสูํโปรแกรม และเพื่อเป็นข๎อมูลส าหรับการนัดหมายระหวํางธุรกิจกับ
ธุรกิจ (business to business: B2B) ทั้งนี้ การจัดการการนัดหมายของระบบ Web Application จะเป็นระบบ
บันทึกการนัดหมายระหวํางนักธุรกิจเพื่ออธิบายรายละเอียดของธุรกิจ ที่ผู๎ขายซึ่งเป็นเจ๎าของบูธสํงการนัดหมาย
ไปยังผู๎ซื้อ เพื่อให๎มาเจรจาธุรกิจกันภายในบูธในชํวงเวลาที่ก าหนดไว๎ ซึ่งเป็นชํวงเวลาที่ตํางฝ่ายตํางมีความ
พร๎อมที่จะน าเสนอและรับฟัง ดังนั้นระบบการจัดการนัดหมายนี้จะชํวยจัดสรรเวลาและควบคุมกิจกรรมภายใน
งานให๎เป็นไปอยํางลุลํวงสมบูรณ์ สะดวกและทันสมัย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการท างานการประยุกต์ใช๎ตารางนัดหมายการประชุม (agenda) ส าหรับกลุํมลูกค๎าที่มา
งาน ATF 2018 
 2. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบการสร๎างตารางนัดหมายระหวํางผู๎ขายและผู๎ซื้อในงาน ATF 2018  
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 3. เพื่อพัฒนาระบบ Appointment บน Web Application เพื่อใช๎ในงาน ATF 2018 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การพัฒนาระบบโดยใช้ SOA (service-oriented architecture)  เป็นแนวคิดในการออกแบบระบบไอที

ในองค์กรให๎เป็นระบบเชิงบริการ (service oriented) ที่สามารถน ากลับมาใช๎ใหมํได๎ ทั้งนี้ระบบไอทีขององค์กร
ตําง ๆ จะมีสถาปัตยกรรมแบบ Silo-Oriented Architecture ซึ่งการพัฒนาในแตํละระบบตํางเป็นอิสระตํอกัน 
และอาจมีระบบที่ใช๎เทคโนโลยีที่แตกตํางกันได๎ เชํน Java, .NET, Oracle หรือ SAP เป็นต๎น จึงท าให๎เกิดปัญหาใน
การเชื่อมตํอ และการบ ารุงรักษามีคําใช๎จํายสูง ท าให๎การพัฒนาระบบใหมํเป็นไปด๎วยความลําช๎า แนวคิดของ 
SOA คือการจัดระบบ Silo-Oriented Architecture ใหมํ โดยการสร๎างระบบไอทีให๎เป็น 4 Layer คือ 1) Resource 
Layer 2) Service Layer 3) Process Layer และ 4) Access Layer แนวคิดของ Web Application นี้ ใช๎ API หรือ 
Application Programming Interface  ซึ่งเป็นการเรียกใช๎กระบวนการทางธุรกิจที่พัฒนาขึ้นผํานเว็บไซต์หรือ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดย API คือชํองทางการเชื่อมตํอชํองทางหนึ่งที่จะเชื่อมตํอกับเว็บไซต์ของผู๎ให๎บริการ API 
จากที่อ่ืน ใช๎เป็นตัวกลางในการรับสํงข๎อมูลข๎าม Server ในการเชื่อมการท างานเข๎ากับระบบปฏิบัติการ โดย
ที่ API แบํงเป็น 1) API ที่ขึ้นกับภาษา (language dependent API) สามารถเรียกใช๎จากโปรแกรมที่เขียนขึ้นด๎วย
ภาษาใดภาษาหนึ่ง  2) API ที่ไมํขึ้นกับภาษา (language independent API) สามารถเรียกได๎จากโปรแกรมหลาย ๆ 
ภาษา ท าให๎การเปลี่ยนแปลงข๎อมูลของ Data ที่ API สํงมายังระบบท าได๎งํายและสะดวก (ฉัตรสุชล คุ๎มถนอม, 
ออนไลน์, 2554) 

 การออกแบบระบบโดยใช้หลักการของภาษา UML (unified modeling language)  เป็นการวิเคราะห์
และออกแบบในเชิงวัตถุโดยการสร๎างแบบจ าลอง (model) ของอ็อบเจ็กต์ (object) คลาส (class) และองค์ประกอบ
อ่ืน ๆ ของระบบ แบบจ าลอง UML เป็นเคร่ืองมือชํวยให๎การวิเคราะห์ ท าความเข๎าใจ และออกแบบระบบงาน
งํายขึ้น ผู๎ออกแบบสามารถมองเห็นภาพของระบบงานได๎ชัดเจนมากขึ้นวําจะออกมาในลักษณะใด หรือท าให๎
มองเห็นภาพของระบบงานเป็นไปตามความต๎องการ ถํายทอดแบบจ าลองระบบออกมาให๎ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎
รับทราบเพื่อให๎ตรงตามความต๎องการมากที่สุด โดยน ามาแสดงในรูปแบบของสัญลักษณ์ที่มองเห็นได๎  เชํน 
รูปภาพ แผนภาพ (diagram) เป็นต๎น (ชาคริต กุลไกรศรี, ออนไลน์, 2556) 

 การพัฒนาระบบโดย Laravel Framework  เป็นการออกแบบเพื่อพัฒนา Web Application ที่เขียนด๎วย 
PHP จะท างานในรูปแบบที่เรียกวํา MVC (model-view-controller) เพื่อแก๎ไขปัญหาการเขียนโปรแกรมของ
โปรแกรมเมอร์แตํละคนที่ไมํเหมือนกัน ท าให๎ผ๎ูที่เข๎ามาพัฒนาระบบตํอสามารถเข๎าใจและแก๎ไขได๎งํายขึ้น 
โดยให๎ Controller ควบคุมการท างานของ Code Logic แล๎วสํงให๎ Model ติดตํอกับฐานข๎อมูลกํอนที่ทั้งหมด
จะถูกสํงคําออกไปให๎กับ View ในสํวนของผู๎ใช๎งานจะสามารถแบํงสํวนหน๎าที่ให๎แตํละฝ่ายงานได๎งํายขึ้น 
(สมเกียรต ิปุ๋ยสูงเนิน, ออนไลน์, 2559) 
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 หลักการธุรกิจ B2B (business-to-business) ระบบ Web Application นี้ เป็นการท างานระหวํางนักธุรกิจ
และนักธุรกิจ การพัฒนาระบบโดยใช๎ B2B ท าใหผ๎ู๎ใช๎งานสามารถเข๎าใจลักษณะของการท างานได๎งํายและสะดวก
มากยิ่งขึ้น มุํงเน๎นการให๎บริการแกํผู๎ประกอบการด๎วยกันเอง โดยบูธภายในงาน ATF จะเป็นการซื้อขายหรือ
น าเสนอสินค๎าระหวํางผู๎ประกอบการ เชํน เจ๎าของโรงแรมซื้อทัวร์การทํองเที่ยวจากเจ๎าของทัวร์ เป็นต๎น ซึ่ง
จะสํงผลให๎เกิดยอดขายระหวํางกัน บางแหํงเรียกวําการขายสินค๎าเข๎าสูํองค์กร หรือ Institutional Sales หรือการ
ท าตลาดระหวํางธุรกิจกับธุรกิจ (อร สมิธ, ออนไลน์, 2559) 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาระบบ Web Application นี้ ได๎น าแนวทางการปฏิบัติงานการบริหารจัดการผํานกระบวนการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ และการใช๎งานระบบสํงข๎อมูล API เพื่อให๎การบริหารจัดการระบบเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว เหมาะสม และตรงตามความต๎องการของผู๎ใช๎งาน โดยระบุปัญหาคือ การทํองเที่ยวแหํง
ประเทศไทยต๎องการใช๎งานระบบนี้เพื่ออะไร และผู๎ใช๎งานเป็นใคร มีแนวการท างานอยํางไร แล๎วน ามาออกแบบ
การท างานของระบบดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพ Use Case ของ Web Application 
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ภาพที่ 2  แผนภาพ Sequence Diagram  
 

 การพัฒนาระบบ แยกสํวนประเภทงานออกเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ สํวนของผู๎ซื้อ (buyer) และสํวน
ของผู๎ขาย (seller) โดยทั้งหมดต๎องเข๎าใช๎งานผําน Web Browser เพื่อล็อกอิน ซึ่งประเภทผู๎ใช๎งานจะจ าแนกโดย
ระบบและฟังก์ชันงานภายใน ระบบจะตรวจสอบประเภทผู๎ใช๎งานเพื่อเรียกใช๎ API ที่เขียนแยกเอาไว๎ในแตํละ
ฟังก์ชันการใช๎งาน จากนั้นจะเรียกสืบค๎น (query) หรืออัพเดตข๎อมูลจากฐานข๎อมูลตํอไป ดังภาพที่ 3 
 

 
ภาพที่ 3  แผนภาพแสดงการท างานของระบบ 
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 การใช้งานระบบ   
 1. การใช๎งานระบบ จะต๎องเข๎าใช๎ผําน User และ Password โดยมีเงื่อนไขของ User ตามสํวนของ

ผู๎รับผิดชอบ เชํน Seller จะเป็น User S001-A และ Buyer จะเป็น User B001-A เป็นต๎น ดังภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที่ 4 หน๎าจอ Login เข๎าสูํระบบ 
 

 2. เมื่อ Login เรียบร๎อยแล๎ว จะเข๎าสูํหน๎าจอ Calendar Appointment ดังภาพที่ 5 และเมื่อ User คลิก
ที่แถบ Request Appointment ที่อยูํทางขวามือ รายการจะยืนยัน Appointment เข๎าสูํ Calendar โดยแสดงเป็น
แถบสีน้ าเงิน 

 

 
 

ภาพที่ 5  หน๎าจอ Calendar และ Request List ของระบบ 
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 3. หาก User คลิกบนแถบสีขาวใน Calendar ดังภาพที่ 5 ตามชํวงเวลา จะเข๎าสูํหน๎าแสดงข๎อมูลของ
นักธุรกิจ (seller) ดังภาพที่ 6 เพื่อเลือกฝ่ายธุรกิจของอีกฝั่งในการนัดหมายชํวงเวลา 
 

 
 

ภาพที่ 6  หน๎าจอ Data Tables แสดงข๎อมูล Seller ของระบบ 
  

 4. เมื่อคลิกรูปภาพหรือปุ่ม Detail ดังภาพที่ 6 จะเข๎าสูํหน๎ารายละเอียดของธุรกิจ (seller) ที่ User คลิกไว ๎
ดังภาพที่ 7 
 

 
 

ภาพที่ 7 หน๎าจอรายละเอียดของ Seller  ของระบบ 
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 5. หาก User มีการยืนยัน Appointment แล๎ว แตํต๎องการยกเลิก สามารถยกเลิกได๎โดยคลิกแถบสีน้ าเงิน
ตามหน๎า Calendar ดังภาพที่ 5 จะเข๎าสูํหน๎า Cancel Appointment ดังภาพที่ 8 
 

 
 

ภาพที่ 8  หน๎าจอในการ Cancel Appointment  ของระบบ 
 

ผลการวิจัย 
 เมื่อน าระบบการจัดการนัดหมายงาน ATF 2018 ไปทดลองใช๎กับเจ๎าหน๎าที่ส านักงานการทํองเที่ยว

แหํงประเทศไทยและนักธุรกิจ  จ านวน 386 คน พบวํามีความพึงพอใจในด๎านตําง ๆ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  คําเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎ระบบการจัดการนัดหมายงาน ATF 2018 
 

รายการประเมิน X  SD ความหมาย 

1. ประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ 4.28 0.64 มากที่สุด 
2. ความงํายในการใช๎งาน 4.05 0.61 มาก 
3. ความได๎เปรียบเทคโนโลยีเดิม 3.93 0.69 มาก 
4. ความตั้งใจในการใช๎งาน 4.00 0.56 มาก 
5. ความพึงพอใจในระบบโดยภาพรวม 4.23 0.72 มากที่สุด 

 

X  
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 จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการนัดหมายระหวํางนักธุรกิจและนักธุรกิจด๎วยการสร๎าง
Web Application ท าให๎ส านักงานการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยสามารถบรรลุความต๎องการในการจัดการปัญหา
ภายในงาน ATF 2018 และผู๎ใช๎ระบบมีความพึงพอใจในระบบงานอยูํในระดับมาก และเกิดประโยชน์ในการ
ท างานอยํางมีประสิทธิภาพ 

 

อภิปรายผล 
 จากงานวิจัยนี้พบวํา การพัฒนาระบบการจัดการนัดหมายงาน ATF 2018 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
โดยวัดจากการสอบถามเจ๎าหน๎าที่ส านักงานการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยและนักธุรกิจที่มาเข๎ารํวมงาน พบวํามี
ความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด ชํวยให๎ผู๎จัดงานสามารถน าไปเป็นข๎อมูลในการจัดงานเพื่อให๎มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นในอนาคต 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการนัดหมายระหวํางนักธุรกิจและนักธุรกิจ ด๎วยการสร๎าง 
Web Application โดยใช๎หลักการ Laravel PHP Framework สามารถพัฒนาระบบโดยใช๎ API ในการสํงข๎อมูล 
และใช๎ Socket Programming PHP ในการรับสํง Code เป็น Real Time ได๎ และสามารถเพิ่มฟังก์ชันการท างานอ่ืน
ลงไปได๎อีก  
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยแรงจูงใจของพนักงาน 2) ศึกษาระดับประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนักงาน 3) เปรียบเทียบปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 
และ 4) ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
คือ พนักงานบริษัทสเปรย์ปรับอากาศแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 127 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล สถิติพรรณนาใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที (t-test) การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และค่าสัมประสิทธ์การถดถอย 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ระดับประสิทธิภาพในการ
ท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยระดับปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด ดังนี้ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการยกย่องและยอมรับนับ
ถือ และด้านนโยบายและการบริหาร การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานไม่แตกต่างกัน ปัจจัยแรงจูงใจ
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างาน มีจ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านการมีอ านาจหน้าที่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: ปัจจัยแรงจูงใจ,ประสิทธิภาพการท างาน 
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ABSTRACT 
 The objectives of the research are: 1) to study the motivation factors of the employees, 2) to study 
the efficiency of employees, 3) to study the various factors affecting the performances of individual 
employees, and 4) to study the motivation factors that affect the efficiency of employees. The samples are 
127 employees of Air Spray in Samut Prakan province. A questionnaire was used to collect the data. 
Descriptive statistics, percentage, mean, standard deviation, t-test, analysis of variance, (one-way ANOVA) 
and the coefficient of the regression tree analysis are used.  
 The results are as follows: 1) motivation for working in the sense of overall motivation factors and 
hygiene factors are at a high level, and 2) overall efficiency of the work performance is at a high level. The 
results showed that the level of motivation factors affecting performance at the highest level are the 
compensation and welfare, success in practice, praise and respect, and policy and management. The 
analysis on comparison of different personal factors affecting the efficiency of the work showed that the 
different personal factors affecting performance are not different. As for the motivation factors influencing 
work efficiency, there were 3 aspects as follows: safety at work, compensation and benefits, and authority, 
which are statistically significant at the level of .05. 
Keywords: motivator factors, efficiency. 
 

บทน า 
 เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันที่รุนแรง มีการเกิดขึ้นของธุรกิจใหม่ที่ปรับตัวไปตามกระแส
ในยุคโลกาภิวัตน์ การจะท าให้ธุรกิจด าเนินต่อไปได้ในระยะยาว สามารถสร้างผลก าไรและสร้างความมั่นคง
ให้กับองค์การได้นั้นจ าเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง องค์การจึงต้องสรรหากลยุทธ์เพื่อ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การบริหารจัดการที่ดี การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะช่วยให้ธุรกิจยังด าเนินต่อไปได้ในระยะยาวในสภาวะที่ปัจจัยแวดล้อมภายนอก
องค์การมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านการเมืองที่มีความไม่แน่นอน ทรัพยากรที่
ต้องพิจารณาเป็นต้นทุนทางธุรกิจที่ท าให้เกิดค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยหลายอย่าง เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเช่า ค่า
เคร่ืองจักร และเงินเดือนพนักงาน การวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส าคัญที่สุดคือ การมีทรัพยากรมนุษย์ที่
มีทักษะ มีความเชี่ยวชาญและความสามารถในการท างาน ผู้บริหารสามารถดึงศักยภาพของพนักงานเพื่อให้งาน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ท าให้องค์การได้เปรียบทางการแข่งขัน และเป็นกลไกส าคัญในการท าให้องค์การไปสู่
ความส าเร็จ (ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, 2550) 
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 บริษัทผลิตภัณฑ์สเปรย์ปรับอากาศแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งถือ
เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสเปรย์ปรับอากาศรายแรกในประเทศไทย  มีเป้าหมายธุรกิจเพื่อขยายการตลาดทั่วเอเชีย 
ตอบสนองความต้องการลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวโน้มของผู้บริโภคในสังคมปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นผู้ที่
รู้จริงในเร่ืองอากาศหอมและมีผลิตภัณฑ์ปกป้องอากาศที่ครบวงจร  โดยเร่ิมจ าหน่ายตามสถานบันเทิงก่อน
แล้วจึงขยายไปยังห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็น
อย่างดีตลอดมา ด้วยจุดเด่นที่เป็นสเปรย์ปรับอากาศที่มีกลิ่นหอมสดชื่นอันเป็นสูตรเฉพาะที่แตกต่างจาก
คู่แข่งทั่วไป ราคาไม่สูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง มีความโดดเด่นด้วยรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สะอาดสดใส เป็นธุรกิจ
ของคนไทยที่ก่อตั้งมานานกว่า 46 ปี 
 ทั้งนี้การท างานของพนักงานในปัจจุบันพบปัญหาคือ การประเมินผลงานประจ าปีของพนักงานที่
ผ่านมาไม่ดี พนักงานขาดความกระตือรือร้น ไม่เต็มที่ในการปฏิบัติงาน พนักงานลาออก ขาดต าแหน่งงาน 
ระบบงานเกิดความล่าช้า สินค้าเสียหายไม่สามารถน ากลับมาใช้หรือส่งให้ลูกค้าได้ จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหาร
สนใจหาวิธีกระตุ้นการท างานและหาแนวทางที่จะดึงศักยภาพของพนักงาน ผู้วิจัยจึงสนใจที่ จะศึกษาปัจจัย
แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้พนักงาน
ในบริษัทท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากแนวคิดทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก ซึ่งเป็นทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัย 2 ส่วนคือ  ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการท างาน และปัจจัยค้ าจุนที่ส่งผลต่อ
ความพอใจในการท างาน (Herzberg, 1959 อ้างถึงใน สิริกร สุขสุดไพศาล และกาญณ์ระวี อนันตอัครกุล , 
2556, หน้า 45-47) และการศึกษาประสิทธิภาพการท างานดัดแปลงมาจากแนวคิดของ ทิพาวดี เมฆสวรรค์ 
(2538 อ้างถึงใน สิริกร สุขสุดไพศาล และกาญณ์ระวี อนันตอัครกุล, 2556, หน้า 44) ดังนี ้
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ตัวแปรอิสระ (independent variable)              ตัวแปรตาม (dependent variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยแรงจูงใจของพนักงาน 
 2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 
 3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 
 4. เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 

ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. ระดับการปฏิบัติงาน 
6. ระยะเวลาร่วมงานกับบริษัท 

ปัจจัยแรงจูงใจ 
1. ปัจจัยจูงใจ 
   1.1 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
   1.2 การยกย่องและยอมรับนับถือ 
   1.3 การมีอ านาจหน้าที่ 
   1.4 การมีส่วนร่วมในงาน 
   1.5 ความมั่นคงในงาน 
2. ปัจจัยค้ าจุน 
   2.1 นโยบายและการบริหาร 
   2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
   2.3 ความปลอดภัยในการท างาน 
   2.4 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

ประสิทธิภาพการท างาน 
1. ค่าใช้จ่ายและทุนการผลิต 
2. การบริหารจัดการกระบวนการท างาน 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานที่แตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ  พนักงานของบริษัทสเปรย์ปรับอากาศ
แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ จ านวนทั้งสิ้น  190 คน ก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของทาโร่ ยามาเน่ 
(Yamane, 1973) ซึ่งก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 127 คน ก าหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 05.   
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือหลักในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยพิจารณาจากตัวแปรอิสระ (independent variable) และตัวแปรตาม (dependent variable)  เพื่อ
น ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี ้  
 ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
ร่วมงานกับบริษัท 
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจ 
(motivators) และปัจจัยค้ าจุน (maintenance factor) เป็นค าถามแบบปลายปิด (close-ended response question) 
 ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายและทุนการผลิต การบริหารจัดการ
กระบวนการท างาน เป็นค าถามแบบปลายปิด (close-ended response question) 
 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 สถิติการทดสอบ (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance: 
ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล การเปรียบพหุคูณแบบ LSD (least significant 
different) เพื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression)    
เพื่อพยากรณ์อิทธิพลของตัวแปรที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างาน 
 

ผลการวจิัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยแรงจูงใจของพนักงานบริษัทสเปรย์ปรับอากาศแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมุทรปราการ พบว่าปัจจัยจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.08) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
สามารถเรียงล าดับได้ดังนี้ ล าดับที่ 1 การยกย่องและยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.12) ล าดับที่ 2 
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ( X = 4.08) ล าดับที่ 3 การมีอ านาจหน้าที่ ( X = 4.07) ล าดับที่ 4 ความมั่นคงใน
งาน ( X = 4.06) และล าดับที่ 5 การมีส่วนร่วมในงาน ( X = 4.04) ส่วนปัจจัยค้ าจุนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.10) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสามารถเรียงล าดับได้ดังนี้ ล าดับที่ 1 ค่าตอบแทน
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และสวัสดิการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.21) ล าดับที่ 2 นโยบายและการบริหาร ( X = 4.08) ล าดับที่ 3 
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ( X = 4.06) และล าดับที่ 4 ความปลอดภัยในการท างาน ( X = 4.03) 
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทสเปรย์ปรับอากาศแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.11) โดยด้านค่าใช้จ่ายและทุนการผลิตอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.13) และด้านการบริหารจัดการกระบวนการท างานอยู่ในระดับมากเช่นกัน ( X = 4.10) 
 3. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
บริษัทสเปรย์ปรับอากาศแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่าพนักงานที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ต าแหน่งงานระดับหัวหน้างานมีประสิทธิภาพการท างานด้านการบริหารจัดการมากกว่าระดับพนักงาน
ปฏิบัติการ 
 4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทสเปรย์
ปรับอากาศแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ สรุปได้ดังนี้ 
 ปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานโดยภาพรวมของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งปัจจัยแรงจูงใจมีระดับความสามารถในการอธิบายอยู่ที่ร้อยละ 61.00 เมื่อพิจารณา
รายด้านเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานโดยภาพรวมของพนักงาน มีจ านวน 3 
ด้าน สามารถพิจารณาค่าคะแนนมาตรฐานโดยเรียงล าดับน้ าหนักความส าคัญจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
ล าดับที่ 1 ความปลอดภัยในการท างาน (β = 0.27) ล าดับที่ 2 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (β = 0.24) และ
ล าดับที่ 3 การมีอ านาจหน้าที่ (β = 0.24) 
 ปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานด้านค่าใช้จ่ายและทุนการผลิต อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งปัจจัยแรงจูงใจมีระดับความสามารถในการอธิบายอยู่ที่ร้อยละ 58.00 เมื่อพิจารณา
รายด้านเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานด้านค่าใช้จ่ายและทุน
การผลิต มีจ านวน 4 ด้าน สามารถพิจารณาค่าคะแนนมาตรฐานโดยเรียงล าดับน้ าหนักความส าคัญจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้ ล าดับที่ 1 ความมั่นคงในงาน (β = 0.27) ล าดับที่ 2 การมีส่วนร่วมในงาน (β = 0.27) 
ล าดับที่ 3 การมีอ านาจหน้าที่ (β = 0.27) ) และล าดับที่ 4 การยกย่องและยอมรับนับถือ (β = -0.23) 
 ปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานด้านการบริหารจัดการกระบวนการท างาน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งปัจจัยแรงจูงใจมีระดับความสามารถในการอธิบายอยู่ที่ร้อยละ 50.00 
เมื่อพิจารณารายด้านเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานด้านการ
บริหารจัดการกระบวนการท างาน มีจ านวน 3 ด้าน สามารถพิจารณาค่าคะแนนมาตรฐานโดยเรียงล าดับ
น้ าหนักความส าคัญจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ล าดับที่ 1 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (β = 0.32) ล าดับที่ 2 
ความปลอดภัยในการท างาน (β = 0.30) และล าดับที่ 3 นโยบายและการบริหาร (β = 0.19) 
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อภิปรายผล 
 1. ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน จ าแนกตามเพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับการปฏิบัติงาน ระยะเวลาร่วมงานกับบริษัท พบว่าพนักงานมีความ
คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์จ าแนก
ตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาร่วมงานกับบริษัทที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับการปฏิบัติงานพบว่า ต าแหน่งงานระดับหัวหน้างานส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานด้านการบริหารจัดการกระบวนการท างานแตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากพนักงานระดับหัวหน้างาน
เป็นผู้ที่วางแผนการท างาน ขั้นตอนการท างาน ท าให้มีประสิทธิภาพการท างานด้านการบริหารจัดการกระบวนการ
ท างานมากกว่าพนักงานระดับปฏิบัติการ และพนักงานระดับปฏิบัติการมีความต้องการการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการท างานและจัดล าดับขั้นตอนในการท างาน เพื่อให้การบริหารจัดการกระบวนการท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559)  ที่ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างองค์การคลังสินค้า พบว่าเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และต าแหน่ง
งานที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. ปัจจัยแรงจูงใจด้านความปลอดภัยในการท างาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และการมีอ านาจหน้าที่ 
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานโดยภาพรวมของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับ เสกสรร อรกุล (2556) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจภายในและปัจจัยแรงจูงใจภายนอกที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท เมทเทิลคอม จ ากัด พบว่าปัจจัยแรงจูงใจภายในที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย ผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน การยกย่องยอมรับนับถือ การมีอ านาจในหน้าที่ และโอกาสก้าวหน้า 
ส่วนปัจจัยแรงจูงใจภายนอกที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประกอบด้วย  การเลื่อนต าแหน่งงาน 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และความปลอดภัยในการท างาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ องค์การควรสร้างความชัดเจนในการเชื่อมโยงระหว่างผลการ
ปฏิบัติงานและผลตอบแทน รวมทั้งผลการประเมินต้องสะท้อนถึงการให้ผลตอบแทน การจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถที่เหมาะสม ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ อาจจ่ายในรูปตัวเงินหรือ
มิใช่ตัวเงินก็ได้ ต้องจูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พอใจในค่าตอบแทนที่ได้รับและ
อยากท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ ช่วยส่งเสริมขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน  และค านึงถึง
ค่าตอบแทนที่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการครองชีพในปัจจุบัน 
 2. ด้านการยกย่องและยอมรับนับถือ พนักงานต้องการได้รับค าชมเชยจากหัวหน้างานเมื่อท างาน
ส าเร็จตามเป้าหมาย เพื่อจูงใจให้พนักงานเกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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 3. ด้านความปลอดภัยในการท างาน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานมากที่สุด ดังนั้น
องค์การจะต้องให้ความส าคัญกับการท างานที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อุปกรณ์
และเคร่ืองจักรอยู่ในสภาพดี เหมาะสมกับการใช้งาน มีแผนงานรองรับสภาวะการท างานที่มีความเสี่ยงหรือ
เกิดเหตุฉุกเฉิน ด าเนินการรักษาความปลอดภัยตามกฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด 
มีการแจ้งคู่มือความปลอดภัยในการท างาน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อแนะน า หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ในการท างานและมาตรการต่าง ๆ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน การ
ควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการปฏิบัติงาน 
 4. ด้านการมีอ านาจหน้าที่ พนักงานให้ความส าคัญกับการได้รับอิสระในการท างาน มีอ านาจหน้าที่
เหมาะสมกับความสามารถ ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้แก่พนักงาน 
ให้อิสระแก่พนักงานในการท างานที่ตนเองรับผิดชอบ มีอ านาจหน้าที่เหมาะสมกับความสามารถ ให้รับผิดชอบ
งานที่ส าคัญเพื่อให้พนักงานรู้สึกได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้า รู้สึกเป็นผู้รับผิดชอบและตัดสินใจในงานนั้น 
และสามารถดึงศักยภาพของพนักงานออกมาได้มากที่สุด ซึ่งพนักงานจะพร้อมทุ่มเทและเสียสละเพื่อความส าเร็จ
ของงานและองค์การ ผลักดันองค์การให้มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นด้วย 
 5. ปัจจัยแรงจูงใจอ่ืน ๆ ที่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานที่ผู้บริหารควรใส่ใจและให้ความส าคัญ
คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาต่อองค์การในอนาคต เพราะการที่
พนักงานได้รับการตอบสนองจากปัจจัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสมจะท าให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างาน
เพิ่มมากขึ้น 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและภัยคุกคามทางไซเบอร์ส าหรับอินเทอร์เน็ต
ประสานสรรพสิ่ง โดยด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ต
ประสานสรรพสิ่ง จ านวน 7 คน และบุคลากรของกองวิศวกรรมและแผนงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 
(ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 40 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และใช้แบบสอบถาม สถิตที่ใช้ใน
การวิจัยคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ในการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า อินเทอร์เน็ตประสาน
สรรพสิ่งมีความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์อยู่ในระดับมาก เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเร่ิมต้นจึงยังไม่มี
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ดี ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ความคิดเห็นด้านการ
ก าหนดมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการปกป้องดูแลโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ด้านการตรวจพบเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการรับมือ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการกู้คืนข้อมูลหลังเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
ค าส าคัญ  อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง, ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, ภัยคุกคามทางไซเบอร์  
 
 
 
 
* วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2560   
** ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ปีการศึกษา 2560   
*** ศาสตราจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ABSTRACT   
 The purpose of the research was to analyze the risks and cyber threats for Internet of Things 
(IoT). This is a qualitative and quantitative research. The sample groups were 7 experts in Internet of 
Things (IoT) and 40 personnel in engineering and planning Division of Phetchaburi Provincial Electricity 
Authority Regional 1 (Southern). The questionnaire was used to collect data. The statistics used in data 
analysis were percentage, mean, and standard deviation. It was found that the IoT has high-risk of cyber 
threats because it is still in an early stage. There is no standard for maintaining good security. The score of 
the overall opinions about the identification of the security measure was significant. The score of the overall 
opinions about the protection of cyber threats, detection, response of cyber threats, and data recovery was 
at a moderate level. 
Keywords  internet of things, cyber security, cyber threats. 
 

บทน า   
 อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (internet of things: IoT)  เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทส าคัญในการ
ช่วยให้ชีวิตประจ าวันมีความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการด าเนินงาน สร้างคุณค่าและ
ผลประโยชน์ให้แก่สังคม อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง เชื่อมคน อุปกรณ์ เคร่ืองมือ กระบวนการ ข้อมูล 
และสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ท าให้สามารถเฝ้าสังเกต สั่งการ และควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ  ผ่าน
อินเทอร์เน็ตได้ เช่น สมาร์ทโฟนสั่งเปิดเคร่ืองปรับอากาศเพื่อปรับอุณหภูมิภายในบ้านไว้ล่วงหน้า และเมื่อ
อุณหภูมิถึงระดับที่ต้องการแล้ว ตัวควบคุมอุณหภูมิ (thermostat) ของเคร่ืองปรับอากาศจะส่งสัญญาณสั่งเปิด
หลอดไฟภายในบ้าน เป็นต้น  ปัจจุบันมีการบูรณาการอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งใช้กับศาสตร์ต่าง ๆ 
หลายด้าน ดังนั้น การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ส าหรับอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งจึงเป็น
เร่ืองที่ต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ส าหรับอินเทอร์เน็ต
ประสานสรรพสิ่งควรต้องได้รับการพิจารณาถึงความเสี่ยงและภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้
และเตรียมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ส าหรับอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง    
 

วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
 เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและภัยคุกคามทางไซเบอร์ในอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(National Institute of Standards and Technology: NIST)  สหรัฐอเมริกาเน้นแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ดี 
เพื่อจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค าแนะน าเพื่อให้สามารถจัดการ
และลดความเสี่ยงภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยกรอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
มีองค์ประกอบหลัก ดังนี้ 
 1.  Framework Core เป็นกิจกรรมและกระบวนการที่จัดท าขึ้นเพื่อก าหนดมาตรการ ( identify) 
ปกป้อง (protect) ตรวจสอบ (detect) ตอบสนอง (respond) และกู้คืน (recover)  
 2.  Framework Implementation Tiers เป็นวิธีการประเมินระดับความพร้อมขององค์กรในการ
เตรียมการและด าเนินการปฏิบัติกิจกรรมและกระบวนการของ Framework Core  
 3.  Framework Profile เป็นการจัดท าเป้าหมายขององค์กร (target profile) และการประเมินสถานะ
ขององค์กรในปัจจุบัน (profile) เพื่อแยกแยะและบ่งชี้โอกาสในการพัฒนาระบบการปกป้องตนเองตามกรอบ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 การประเมินการปฏิบัติการเกี่ยวกับช่องโหว่ สินทรัพย์ และภัยคุกคามท่ีส าคัญยิ่งยวด  (Operationally 
Critical Threat, Asset and Vulnerability Evaluation: OCTAVE)  การประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคง
ปลอดภัยข้อมูลต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านองค์กรและเทคโนโลยี ต้องระบุโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงวิธีที่พนักงานใช้โครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน ดังนั้น การ
ประเมินผลจึงรวมไปถึงบริบทของพนักงานแต่ละคนที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองการด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเช่นเดียวกับประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้การด าเนินการตาม OCTAVE มีขั้นตอนดังน้ี 
 1.  การสร้าง Profile ภัยคุกคามตามสินทรัพย์ โดยพนักงานมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านมุมมองที่
ส าคัญแก่องค์กรด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ และการด าเนินงานที่กระท าอยู่เพื่อปกป้องสินทรัพย์เหล่านั้น 
ทีมนักวิเคราะห์จะพิจารณาข้อมูลและก าหนดว่าสินทรัพย์ใดมีความส าคัญต่อองค์กร จะอธิบายถึงความต้องการ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยส าหรับสินทรัพย์ที่ส าคัญ และระบุภัยคุกคามที่มีต่อสินทรัพย์ที่ส าคัญเพื่อสร้าง Profile ภัย
คุกคาม 
 2.  ระบุถึงช่องโหว่ของโครงสร้างพื้นฐาน การประเมินโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล ทีมวิเคราะห์
จะระบุคีย์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ส าคัญแต่ละชิ้น จะ
ตรวจสอบคีย์ของอุปกรณ์เพื่อหาช่องโหว่ของเทคโนโลยีที่อาจน าไปสู่การกระท าที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ส่งผล
ต่อสินทรัพย์ที่ส าคัญ 
 3.  พัฒนากลยุทธ์และวางแผนด้านความมั่นคงปลอดภัย ระหว่างประเมินทีมวิเคราะห์จะระบุ 
ความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ที่ส าคัญขององค์กรและตัดสินใจว่าจะท าอย่างไร ทีมวิเคราะห์จะสร้างกลยุทธ์การ
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ป้องกันส าหรับองค์กรและแผนการบรรเทาความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ที่ส าคัญโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้เป็น
พื้นฐานในการวิเคราะห ์
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการวิจัย
เชิงปริมาณ (quantitative research) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง 
และบุคลากรของกองวิศวกรรมและแผนงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  แบ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง จ านวน 7 คน โดยการสัมภาษณ์รายบุคคลในประเด็นเกี่ยวกับ
อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง ได้แก่ ความส าคัญ ความเสี่ยง ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การพัฒนาและเตรียม
บุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึง
ภาพรวมในปัจจุบันด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง การวิจัยเชิงปริมาณ 
ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบุคลากรของกองวิศวกรรมและแผนงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 
1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 40 คน  เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อใช้ในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง  

สถิติท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหาตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของภัยคุกคามทางไซเบอร์ในอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งจากการ
สัมภาษณ์ ได้ผลดังตารางที่ 1 ส่วนผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของภัยคุกคามทางไซเบอร์ในอินเทอร์เน็ต
ประสานสรรพสิ่งจากแบบสอบถาม ได้ผลดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง 
 

ประเด็น ความคิดเห็น 
ความส าคัญของ
อินเทอร์เน็ตประสาน
สรรพสิ่ง  

อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งช่วยเพิ่มคุณค่าผลผลิตให้มีคุณภาพ สามารถ
บูรณาการใช้งานได้ในหลายภาคส่วนของสังคม เช่น สมาร์ทซิตี้ การดูแล
สุขภาพของมนุษย์ รวมถึงการคาดการณ์ที่แม่นย าเพื่อน าข้อมูลมาช่วยใน 
การตัดสินใจเชิงธุรกิจ  

ความเสี่ยงด้าน 
ไซเบอร์ที่มีผลต่อ
อินเทอร์เน็ตประสาน 
สรรพสิ่ง  

การใช้งานจ าเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาและมีอุปกรณ์หลากหลาย 
จึงมีความเสี่ยงทั้งจากอุปกรณ์และการจัดการระบบ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่
สามารถใช้งานได้ในหลายสภาพแวดล้อม และทรัพยากรในแต่ละอุปกรณ์ 
ไม่เพียงพอต่อการติดตั้งเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย 

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ที่มีผลต่ออินเทอร์เน็ต
ประสานสรรพสิ่ง  

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีผลต่ออินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง สามารถเกิดได้
ในหลายรูปแบบ เนื่องจากปัจจบุันยังไม่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ดี เช่น 
การลักลอบเข้าระบบเพื่อขโมยข้อมูลที่เป็นความลับหรือมีความส าคัญ รวมไป
ถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากคนและอุปกรณ์โดยตรง เช่น การที่ผู้ไม่ประสงค์ดี 
ลักลอบเข้าไปใช้งานหรือท าลายอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง 

ความเปน็ไปได้ในการ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์
ส าหรับอินเทอร์เน็ต
ประสานสรรพสิ่ง  

ควรท าให้ครอบคลุมทั้งในด้านผู้ใช้งานที่ต้องมีความรู้เท่าทันภัยคุกคาม และ
ผู้พัฒนาระบบที่ต้องให้ความส าคัญด้านความปลอดภัย ต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เป็นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย โดย
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องให้ความร่วมมือกันในการด าเนินการเร่ืองนี้ 

การพัฒนาและเตรียม
บุคลากรด้านความ
มั่นคงปลอดภัยทาง 
ไซเบอร์ส าหรับ
อินเทอร์เน็ตประสาน
สรรพสิ่ง  

ภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือกันในการสนับสนุนบุคลากรที่ท างานด้าน IT 
ให้พัฒนาตนเองให้มีความรู้เร่ืองความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพิ่มมากขึ้น จัด
อบรมให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถลดความเสี่ยงจาก 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ สร้างความตระหนักและสร้างก าลังคนด้านความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

ประเด็น ความคิดเห็น 
ภาพรวมความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์
ส าหรับอินเทอร์เน็ต
ประสานสรรพสิ่ง 

มีความเสี่ยงมาก เน่ืองจากยังอยู่ในระยะเร่ิมต้น ยังไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย
ที่ชัดเจน ผู้ผลิตและผู้ใช้งานยังไม่ตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
เท่าที่ควร อีกทั้งอุปกรณ์มีความหลากหลาย ท าให้ผู้ใช้งานอาจยังไม่คุ้นเคยกับ
การใช้งานอุปกรณ์แต่ละชนิด 

การเตรียมความพร้อม
รับมือกับภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ส าหรับ
อินเทอร์เน็ตประสาน
สรรพสิ่ง 

รัฐบาลควรก าหนดมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยที่ชัดเจน และสร้างความรู้ 
ให้ประชาชนทราบถึงวิธีการใช้งานอย่างปลอดภัย หน่วยงานที่ใช้อินเทอร์เน็ต
ประสานสรรพสิ่งควรจัดท ากระบวนการรับมือเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์  

 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามตามตารางที่ 2 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 24 คน (ร้อยละ 
60) มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 20 คน (ร้อยละ 50) ต าแหน่งระดับปฏิบัติงานทั่วไป จ านวน 16 คน (ร้อยละ 
40) ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี จ านวน 22 คน (ร้อยละ 55) และไม่เคยประสบภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
จ านวน 22 คน (ร้อยละ 55) 

 
ตารางที่ 2  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ล าดับ                     ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1 เพศ    
  ชาย 24 60 
  หญิง 16 40 

2 อายุ    
  ระหว่าง 21–30 ปี 5 12.50 
  ระหว่าง 31–40 ปี 20 50 
  ระหว่าง 41–50 ปี 9 22.50 
  ระหว่าง 51–60 ปี 6 15 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

ล าดับ                    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
3 ต าแหน่ง    
  ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ฝ่าย 4 10 

              ระดับช านาญงาน 7 17.50 
              ระดับปฏิบัติงานทั่วไป 16 40 
              ระดับวิชาการ 8 20 
              ระดับลูกจ้าง 2 5 
              ไม่ระบุ 3 7.50 

4 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน   
              น้อยกว่า 1 ปี 1 2.50 
              ระหว่าง 1–5 ปี 7 17.50 
              ระหว่าง 5–10 ปี 10 25 
              มากกว่า 10 ปี 22 55 

5 การประสบภัยคุกคามทางไซเบอร์   
              เคย 17 42.50 
              ไม่เคย 22 55.50 

              ไม่ระบุ 1 2.50 
 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงของภัยคุกคามทางไซเบอร์ส าหรับอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง ด้าน
การก าหนดมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X  = 3.50, SD = 1.10)  ด้าน
การปกป้องดูแล  อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง   ( X  = 3.39, SD = 1.24)  ด้านการตรวจพบเหตุภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ( X = 3.11, SD = 1.20) ด้านการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยปานกลาง ( X = 3.18, SD = 1.22) ด้านการกู้คืนข้อมูลหลังเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยปานกลาง ( X = 3.30, SD = 1.12)  ดังนั้น โดยเฉลี่ยแล้วความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงของภัย
คุกคามทางไซเบอร์ส าหรับอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง  ( X = 3.30, SD = 1.18) 
ดังตารางที่ 3   
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ตารางที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงของภัยคุกคามทางไซเบอร์ส าหรับอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง 
 

ข้อค าถาม X  SD แปลความหมาย 

1. การก าหนดมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  3.50 1.10 มาก 
2. การปกป้องดูแล  3.39 1.24 ปานกลาง 
3. การตรวจพบเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์  3.11 1.20 ปานกลาง 
4. การรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์  3.18 1.22 ปานกลาง 
5. การกู้คืนข้อมูลหลังเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์  3.30 1.12 ปานกลาง 

ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 3.30 1.18 ปานกลาง 
 

 

อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงของภัยคุกคามทางไซเบอร์ส าหรับอินเทอร์เน็ต
ประสานสรรพสิ่งของบุคลากรกองวิศวกรรมและแผนงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัด
เพชรบุรี โดยรวมเฉลี่ยแล้วพบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง และจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญพบว่า 
อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งจะมีความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์มาก ซึ่งยังไม่มีมาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยที่ดี หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือกันในการสร้างมาตรฐานด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ส าหรับอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง ควรพัฒนาก าลังคนด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ใช้งานเพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง
ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรวิศ บุญมี (2561) ทีศ่ึกษาเร่ืองความมั่นคงปลอดภัยของ
อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง สรุปว่าอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมมากขึ้น
เร่ือย ๆ หากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ค านึงถึงความมั่นคงปลอดภัยก็อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างได้   
  

ข้อเสนอแนะ 
 ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งมีความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ส าหรับอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งถือว่ามีความจ าเป็น ส าหรับการวิจัย
คร้ังต่อไป ควรพัฒนากรอบมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ส าหรับอินเทอร์เน็ต
ประสานสรรพสิ่ง รวมทั้งการทดสอบการเจาะระบบของอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง เพื่อพัฒนาความ
แข็งแกร่งจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายในการร่วมรับผิดในมูลละเมิดของเจ้าของ
รถในการให้ผู้อ่ืนยืมใช้หรือให้เช่า ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการร่วมรับผิดในมูลละเมิดของเจ้าของรถ
กับผู้ใช้รถ และหลักกฎหมายทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหา
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการร่วมรับผิดในมูลละเมิดของเจ้าของรถกับผู้ใช้รถ  พบว่า 1) ปัญหาเกี่ยวกับการ
ร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดของเจ้าของทรัพย์ในกรณีให้ผู้อ่ืนใช้รถยนต์ประมาทเลินเล่อโดยไม่รู้ตัวนั้น จะเห็น
ได้ว่าหลักเกณฑ์ของการละเมิดนั้น เพียงแค่บุคคลดังกล่าวกระท าการโดยขาดความระมัดระวัง ย่อมถือว่าความ
เสียหายเกิดเพราะความเลินเล่อ ความรับผิดของบุคคลดังกล่าวจะมากน้อยเพียงใดนั้น ต้องพิจารณาความประมาท
เลินเล่อเทียบเคียงกับวิญํูชน 2) ปัญหาเกี่ยวกับการร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดของเจ้าของทรัพย์ในกรณีให้
ผู้อ่ืนใช้รถยนต์ประมาทเลินเล่อโดยจงใจ จะเห็นได้ว่า ความประมาทเลินเล่อโดยจงใจหรือที่เรียกว่า การประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงนั้น ลักษณะพฤติกรรมของผู้กระท าในการขาดความระมัดระวัง ทั้งที่ผู้กระท ารู้ถึงความ
เสี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นนั้น แตก่ลับกระท าการที่เสี่ยงอันตรายภายใต้ความคาดหวังว่าความเสียหายจะไม่เกิดขึ้น 
3) ปัญหาเกี่ยวกับการร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดของผู้โดยสารที่ได้รับความเสียหาย จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติ 
 
* นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2560 
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การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ยังมีปัญหาและอุปสรรค โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ต้องขอรับ
ใบอนุญาต มีหน้าที่ต้องแจ้งถึงความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการขนส่งทางบก ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ขับขี่ เจ้าของรถ ผู้เช่า และผู้ให้เช่ารถซึ่งมาร่วมให้บริการ เจ้าของสถานที่รับส่งคนโดยสาร และก าหนดให้ทุกคน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะด้านการขนส่ง ต้องร่วมกันรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคล 
ภายนอก ผู้วิจัยเห็นควรให้แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437 โดยก าหนดการร่วมรับผิดใน
ผลแห่งละเมิดของเจ้าของทรัพย์ในกรณีการให้ผู้อ่ืนใช้รถยนต์ประมาทเลินเล่อโดยรู้ตัว และแก้ไขพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 โดยก าหนดให้รถรับจ้างทุกคันและผู้ประกอบการต้องได้รับใบอนุญาต ต้อง
จัดท าประกันภัยภาคสมัครใจ (ประกันภัยชั้นหนึ่ง) เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) 
เพื่อให้มีความคุ้มครองครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน และให้ก าหนดจ านวน
ค่าสินไหมในการคุ้มครองความเสียหายในวงเงินที่สูงเพียงพอกับการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ได้รับ
ความเสียหายได้รับการชดใช้ที่เพียงพอและเป็นธรรม 
ค าส าคัญ: การร่วมรับผิด, ละเมิด, ยานยนต์ 
  

ABSTRACT 
This research had the primary objective to examine legal issues regarding the joint liabilities of 

vehicle owners for torts in the case of vehicle use authorization or rent. In addition, the research emphasized on 
studying the concepts and theories pertaining to the joint liabilities of vehicle owners and users for torts, 
as well as legal principles in both Thailand and abroad in order to devise approaches to solving such issues 
and propose recommendations thereon. Three legal issues were found: 1) Legal issue pertaining to the joint 
liabilities of property owners for negligent torts in the case of vehicle use authorization. With respect to 
the law of torts, a negligent act is deemed to have caused damage due to negligence whereby the extent of 
liability should be contemplated according to the conduct of a reasonable person of ordinary prudence, 2) 
Legal issue pertaining to the joint liabilities of property owners for intentional torts in the case of vehicle use 
authorization. It can be inferred that an intentional tort or gross negligence refers to a deliberate, negligent 
act of a tortfeasor who has full knowledge of the risks but with the assumption that such risks will not occur; 
and 3) Legal issue pertaining to the joint liabilities of property owners for damage caused to the passengers. It 
is evident that the Land Transport Act B.E. 2522 still has several problems and obstacles, particularly in 
the aspect of the requirements imposed on the transport operators. The transport operators are required to 
apply for a license and notify the relationships of individuals who are involved in the transport operations, 
including drivers, vehicle owners, lessors, lessees, and owners of the transport stations. The foregoing Act 
prescribes that all parties relating to the provision of transport services shall be jointly and severally liable 
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for the damage caused to the third party.  The researcher recommended that there should be an amendment to 
Section 437 of the Civil and Commercial Code by prescribing the joint liabilities of property owners for 
intentional torts in the case of vehicle use authorization. Likewise, there should be an amendment to the 
Land Transport Act B.E. 2522 whereby all public vehicles and operators should be required to obtain the 
license and voluntary motor insurance (first-class insurance) in addition to the compulsory motor insurance in 
order to cover damage to life, body, and property. Moreover, the limit of indemnity under such coverage 
should be sufficient to compensate for the damage incurred by the third party in order to ensure that such 
party receives adequate and fair compensation. 
Keywords: joint liabilities, abuse, motor vehicle.  
 

บทน า 
 ในปัจจุบันได้มีหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเร่ืองละเมิดที่มีบททั่วไป
ปรากฏในมาตรา 420 วางหลักว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหาย
ถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นท า
ละเมิดจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” ซึ่งจะเห็นได้ว่าการก าหนดความรับผิดในเร่ืองดังกล่าวจะท า
ให้บุคคลใช้ความระมัดระวังในการกระท าของตนเองมากยิ่งขึ้น เพื่อมิให้การกระท าของตนก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บุคคลอ่ืน 
 นอกจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 แล้ว กฎหมายยังมุ่งคุ้มครองกรณีที่เกิดการ
กระท าละเมิดในกรณีต่าง ๆ ทั้งที่เป็นความรับผิดในการกระท าละเมิดของบุคคลอ่ืน (vicarious liability) เช่น 
มาตรา 425 นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระท าไปในการจ้างนั้น หรือ
ความรับผิดของตัวการในกรณีที่ตัวแทนกระท าละเมิดไป ตามมาตรา 427 โดยจะมีภาระการพิสูจน์ที่แตกต่าง
กันออกไป ทั้งนี้กฎหมายได้บัญญัติโดยค านึงถึงความระมัดระวังในการดูแลบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของ
ตนแตกต่างกัน  
 การน าไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะนั้น เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จะเห็นได้ว่า การที่เจ้าของทรัพย์ให้บุคคลอ่ืนยืมรถยนต์ไปใช้เพื่อประโยชน์
สาธารณะโดยเฉพาะการรับขนคนโดยสารย่อมมีบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเป็นจ านวนมาก เจ้าของทรัพย์ย่อมหวังว่า
จะได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการสาธารณะด้านการขนส่ง อย่างไรก็ตาม ที่เป็นประเด็นปัญหา
คือ เจ้าของทรัพย์ไม่ต้องรับผิดแม้ว่าเกิดกรณีละเมิดขึ้นจากการกระท าของผู้ครอบครองรถยนต์สาธารณะหรือผู้
เช่ารถยนต์นั้น เพราะกฎหมายทั้งสองฉบับข้างต้นไม่ได้บัญญัติให้บุคคลเหล่านี้ต้องร่วมรับผิดชอบในการ
ประกอบการบริการสาธารณะด้านการขนส่งทางบกไว้แต่ประการใด 
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 โดยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการร่วมรับผิดในมูลละเมิดของเจ้าของรถกับผู้ใช้รถนั้นจะมีความ
สอดคล้องกับหลักความรับผิดในการกระท าละเมิดของบุคคลอ่ืน (vicarious liability) เป็นความรับผิดตาม
หลักกฎหมายละเมิด หมายถึง ความรับผิดของบุคคลหนึ่งในการท าละเมิดของอีกบุคคลหนึ่ง โดยบุคคลที่
ต้องรับผิดนั้นไม่ได้กระท าละเมิดด้วยตนเอง การที่กฎหมายสันนิษฐานให้บุคคลต้องรับผิดแม้ตนจะไม่ได้
กระท าความผิดนั้น เน่ืองจากกฎหมายถือว่าผู้รับผิดมีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นด้วย 
 จากบทบัญญัติข้างต้นจะเห็นว่า กฎหมายแพ่งก าหนดบทบัญญัติให้ผู้กระท าและผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ลักษณะความรับผิดในการกระท าละเมิดของบุคคลอ่ืน (vicarious liability) ต้องเข้าร่วมรับผิดด้วย แต่ยังมี
บางประการที่กฎหมายแพ่งในส่วนละเมิดนี้มิได้บัญญัติให้ต้องร่วมรับผิดด้วยคือ กรณีเจ้าของรถยนต์ซึ่งเป็น
ยานพาหนะที่เดินด้วยก าลังเคร่ืองจักรกลที่ยินยอมให้ผู้อ่ืนยืมใช้รถยนต์นั้นไปและเกิดการละเมิดต่อ โดย
บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเร่ืองละเมิดตามมาตรา 437 ในเร่ืองความเสียหายซึ่งเกิด
จากยานพาหนะอันเดินด้วยก าลังเคร่ืองจักรกลนั้น กฎหมายก าหนดให้เพียงแต่ผู้ครอบครองหรือควบคุมดูแล
ยานพาหนะเป็นผู้รับผิดในค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่ปรากฏว่าครอบคลุมถึงความรับผิดของเจ้าของทรัพย์ ผู้ซึ่ง
มีสิทธิใช้และแสวงหาผลประโยชน์ในทรัพย์ของตนที่จะต้องใช้ความระมัดระวังในการให้ยืมหรือให้ใช้รถ ซึ่ง
หากเจ้าของทรัพย์หรือผู้ครอบครองทรัพย์นั้นใช้ความระมัดระวังในการให้ยืมหรือให้ใช้รถแล้ว เหตุการณ์ที่ผู้ยืม
หรือผู้ใช้รถไปท าละเมิดโดยประมาทเลินเล่อก็จะไม่เกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นจริง เจ้าของรถหรือผู้ครอบครอง
รถนั้นควรเข้ามาร่วมรับผิดในมูลละเมิดดังกล่าว  แม้ว่าจะไม่ได้ร่วมเกี่ยวข้องโดยตรงในการท าละเมิดก็ตาม 
เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักของความรับผิดในการกระท าละเมิดของบุคคลอ่ืน  (vicarious 
liability) 
 กรณีความรับผิดของเจ้าของยานพาหนะอันเดินด้วยก าลังเคร่ืองจักรกลนั้น จึงยังมีปัญหาเกี่ยวกับ
มาตรฐานในการใช้ความระมัดระวังของเจ้าของในการพิจารณาให้มีการยืม โดยจะสังเกตได้ว่ามนุษย์แต่ละ
คนมีระดับความระมัดระวังแตกต่างกันออกไป การใช้ความระมัดระวังถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการดูแลสังคม 
ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้น เจ้าของทรัพย์ผู้มีสิทธิในการใช้และแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์นั้นได้อย่าง
เต็มที่ ควรจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตน
หรือไม่ ยังคงเป็นปัญหาในการบัญญัติและบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันบุคคลใน
สังคมให้พ้นจากความเสียหาย ตลอดจนได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้ว
นั้น ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดของเจ้าของ
รถยนต์ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาทางกฎหมายในการร่วมรับผิดในมูลละเมิด
ของเจ้าของรถในการให้ผูอ่ื้นยืมใช้หรือให้เช่า 
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 2. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการร่วมรับผิดในมูลละเมิดของเจ้าของรถกับผู้ใช้รถ 
 3. เพื่อศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการร่วมรับผิดในมูลละเมิดของเจ้าของรถกับผู้ใช้รถในต่างประเทศ
และประเทศไทย 
 4. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการร่วมรับผิดในมูลละเมิดของเจ้าของรถ
กับผู้ใช้รถ 
 5. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการร่วมรับผิดในมูลละเมิดของเจ้าของรถกับ
ผู้ใช้รถ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเร่ืองละเมิดได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกระท าละเมิด 
ตลอดจนก าหนดให้ผู้กระท าละเมิดต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ได้รับความเสียหายนั้น ซึ่งมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการกระท าละเมิดอันเกิดจากยานพาหนะอันเดินด้วยก าลังเคร่ืองจักรกล ก าหนดให้ผู้
ครอบครองและควบคุมดูแลเป็นผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งกฎหมายดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงความ
รับผิดของเจ้าของรถที่ได้ให้ผู้ท าละเมิดยืมหรือใช้รถของตน โดยเจ้าของรถมิได้ใช้ความระมัดระวังว่า  ผู้ยืม
หรือใช้รถมีความระมัดระวังทางกายภาพ หรือกฎหมาย หรือพิจารณาตามสภาวะนั้น จนเกิดเหตุละเมิดจากผู้
ยืมรถหรือใช้รถนั้น จึงเห็นควรก าหนดให้เจ้าของรถที่ให้ผู้อ่ืนยืมหรือใช้รถโดยตนไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง
ในการให้ผู้อ่ืนยืมหรือใช้รถคันดังกล่าว ซึ่งอาจใช้ความระมัดระวังในการให้ยืมได้แต่เจ้าของรถไม่ได้ใช้ให้
เพียงพอนั้น ต้องร่วมรับผิดในค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดจากรถที่ตนเป็นเจ้าของด้วย ในลักษณะ
ของความรับผิดในการกระท าละเมิดของบุคคลอ่ืน (vicarious liability) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ใช้วิธีวิจัยเชิงกฎหมาย (legal research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) 
โดยมุ่งศึกษาการกระท าละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การร่วมกันกระท าละเมิดของบุคคล 
ตลอดจนหลักการกระท าละเมิดอันเกิดจากยานพาหนะอันเดินด้วยก าลังเคร่ืองจักรกล รวมทั้งศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการค้นคว้าจากเอกสารทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ต ารากฎหมาย ตัวบท
กฎหมาย บทความทางวิชาการในสาขาวิชานิติศาสตร์และสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการ
ค้นคว้าทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาประกอบการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูล
เชิงเอกสาร เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมายต่อไป 
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ผลการวิจัย 
 1. ปัญหาเกี่ยวกับการร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดของเจ้าของทรัพย์ในกรณีการให้ผู้อื่นใช้รถยนต์
ประมาทเลินเล่อโดยไม่รู้ตัว จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ของการละเมิดนั้น เพียงแค่บุคคลดังกล่าวกระท าการโดย
ขาดความระมัดระวังย่อมถือว่าความเสียหายนั้นเกิดเพราะความเลินเล่อ ความรับผิดของบุคคลดังกล่าวจะ
มากน้อยเพียงใดนั้นต้องพิจารณาความประมาทเลินเล่อเทียบเคียงกับวิญํูชน เนื่องจากบุคคลที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายอาจเป็นผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ ผู้สูงอายุ ซึ่งความรู้ ความคิดหรือสติปัญญาอาจต่ ากว่าคน
ระดับปานกลางหรือวิญํูชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพอาจมีความรู้ ความคิด หรือสติปัญญาสูงกว่าวิญํูชน 
ท าให้การใช้วิญํูชนเป็นมาตรฐานอาจไม่เหมาะสม แต่จะพิจารณาจากมาตรฐานของบุคคลในลักษณะเดียวกัน
ที่อยู่ในภาวะเช่นน้ันซึ่งต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ 
 2. ปัญหาเกี่ยวกับการร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดของเจ้าของทรัพย์ในกรณีการให้ผู้อื่นใช้รถยนต์
ประมาทเลินเล่อโดยจงใจ จะเห็นได้ว่าความประมาทเลินเล่อโดยจงใจ หรือที่เรียกว่าการประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงนั้น ลักษณะพฤติกรรมของผู้กระท าในการขาดความระมัดระวังอย่างร้ายแรง อีกทั้งผู้กระท ารู้ 
ถึงความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น แตก่ลับกระท าการที่เสี่ยงอันตรายภายใต้ความคาดหวังว่าความเสียหายที่เสี่ยง
อันตรายจะไม่เกิดขึ้น แตเ่มื่อกระท าการแล้วเกิดการค านวณผิดพลาดส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน ความรับผิดของเจ้าของทรัพย์ในกรณีให้ผู้อ่ืนใช้รถยนต์ประมาทเลินเล่อ
โดยจงใจจึงต้องหนักกว่าเจ้าของทรัพย์ที่ประมาทเลินเล่อโดยไม่รู้ตัว 
 3. ปัญหาเกี่ยวกับการร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดของผู้โดยสารท่ีได้รับความเสียหาย  จะเห็นได้ว่า
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ยังมีปัญหาและอุปสรรค โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับผู้ประกอบการ
ที่ต้องขอรับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องแจ้งถึงความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการขนส่งทางบก 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับรถ เจ้าของรถ ผู้เช่ารถ และผู้ให้เช่ารถซึ่งมาร่วมให้บริการ เจ้าของสถานที่รับส่งคนโดยสาร 
และก าหนดให้ทุกคนซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะด้านการขนส่งต้องร่วมกันรับผิดในความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก โดยร่วมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม และให้รับผิดทั้งความเสียหายอันเกิดแก่ชีวิต 
ร่างกาย เสรีภาพ อนามัย และทรัพย์สิน เพื่อเป็นหลักประกันในการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบกิจการบริการสาธารณะด้านการขนส่งทางบก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดของเจ้าของทรัพย์ในกรณีการให้ผู้อื่นใช้รถยนต์ประมาทเลินเล่อ
โดยไม่รู้ตัว ประเด็นนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เจ้าของทรัพย์ไม่ควรต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจาก
บุคคลดังกล่าวไม่รู้ตัวในขณะที่ให้ผู้อ่ืนนั้นใช้รถยนต์ ซึ่งหากน าบุคคลดังกล่าวมาพิจารณาเพื่อให้รับผิดใน
ความเสียหายดังกล่าวแล้วย่อมเป็นการกระท าที่รุนแรงจนเกินไป 
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 2. การร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดของเจ้าของทรัพย์ในกรณีการให้ผู้อื่นใช้รถยนต์ประมาทเลินเล่อ
โดยรู้ตัว ประเด็นนีผู้้วิจัยเสนอให้มีการเแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437 จากเดิม 
 “บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใด ๆ อันเดินด้วยก าลังเคร่ืองจักรกล 
บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้น
เกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง 
 ความข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงบุคคลผู้มีไว้ในครอบครองของตนซึ่งทรัพย์อันเป็นของอันตราย
ได้โดยสภาพ หรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้ หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์นั้นด้วย” 
 แก้ไขเป็น “บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใด ๆ อันเดินด้วยก าลัง
เครื่องจักรกล บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น ซึ่งผู้ครอบครองให้
รวมถึงการกระท าของเจ้าของทรัพย์ที่ยินยอมให้บุคคลอ่ืนใช้ทรัพย์สินของตนด้วยความประมาทเลินเล่อโดย
จงใจหรืออย่างร้ายแรง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้
ต้องเสียหายนั้นเอง 
 ความข้อนีใ้ห้ใช้บังคับได้ตลอดถึงบุคคลผู้มีไว้ในครอบครองของตนซึ่งทรัพย์อันเป็นของอันตราย
ได้โดยสภาพ หรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้ หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์นั้นด้วย” 
 3. การร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดของผู้โดยสารที่ได้รับความเสียหาย ประเด็นนี้ผู้วิจัยเสนอให้มี
การแก้ไขพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 โดยก าหนดให้รถรับจ้างทุกคันและผู้ประกอบการต้อง
ได้รับใบอนุญาต ต้องท าประกันภัยภาคสมัครใจ (ประกันภัยชั้นหนึ่ง) เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) เพื่อให้มีความคุ้มครองครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่ างกาย และ
ทรัพย์สิน และให้ก าหนดจ านวนค่าสินไหมในการคุ้มครองความเสียหายในวงเงินที่สูงเพียงพอกับการชดใช้
ความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ได้รับความเสียหายได้รับการชดใช้ที่เพียงพอและเป็นธรรม 
 

บรรณานุกรม 
เข็มชัย ชุติวงศ์.  (2532).  ความชอบธรรมของการก าหนดข้อสันนิษฐานตามกฎหมายในคดีอาญา. วารสารอัยการ,
 12(133), หน้า 1-33. 
จันทิมา ก้อนจันเทศ.  (2554).  ความเสียหายอันเกิดจากโรงเรือน.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชานิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ทัศน์วรรณ สิริพรหมเจริญ.  (2550).  มาตรฐานความระมัดระวังกรณีกระท าโดยประมาท.  วิทยานิพนธ์ 
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

407 

 

นพรัตน์ สนั่นพาณิชย์กุล.  (2538).  สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดตามบทบัญญัติมาตรา 420: ศึกษาในแง่

 ประวัติศาสตร์และหลักกฎหมายเปรียบเทียบ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
 กฎหมายมหาชน, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
นันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.  (2552).  ค าอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 
 (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ: วิญํูชน. 
ประชุม โฉมฉาย.  (2555).  กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบเบื้องต้น: จารีตโรมันและแองโกลแซกซอน 
 (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ประยูร กันไพเราะ.  (2554).  ความรับผิดทางละเมิดในความเสียหายทางจิตใจท่ีเกิดกับผู้ได้รับความ
 เสียหายล าดับสอง.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

408 

 

ข้อผิดพลาดในการใช้ค าบุพบท 对，对于，关于 
ของนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยเสฉวน 

AN ERROR ANALYSIS OF THAI STUDENTS IN USING PREPOSITIONS 
“DUI”, “DUIYU”, “GUANYU” A CASE STUDY OF  

THAI STUDENTS IN SICHUAN UNIVERSITY 
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Wiganda Sangkla 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยข้อผิดพลาดในการใช้ค าบุพบทจีน 对，对于，关于 มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาสาเหตุ
ความผิดพลาดในการใช้ค าบุพบทจีนสามค านี้ ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พบว่านักศึกษาไทย
ในมหาวิทยาลัยเสฉวน (ปี พ.ศ. 2557- 2560 และเรียนภาษาจีนมาอย่างน้อย 3 ปี) ขาดความเข้าใจในการใช้ค าบุพ
บทจีน คิดเป็นร้อยละ 43.72 สาเหตุหลักของความผิดพลาดมาจากอิทธิพลของภาษาแม่ รองลงมาคือ อิทธิพล
จากการเรียนการสอน สังเกตได้จากแบบสอบถามที่ให้ผู้เรียนเรียงประโยคและแต่งประโยค  ผู้เรียนจะล าดับ
ประโยคและแต่งประโยคตามโครงสร้างประโยคภาษาไทยโดยไม่ค านึงถึงหลักไวยากรณ์และความหมายใน
ภาษาจีนแม้แต่น้อย การวิจัยใช้วิธีค้นคว้าข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ พจนานุกรม  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับค าบุพบท
ทั้งภาษาไทยและภาษาจีน และข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับค าบุพบท  对，对于，关于 ของนักศึกษา
ไทยในมหาวิทยาลัยเสฉวนที่เรียนภาษาจีน (ปี พ.ศ. 2557-2560 และเรียนภาษาจีนมาอย่างน้อย 3 ปี) แล้วจึง
น าข้อมูลที่ได้มาสรุปหาสาเหตุของความผิดพลาด 
ค าส าคัญ: การใช้ค าบุพบท, 对 (dui), 对于 (duiyu), 关于 (guanyu), การศึกษาข้อผิดพลาด, ภาษาจีน 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to investigate errors in three Chinese prepositions  对, 对于, 关于 and find 
ways to solve the problem. It was found that 43.72 percent of Thai students who were enrolled at Sichuan 
 
* อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาจนีสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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University during 2014–2017 and had studied Chinese for at least three years were unable to use the three 
prepositions properly. The interference from their mother tongue was found to be the main cause of the 
problem. Next was affected by their learning and teaching.  According to the questionnaire which asked 
them to put words in order to form correct sentences, the students  based the word order on Thai syntactic 
structure, ignoring Chinese grammatical rules and meaning. The research data were studied, compiled 
from printed matters, dictionaries, research studies on Thai and Chinese prepositions, and the questionnaire on 
prepositions  对, 对于, 关于 which the Thai students at Sichuan University completed, and analyzed to 
find causes of the errors. 
Keywords: uses of prepositions, 对 (dui), 对于 (duiyu), 关于 (guanyu), error analysis, Chinese language. 
 

บทน า 
 ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีความส าคัญมากขึ้นในทุก ๆ วัน  ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ตลอดจนการติดต่อสื่อสารทางด้านธุรกิจ และแน่นอนว่าการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยนั้นย่อมมี
ความส าคัญมากขึ้นตามล าดับ 
 ภาษาแต่ละภาษาจะมีไวยากรณ์เฉพาะของตัวเอง มีทั้งความเหมือน ความคล้าย ตลอดจนแตกต่าง
กันโดยสิ้นเชิง ถึงแม้ว่าภาษาไทยและภาษาจีนจะมีพื้นฐานของโครงสร้างประโยคที่เหมือนกัน (ประธาน 
กริยา กรรม) แต่เมื่อเพิ่มส่วนขยายอ่ืน ๆ เข้าไปแล้ว เช่น เติมค าบุพบท ค าวิเศษณ์ หรือค าขยายอ่ืน ๆ เข้าไป 
ล าดับของค าชนิดต่าง ๆ ในประโยคของภาษาไทยและภาษาจีนจะแตกต่างกันทันที ซึ่งความแตกต่างนี้ท าให้
เกิดข้อผิดพลาดในการใช้ค าบุพบทจีนของนักศึกษาไทย จนเกิดเป็นปัญหาอย่างหนึ่งในการเรียนการสอน 
 孙得金 (2554) ได้จ ากัดความค าบุพบทจีนไว้ว่า “ค าบุพบทเป็นค าที่ใช้ประกอบหน้าค านามและ
ค าสรรพนามเพื่อประสมเป็นบุพบทวลี และหน้าที่ของบุพบทวลีคือเป็นค าขยายกริยา  ขยายค าคุณศัพท์ เพื่อ
บอกเป้าหมายของกริยา เวลา สถานที่ และวิธีการ เป็นต้น”  
  แพรวา เพชรเชิดชู (2553) ได้ศึกษาหลักการใช้ค าบุพบทและบุพบทวลี พบว่าต าแหน่งของค าบุพบท
ในภาษาจีนและภาษาไทยมีวิธีใช้หลัก ๆ เหมือนกันคือ วางไว้หน้าค านามและค าสรรพนาม ส่วนต าแหน่ง
ของบุพบทวลีในภาษาจีนและภาษาไทยสามารถวางหน้าประโยคได้แต่จะแตกต่างกันคือ โดยทั่วไปภาษาจีน
จะวางบุพบทวลีไว้หน้าค ากริยา แต่ภาษาไทยมักจะวางไว้หลังค ากริยา  
 จะเห็นได้ว่า เมื่อใดที่นักศึกษาไทยวางบุพบทวลีจีนไว้หลังค ากริยาจะเป็นรูปแบบประโยคที่มี
โครงสร้างตรงกับภาษาไทย ซึ่งไม่สามารถเป็นประโยคที่มีความหมายถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน เช่น  
我喜欢开玩笑对朋友。(รูปประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์ไทย) ถือว่าเป็นประโยคที่ไม่ถูกต้อง
จึงน ามาซึ่งการวิจัยวิเคราะห์ความผิดพลาดในการใช้ค าบุพบทจีน โดยเฉพาะค าว่า  对，对于，关于 
โดยศึกษาจากการใช้ค าเหล่านี้ของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาจีนในมหาวิทยาลัยเสฉวน และน าความผิดพลาด
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จากการใช้ค าเหล่านี้มาเป็นตัวอย่างประกอบในเนื้อหาการเรียนการสอนเร่ืองการใช้ค าบุพบท เพื่อให้ผู้เรียน
เข้าใจและใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. วิเคราะห์ความผิดพลาดในการใช้ค าบุพบทจีน 对，对于，关于 ของนักศึกษาไทยที่เรียน
ภาษาจีน 
 2. น าความผิดพลาดจากการใช้ค าบุพบทสามค านี้มาเป็นตัวอย่างประกอบในเนื้อหาการเรียนการ
สอนเร่ืองการใช้ค าบุพบทจีน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ค้นคว้าเอกสารพื้นฐาน โดยการสืบค้นตลอดจนรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์  พจนานุกรม
จีน-ไทย บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวกับข้องกับค าบุพบททั้งภาษาไทยและภาษาจีน รวมรวมข้อมูลการใช้ค า
บุพบทของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาจีนจากการท าแบบสอบถามเกี่ยวกับค าบุพบท  对，对于，关于 
จ านวน 30  คน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์วิธีการใช้ค าบุพบท ตลอดจนหาสาเหตุความผิดพลาดใน
การใช้แล้วสรุปผล 

 
ผลการวิจัย 
 โครงสร้างทางไวยากรณ์ของค าบุพบทไทย-จีนมีต าแหน่งที่แตกต่างกัน ในภาษาจีนจะวางค าบุพบท
ไว้ข้างหน้าค านาม/นามวลี หรือข้างหน้าค าสรรพนาม/สรรพนามวลี ทั้งนี้ค าบุพบทที่แตกต่างกันในภาษาจีน
จะปรากฏได้ในสามต าแหน่งดังนี้ ต าแหน่งหน้าประธาน  ต าแหน่งหน้าประธานหรือหลังกริยา และต าแหน่ง
หลังกริยาหรือกริยาวลี ดังตัวอย่างประโยคต่อไปนี้ 
 

 主人对我们很好。 
  ประธาน + บุพบท + สรรพนาม + ค าขยาย + ค าคุณศัพท์ 
  เจ้าของบ้าน + กับ + พวกเรา + มาก + ดี 
  แปลเป็นภาษาไทยว่า เจ้าของบ้านดีกับพวกเรามาก  
 他对我说。 
  ประธาน + บุพบท + สรรพนาม + กริยา  
  เขา + กับ + ฉัน + พูด  
  แปลเป็นภาษาไทยว่า เขาพูดกับฉัน 
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 我对他说谢谢。 
  ประธาน + บุพบท + สรรพนาม + ค ากริยา + ค าขยายกริยา 
  ฉัน + กับ + เขา + พูด + ขอบคุณ 
  แปลเป็นภาษาไทยว่า ฉันพูดขอบคุณกับเขา  
 对于这个问题，我没什么想法。 
  บุพบท + ค าขยาย + ค านาม, สรรพนาม + ค าขยาย + ค าคุณศัพท์ 
  ส าหรับ + เร่ืองนี้ + ปัญหา, ฉัน + ไม่อะไร + ความคิดเห็น 
  แปลเป็นภาษาไทยว่า ส าหรับปัญหาเรื่องนี้ฉันไม่มีความคิดเห็นอะไร 
 关于中国历史我不喜欢！ 
  บุพบท + ค าขยาย + นาม + สรรพนาม + กริยา + ค าคุณศัพท์ 
  เกี่ยวกับ + ประเทศจีน + ประวัติศาสตร์ + ฉัน + ไม่ + ชอบ 
  แปลเป็นภาษาไทยว่า ฉันไม่ชอบประวัติศาสตร์จีน 
 
 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ประโยคตัวอย่างข้างต้นในภาษาจีนและภาษาไทยมีโครงสร้างไวยากรณ์
ที่เรียงล าดับต่างกันอย่างสิ้นเชิง ด้วยเหตุนี้ท าให้นักศึกษาไทยที่มีความเคยชินกับรูปประโยคของภาษาแม่ 
(ภาษาไทย) เกิดความผิดพลาดในการใช้ค าบุพบทขึ้น 
 บุพบท 3 ค านี้มี 对，对于，关于 ค าความหมายที่คล้ายคลึงและใกล้เคียงกัน บางกรณีใช้แทน
กันได้ เช่น 对สามารถใช้แทนค าว่า 对于 ได้ทุกกรณี แต่ 对于ไม่สามารถใช้แทน 对 ได้  
 ความหมายและตัวอย่างประโยคของค าบุพบท 对，对于，关于  
 对 เน้นย้ าเผชิญหน้ากับเป้าหมาย หรือใช้แสดงเป้าหมายที่กระท ากิริยาอาการ หรือแสดงสภาวะที่
ต่อเน่ือง ซึ่งใช้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล แปลเป็นภาษาไทย “กับ”  “ส าหรับ” เช่น 
  我对她哭。ฉันร้องไห้กับเขา 
  那个小孩对我笑。 เด็กคนนั้นยิ้มให้กับฉัน 
  我对他的事不感兴趣。ส าหรับเร่ืองราวของเขาฉันไม่ได้สนใจเลย  
 对于 บ่งบอกถึงความคิดต่อเร่ืองนั้น ๆ หรือปัญหานั้น ๆ ตลอดจนใช้ในการกล่าวถึงคนกับเร่ือง
ใดเร่ืองหนึ่ง หรือการพูดถึงหัวเร่ือง เสนอหัวข้อประเด็นขึ้นมาพูด ตรงกับค าว่า  “ส าหรับ” ในภาษาไทย เช่น 
  这本书对于你很有用，而对于我没有用。 
  หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ส าหรับคุณ แต่กลับไม่มีประโยชน์ส าหรับฉันเลย 
  ในประโยคนี้เราสามารถใช้ค าว่า “对” แทน “对于” ได้ 
  这本书对你很有用，而对我没有用。 
  หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์กับคุณแต่กลับไม่มีประโยชน์กับฉันเลย 
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 关于 แสดงถึงความเกี่ยวเนื่องของเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง และบ่งบอกถึงความจ ากัดเฉพาะเช่น 
ประวัติศาสตร์จีน หรือบ่งบอกอบเขตของสิ่งต่างๆ ตรงกับภาษาไทยค าว่า  “เกี่ยวกับ” เช่น 
  关于婚姻和家庭我没什么意见。 
  เกี่ยวกับเร่ืองแต่งงานและครอบครัวนั้นฉันไม่มีความคิดเห็นใด ๆ 
  关于这个问题的处理意见，没有谁不同意。 
  เกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหานี้ไม่มีใครไม่เห็นด้วย (บ่งบอกถึงความเฉพาะ ความจ ากัด) 
 

อภิปรายผล 
 จากการท าแบบสอบถามของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาจีนในมหาวิทยาลัยเสฉวน จ านวน  30 คน 
พบว่า แบบสอบถาม Part 1 (เลือกถูกผิด) มีสัดส่วนในการตอบค าถามถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 65.24 และตอบ
ค าถามผิดคิดเป็นร้อยละ 34.76 แบบสอบถาม Part 2 (เติมค าว่า 对，对于，关于 ในช่องว่าง) มีสัดส่วน
ในการตอบค าถามถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 77.88 และตอบค าถามผิดคิดเป็นร้อยละ 22.12 เนื่องจาก Part 1 
(เลือกถูกผิด) และ part 2 (เติมค าว่า 对，对于，关于 ในช่องว่าง) เป็นแบบทดสอบที่ผู้เรียนสามารถเดา
ได้ จึงน ามาวิเคราะห์ยากว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ค าบุพบทสามค านี้จริงเท็จเพียงใด แบบสอบถาม 
Part 3 (เรียงประโยค) มีสัดส่วนในการตอบค าถามถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 60 และตอบค าถามผิดคิดเป็นร้อยละ 
40 ในหัวข้อเรียงประโยคนี้จะเห็นได้ว่า ผู้เรียนจะเรียงประโยคตามโครงสร้างประโยคภาษาไทยด้วยความ
เคยชินโดยไม่ได้ค านึงถึงหลักไวยากรณ์ภาษาจีน ตลอดจนการวางต าแหน่งของค าบุพบทในภาษาจีน เช่น 
你怎么能对我这样   ข้อนี้ผู้เรียนเรียงตามความหมายภาษาไทยเลยว่า “คุณอย่างนี้ถึงกับฉันอย่างไร” จริง ๆ  
ต้องเรียงว่า  你怎么能这样对我  (แปลตามตัวว่า คุณอย่างไรถึงอย่างนี้กับฉัน) ซึ่งประโยคนี้แปลเป็น
ภาษาไทยอย่างถูกต้องว่า  “คุณท ากับฉันแบบนี้ได้อย่างไร” นั่นเอง ชี้ให้เห็นว่าความผิดพลาดในการใช้ค าบุพบท
สามค านี้มาจากอิทธิพลของภาษาแม่นั่นเอง แบบสอบถาม Part 4 (แต่งประโยค) มีสัดส่วนในการแต่งประโยค
ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 32 แต่งประโยคผิดคิดเป็นร้อยละ 78 ทั้งนี้ผู้เรียนแต่งประโยคผิดจากสองสาเหตุร่วมกันคือ 
ใช้โครงสร้างภาษาไทยในการแต่งประโยคและไม่มีความเข้าใจถึงความเหมือนและต่างของค าบุพบท 3 ค านี้ 
ทั้งความหมายในภาษาไทยและภาษาจีน เช่น  老师对于学生的要求很严格ประโยคนี้ผู้เรียนจะ
สื่อว่า “อาจารย์มีมาตรฐานที่เข้มงวดกับนักศึกษาเป็นอย่างมาก” แต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล
ต้องใช้ค าบุพบท “对” เท่านั้น   对于她家里的条件我不太清楚  เกี่ยวกับฐานะทางบ้านเขาฉันไม่
ค่อยทราบเท่าไร ในประโยคนี้บ่งบอกถึงความเฉพาะ จ ากัดที่ฐานะทางบ้านเขา เพราะฉะนั้นต้องใช้ค าว่า 关
于 มาแต่งประโยคถึงจะถูกต้องตามหลักโครงสร้างประโยคภาษาจีน 关于她家里的条件我不太

清楚  เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากงานวิจัยชิ้นนี้ พบว่าผู้สอนใช้ภาษาจีนในการสอนไวยากรณ์ให้กับชาวต่างชาตินั้นย่อมไม่เกิด
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เมื่อผู้เรียนแปลค าบุพบทเหล่านั้นเป็นภาษาแม่ (ภาษาไทย) เพราะค าบุพบทภาษาจีน 1 ค า 
สามารถแปลเป็นค าไทยได้หลายค า  ดังนั้นผู้สอนควรเน้นย้ าโครงสร้างไวยากรณ์จีนอย่างจริงจัง (ในกรณีที่
ผู้เรียนเรียนที่ประเทศจีนกับเจ้าของภาษา)  และควรน าตัวอย่างประโยคที่ใช้แบบผิด ๆ มายกตัวอย่าง
ประกอบเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพความถูกผิดในการใช้ค าบุพบท 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ 4 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม 3) เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ และการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในแต่ละคณะวิชาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม จ านวน 450 คน เคร่ืองมือที่ใช้
ในงานวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด แบ่งเป็น 5 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 เป็นค าถาม
แบบเลือกตอบ ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 เป็นค าถามแบบประเมินค่า และส่วนที่ 5 เป็นค าถามแบบปลายเปิด สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว และ Pearson’s chi-square พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 19 ปีอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รายได้รวมของครอบครัวต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001-40,000 บาท ส่วนใหญ่ 
..... 
* นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรปีทุม ปีการศึกษา 2560 
** ผู้อ านวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรปีทุม 
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มีพฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการในช่วงเวลา 09.01-12.00 น. ความถี่ในการเปิดรับอยู่
ที่ 1-5 คร้ัง/วัน มีความสนใจและความพึงพอใจในสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลด้าน
ทุนกู้ยืมมากที่สุด และเปิดรับสื่อวิทยุน้อยที่สุด ส่วนข้อมูลการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุมมากที่สุดคือ ด้านทุนกู้ยืมและสื่อเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยข้อมูล
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการด้านสื่อหนังสือพิมพ์มีผลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุมคือ อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์จริงจากสาขา
อาชีพต่าง ๆ  
ค าส าคัญ  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ, มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

ABSTRACT 
 This is a quantitative research aiming to study: 1) the personal factors affecting the decision to study 
at Sripatum University, 2) the behaviour of integrated marketing communication, which affects the decision to 
study at Sripatum University, 3) the integrated marketing communication affecting the decision to study at 
Sripatum University, and 4) the relationship between personal factors, exposure of integrated marketing 
communication and decision to study at Sripatum University. The sample included 450 first-year students 
from each faculty of Sripatum University. The instruments used were closed-ended and open-ended 
questionnaires divided into 5 parts. Parts 1 and 2 were check lists, Parts 3 and 4 were the rating scales, and 
Part 5 consisted of the open-ended questions. The questionnaire was thoroughly checked by experts. After 
the data collection, the data was coded, analysed and processed by computer program using descriptive 
process. The statistics used for data analysis were percentage, mean, t-test, F-test and Pearson chi-square. 
It was found that most of the samples were female, 19 years-old, living in Bangkok and vicinity with total 
family income between 20,001-40,000 baht. The exposure of integrated marketing communication was 
mostly during 09.01-12.00 a.m. Frequency of exposure was 1-5 times per day. Most of the samples were 
satisfied with electronic media. The exposure to student loan was the highest and the least was radio media. 
The integrated marketing communication that affected the decision to study at Sripatum University was 
the student loan and university web site. The integrated marketing communication via news media had the 
least effect. The factors affecting the decision to study at Sripatum University included the teachers who were 
professionals and had real experience from various fields.   
Keywords: integrated marketing communication, Sripatum University.  
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บทน า 
 ปัจจุบันการสื่อสารการตลาดมีวิวัฒนาการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมต่าง  ๆ เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้การบริโภคสื่อทั้งสื่อดิจิทัลและช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ในชีวิตประจ าวันของผู้คนในยุคนี้ ด้วยเหตุนี้การสื่อสารการตลาดจึงต้องมีการพัฒนาและมีความหลากหลาย
มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป รวมไปถึงความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีส่งผลให้องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องปรับตัวให้ทันในฐานะผู้ส่งสาร เพื่อที่จะส่งข้อมูล
ไปยังผู้รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันกันทางการตลาดสูง องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องปรับตัว
ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการวางแผนการใช้สื่อ และด้านอ่ืน ๆ ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นนั้น การ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการจึงเกิดขึ้นเมื่อองค์กรพยายามที่จะผสมผสานเคร่ืองมือทางการสื่อสารการตลาด 
เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อบุคคล การจัดกิจกรรมทางการตลาด 
และการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (internet) เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเคร่ืองมือการสื่อสารที่ใช้ส าหรับข้อความหรือค าพูดที่จะสื่อสารจะต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรและกลยุทธ์ที่ก าหนด รวมไปถึงการศึกษากระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่จะท าให้เกิดการบริโภคสินค้าหรือบริการ และเป็นตัวชี้วัดว่าการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่ใช้
นั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยวัดจากประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้บริโภคนั่นเอง สถาบัน 
อุดมศึกษาก็เช่นกัน จ าเป็นต้องใช้การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเข้ามามีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการตลาด เพื่อให้เป็นที่รู้จักและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ท าให้กลุ่มเป้าหมายที่ก าลังมองหา
สถานที่ศึกษาต่อเกิดความเชื่อมั่นและตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป 
 “มหาวิทยาลัยศรีปทุม” เป็นอีกหนึ่งสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงและมีนักเรียนสนใจสมัครเข้า
ศึกษาต่อเป็นจ านวนไม่น้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เพิ่งเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงเป็นหนึ่งใน
กลุ่มเป้าหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย เพื่อจะ
ได้ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ข้อมูลการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่นักศึกษา
เปิดรับ และปัจจัยที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่ามี
อะไรบ้าง เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้น าข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์หรือทัศนคติที่ดีต่อนักเรียนนักศึกษา
เท่านั้น แต่รวมไปถึงการให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ด้วย 
 จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการกับ
พฤติกรรมการเปิดรับที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม เพื่อพิจารณาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของนักศึกษา รวมไปถึงข้อบกพร่องของการสื่อสารการตลาด
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แบบบูรณาการมหาวิทยาลัยที่ได้ด าเนินการสื่อสารไปยังนักศึกษาและผู้รับสารอ่ืน ๆ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษา อีกทั้งยังสามารถ
น าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนามหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น สร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ซึ่ง
จะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา
ต่อที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
 3. เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม  
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการและการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม จ านวน 3,260 คน 
สุ่มตัวอย่างได้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในแต่ละคณะวิชาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม จ านวน 450 คน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แบบสอบถาม จ านวน 450 ชุด เก็บข้อมูลคณะละ 50 ชุด   
 

ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 19 ปี อาศัยอยู่กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล รายได้รวมของครอบครัวต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001–40,000 บาท  
 2. ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมีการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านรายได้รวม
ของครอบครัวแตกต่างกันจะมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและด้านการ
ตัดสินใจศึกษาต่อแตกต่างกัน  
 3. พฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  พบว่าส่วนใหญ่เปิดรับการสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการอยู่ในช่วงเวลา 09.01–12.00 น. ความถี่ในการเปิดรับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
อยู่ที่ 1 - 5 คร้ังต่อวัน มีความสนใจในสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมีความพึงพอใจในสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด 
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4. ระดับพฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
พบว่าพฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารในด้านทุนกู้ยืมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมาคือด้าน Website และ
น้อยที่สุดคือด้านวิทยุ 

5. การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุมคือ 
ด้านทุนกู้ยืมและด้าน Website มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และน้อยที่สุดคือด้านหนังสือพิมพ์ เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ระดับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านอาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญ เป็นตัวจริงและเป็นคนที่มี
ประสบการณ์จริงจากสาขาอาชีพต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และน้อยที่สุดคือด้านค่าใช้จ่ายของหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 
 

อภิปรายผล 
 1.  พฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  พบว่าพฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการในการรับสมัครนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยศรีปทุม อยู่ในระดับมาก โดยจะเปิดรับการ
ส่งเสริมการขายด้านทุนกู้ยืมมากที่สุด รองลงมาคือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้าน Website ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กชพร ตัวทะสุวรรณ, แววตา เตชาทวีวรรณ และธาดา วชิรปรีชาพงษ์ (2555) ซึ่ง
ศึกษาการเปิดรับสื่อและการรับรู้การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าสื่อที่นักศึกษาเปิดรับในระดับมากคือ สื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นสื่อ
อินเทอร์เน็ตหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Google, Facebook และ YouTube ตามล าดับ นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับทฤษฎีการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของ ธีรพันธ์ โล่ทองค า (2544) ที่ว่า การส่งเสริมการขาย (sales 
promotion) เป็นรูปแบบกิจกรรมการสื่อสารการตลาดอีกรูปแบบหนึ่งที่กระตุ้นพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายโดย
การเสนอประโยชน์พิเศษแก่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการลดราคา การให้ของแถม การแลกซื้อ เพื่อให้เกิดการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างรวดเร็ว ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตจากข้อมูลที่ได้จากการวิจัยว่า การที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีพฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการประเภทการส่งเสริมการขาย
มากที่สุดนั้น เนื่องจากเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาต่อ จากประสบการณ์ของผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานอยู่ใน
หน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีปทุม พบว่าคณะหรือสาขาวิชาใดที่มีการจัดการตลาดเชิงบูรณาการประเภท
การส่งเสริมการขาย โดยเฉพาะด้านทุนกู้ยืม นักศึกษามักจะย้ายจากสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ไปยังสาขาวิชาที่สามารถ
กู้ยืมได้ ซึ่งตรงกับผลการวิจัยด้านพฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของงานวิจัยนี้ 
 2. การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม  พบว่า
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการประเภทการส่งเสริมการขายด้านทุนกู้ยืมและประเภท
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้าน Website ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีผลต่อระดับการตัดสินใจมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน สอดคล้องกับ Hawkins, Best and Coney (2001) ซึ่งได้เขียนถึงทฤษฎีการตัดสินใจอย่างเต็มรูปแบบ 
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(extended decision making) ว่าคือ การตัดสินใจที่มีการประเมินทางเลือกหลาย ๆ ทาง การตัดสินใจที่ต้องใช้
ความคิดและข้อมูลมาก ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่มีราคาแพงหรือมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น 
เมื่อมีปัจจัยด้านราคามาเกี่ยวข้อง การส่งเสริมการขายด้านทุนกู้ยืมจึงตอบสนองความต้องการของนักศึกษาที่
ไม่สามารถจ่ายค่าเทอมได้ เน่ืองจากค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยเอกชนมีราคาค่อนข้างสูง ทุนกู้ยืมจึงเป็นการ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการอีกหนึ่งทางเลือกที่นักศึกษาให้ความส าคัญมากที่สุด น าไปสู่การตัดสินใจโดย
มีกระบวนการค้นหาข้อมูล ซึ่งช่องทางที่นักศึกษาใช้ในการหาข้อมูลมากที่สุดคือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้าน Website 
ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณวดี บุตรศรีภูมิ (2550) ที่ศึกษาการสื่อสารการตลาด
แบบครบวงจร (IMC) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามเพื่อบ ารุงผิวหน้าของผู้หญิง
วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 
(IMC) ในด้านโฆษณา ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการตลาดทางตรง ด้าน
การตลาดเชิงกิจกรรม ด้านการบริการในระดับมาก โดยมีส่วนที่สอดคล้องกันคือด้านการส่งเสริมการขายที่มี
ระดับการตัดสินใจมากเช่นเดียวกัน 
 3.  การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม  พบว่าระดับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านภาพลักษณ์ที่อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญ และเป็นคนที่มี
ประสบการณ์จริงด้านต่าง ๆ มีระดับการตัดสินใจมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา 
(2555) ที่ศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต าหนักสายสุทธานภดลในวังสวนสุนันทา
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิต่อการตัดสินใจ พบว่าสถาปัตยกรรม
ของต าหนักสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ ความมีชื่อเสียงที่เป็นวังเก่าแก่ ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
ความมีชื่อเสียงในด้านการพัฒนาต ารับอาหารชาววัง และความมีชื่อเสียงด้านการอบรมศิลปะและวัฒนธรรม 
เป็นปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ โดยที่กล่าวมานั้นเป็นเร่ืองของ
ภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ที่ท าให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาเยี่ยมชม สอดคล้องกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่นักศึกษามีการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในเร่ืองของภาพลักษณ์ ซึ่งเป็นจุดเด่นของ
มหาวิทยาลัยที่ว่า “เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจของ 
Hawkins, Best and Coney (2001) ในเร่ืองวิธีการลดความเสี่ยง โดยภาพลักษณ์ของบริษัทที่ดีเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม ท าให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าจะขายสินค้าที่มีคุณภาพดีด้วย เพราะจะไม่กล้าเสี่ยงขายสินค้าที่มี
คุณภาพต่ า เนื่องจากหากภาพลักษณ์เสียไปแล้วจะสร้างกลับมาใหม่ต้องใช้เวลานาน จึงเป็นส่วนส าคัญที่
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพราะมีความเชื่อมั่นว่าจะได้เรียนกับมือ
อาชีพที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพต่าง ๆ ที่นักศึกษาต้องการศึกษาต่อ 

 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

420 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1.  ฝ่ายด าเนินการเร่ืองการวางแผนกลยุทธ์การใช้การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของมหาวิทยาลัย 
สามารถน าผลวิจัยไปใช้เพื่อประกอบการวางแผนการใช้สื่อในการให้ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ ปวส. เพื่อสร้างพฤติกรรมการเปิดรับและน าไปสู่การตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 2.  ฝ่ายด าเนินงานด้านการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการสามารถน าผลการวิจัยไปพิจารณาเพื่อ
เสริมแผนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนนักศึกษามากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรศึกษากลุ่มเป้าหมายในเชิงลึกมากขึ้น โดยอาจเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ 

 2.  แบบสอบถามควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมากกว่าการใช้ภาษาทางวิชาการ เพื่อป้องกันความสับสน 
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การพัฒนาแบบจ าลองสารสนเทศเชิงกระบวนงานส าหรับติดตามผลด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการกรมที่ดนิ มาตรฐาน บ ีพี เอ็ม เอน็ 2.0  
THE DEVELOPMENT OF IT BUSINESS PROCESS  
TRACING MODEL FOR THE DEPARTMENT OF  

LAND USING BPMN 2.0 STANDARD  
  

สาวิตรี จันทร์ฮวบ* 
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      ดร. สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์** 
Dr. Sooksawaddee Nattawuttisit 
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Asst. Prof. Dr. Kanyarat Sriwisathiyakun 

 

บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินผลการท างานของแบบจ าลองระบบสารสนเทศ
เชิงกระบวนงานส าหรับติดตามผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน ผู้วิจัยพัฒนาแบบจ าลองสารสนเทศ
เชิงกระบวนงานภายใต้มาตรฐาน บี พี เอ็ม เอ็น 2.0 โดยใช้ซอฟต์แวร์บีซากิ เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูล
อย่างเป็นระบบ ลดการกระจายตัวของข้อมูลที่จัดเก็บ ลดโอกาสผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนภายใต้กระบวนการ
ท างาน และช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ตัดสินใจในการบริหารงานกรมที่ดิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
1) กองแผนงานบุคลากร 2) ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) กลุ่มงานแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน หน่วยงาน
ส่วนกลาง งานวิจัยนี้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ
กรมที่ดิน ด้านวิเคราะห์นโยบาย และด้านแผนการปฏิบัติงานของกรมที่ดิน ซึ่งผลจากการประเมินทั้ง 4 ด้าน 
พบว่า 1) ด้านความถูกต้องของกระบวนงานอยู่ในระดับดี 2) ด้านความถูกต้องของการวิเคราะห์เวลาอยู่ในระดับ 
ดี 3) ด้านความถูกต้องของการวิเคราะห์คนกับงานอยู่ในระดับดี และ 4) ด้านความสะดวกต่อการวิเคราะห์/
วางแผนการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ ผลจากการประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบเมื่อ 
... 
* วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2560  
** ผู้อ านวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
*** อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

422 

 

เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุงอยู่ในระดับดี เนื่องจากระบบมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ข้อมูลปลอดภัย ใช้งานง่าย ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ดังนั้น งานวิจัยนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนงานของกรมที่ดินให้เกิดความถูกต้องทันสมัยกว่าเดิม และองค์ความรู้นี้ยังสามารถน าไปใช้ขยายผล
ด้านวิชาการในอนาคตต่อไป 
ค าส าคัญ  บี พี เอ็ม เอ็น 2.0, ระบบสารสนเทศเชิงกระบวนงาน, การติดตามผลด าเนินงาน, บีซากิ, กรมที่ดิน 

  

  ABSTRACT  
 This research aimed to develop and evaluate IT business process tracing model for the Department 
of Lands by using BPMN 2.0 standard in order to achieve systematic data integration and reduce the 
distribution of stored data and the chance of error under the work process. The researcher used the Bizagi 
software as a research tool to design and develop work procedures. In this research, the samples of dataset 
were created by roles and business processes, and assigned to: 1) personnel planning division, 2) personnel 
office of information technology, and 3) department of the action plan (central unit). The model was measured 
and evaluated by five experts in information specialist, business and system analysis, and policy and planning. 
Research findings indicated that the efficiency of work process validation was significance. The time analysis 
accuracy was significance. The resource analysis accuracy was significance. The ease of analysis/planning 
work was significance. The comparison results between As-Is and To-Be system’s performance were 
remarkable, because the model is systematically managed with high secure data protection, and it is easy 
to use which meets users’ requirements. Therefore, the knowledge gained from this research can be 
applied for the organization process improvement, as well as it can be extended to academic interests in 
the future development. 
Keywords: BPMN 2.0, business process, process tracing, Bizagi, the Department of Land. 
 

บทน า  
 กรมที่ดินมีภารกิจในการออกหนังสือแสดงสิทธิที่ดิน บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ รังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงในที่ดินสาธารณประโยชน์  และภารกิจ
ตามกฎหมายอ่ืน การด าเนินงานภายใต้ภารกิจดังกล่าวใช้แผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของกระทรวง 
มหาดไทย 10 ปี (พ.ศ. 2557-2566) ด้านที่ดิน เป็นกรอบแนวทางในการก าหนดแผนปฏิบัติราชการ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด การรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พันธกิจ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล
ภายใต้การควบคุมดูแลของกองแผนงาน (กรมที่ดิน, 2560) จากการศึกษาปัญหาและเก็บรวบรวมความต้องการ
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ของกองแผนงาน พบว่าการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน (แบบ ก.ผ.01) ใช้เวลานาน 
เน่ืองจากทุกสิ้นเดือนกองแผนงานต้องประมวลผลและสรุปข้อมูลแบบ ก.ผ.01 จากหน่วยงานส่วนกลาง ซึ่ง
จัดส่งมาในรูปแบบของเอกสาร แล้วจึงจัดท ารายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน 
เพื่อติดตามผลการด าเนินการของแต่ละหน่วยงาน โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้บันทึกลง Microsoft Excel 
หลังจากนั้นน าไปใช้ประมวลผลและพิมพ์เป็นรายงานส าหรับสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการเพื่อน าเสนอผู้บริหาร ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในการบันทึกและสรุปรายงาน ท าให้รายงานมีความ
คลาดเคลื่อนส่งผลกระทบต่อการบริหารงานกรมที่ดินได้   

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงพัฒนาแบบจ าลองระบบสารสนเทศเชิงกระบวนงานส าหรับติดตามผล
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมที่ดินภายใต้มาตรฐาน BPMN 2.0 เพื่อให้ผู้บริหารสามารถน ามาใช้ในการ
ติดตามผลการด าเนินงาน โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดที่แสดงผลรายงานเชิง
เปรียบเทียบด้วยแดชบอร์ด (visual dashboard) ส าหรับการวางแผนและตัดสินใจได้ถูกต้อง รวดเร็ว และช่วย
ให้การด าเนินงานของหน่วยงานกรมที่ดินสอดรับต่อนโยบายภาครัฐ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 1.  เพื่อพัฒนาแบบจ าลองสารสนเทศเชิงกระบวนงานส าหรับติดตามผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
กรมที่ดินมาตรฐาน BPMN 2.0 
 2.  เพื่อประเมินการท างานของแบบจ าลองสารสนเทศเชิงกระบวนงานส าหรับติดตามผลด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การพัฒนาแอปพลิเคชันรูปแบบใหม่ในปัจจุบันได้น าเทคโนโลยีด้านกระบวนงานทางธุรกิจมาใช้
ส าหรับการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้งานองค์กร เรียกว่า BPM หรือ 
Business Process Management โดยระบบที่สร้างขึ้นจะถูกเรียกว่า ระบบ BPMS หรือ Business Process 
Management System ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการของแอปพลิเคชัน
ใหม่ในอนาคตได้ง่ายและรวดเร็ว (Aagesen & Krogstie, Online, 2015) โดยการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบ
สารสนเทศเชิงกระบวนงานรูปแบบ BPMS นี้ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการวิเคราะห์และออกแบบ
สัญลักษณ์โดยองค์กร Object Management Group (Online, 2011) และองค์กร American Productivity and 
Quality Center (Online, 2018)  ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  ตัวอย่างการออกแบบกระบวนงานภายใต้มาตรฐาน BPMN 2.0 
 

 จากภาพที่ 1 กระบวนงานประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญ ได้แก่ 1) กลุ่มกระบวนงานขององค์กร 
(processes)  และ 2) ส่วนกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน (roles) ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กร โดยการน า
สารสนเทศกระบวนงานมาประยุกต์ใช้ ช่วยลดความซับซ้อน และช่วยให้การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการ
ท างานภายในองค์กรเกิดความชัดเจนขึ้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร ในปัจจุบันมีงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงาน BPM ทั้งในประเทศและต่างประเทศจ านวนมาก เช่น อรอนงค์ อุดมวงศ์ (2557) ได้
วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจเพื่อใช้ปรับปรุงงานส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
โดยใช้รูปแบบของกระบวนการทางธุรกิจ BPMN 2.0 เป็นสื่อสัญลักษณ์เพื่ออธิบายรายละเอียดและความสัมพันธ์
ของการด าเนินงานภายในองค์กร นอกจากนี้ยังมีการใช้มาตรฐาน BPMN 2.0 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการ
วิเคราะห์และตัดสินใจในการวางแผนองค์กร และงานด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี (อรพรรณ กรมนิล, 2560) ซึ่ง
รูปแบบมาตรฐานนี้สามารถช่วยให้การพัฒนาระบบตรงความต้องการของผู้ใช้งาน โดยผลการวิจัยทั้งหมดพบว่า 
แบบจ าลองที่ได้ปรับปรุงกระบวนการท างานสามารถลดขั้นตอนการท างานของการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ าซ้อน และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการน าทรัพยากรออกให้บริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น (สราวุฒิ วลีธรชีพสวัสดิ์, 2558; Mendoza  
et al., Online, 2015)  

 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรกองแผนงาน 
บุคลากรส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แบบจ าลองสารสนเทศเชิงกระบวนงาน 
แบบสอบถามความคิดเห็น และแผนการติดตามการปฏิบัติงานของกรมที่ดิน หน่วยงานส่วนกลาง ตั้งแต่ พ.ศ. 
2557-2560 หลังจากนั้นผลการทดลองจะถูกประเมินผลด้วยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านสารสนเทศกรมที่ดิน และผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์นโยบายและแผนการปฏิบัติงาน ดังภาพที่ 2  
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ภาพที่ 2  ตัวอย่างการประมวลผลจ าลองสารสนเทศเชิงกระบวนงานเพื่อติดตามผลด าเนินงานกรมที่ดิน 
 

 หลังจากเสร็จสิ้นการออกแบบกระบวนงานส าหรับติดตามผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรม
ที่ดิน ด้วยซอฟท์แวร์ Bizagi (Bizagi Company, Online, 2018) ผู้วิจัยทดสอบการประมวลผลของแต่ละ
กระบวนงานด้วยสถานการณ์จ าลอง เพื่อค านวณประสิทธิภาพของกระบวนงานทั้งระบบ ซึ่งผลจากการวิจัย
พบว่า ค่าผลลัพธ์ของสถานการณ์จ าลอง (ซึ่งจะแสดงค่าต่ าสุดของเวลาที่ใช้ในกระบวนงาน (Min. time) 
ค่าสูงสุดของเวลาที่ใช้ในกระบวนงาน (Max. time) ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในกระบวนงาน (Avg. time)  และ
ค่ารวมของเวลาที่ใช้ในกระบวนงาน (Total time) ของแบบจ าลองระบบสารสนเทศเชิงกระบวนงานส าหรับ
ติดตามผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน) ดังภาพที่ 3 
 

 
 
 

 ภาพที่ 3 ผลลัพธ์เวลาของการประมวลผลของแบบจ าลองระบบสารสนเทศเชิงกระบวนงาน 
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ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน (As-Is process) ที่มีการติดตามผลการด าเนินการและบันทึก
ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานด้วยไมโครซอฟต์เอ็กเซล (manual process) และเปรียบเทียบกับระบบงานใหม่
ของกองแผนงาน กรมที่ดิน (To-Be) ที่พัฒนาขึ้นด้วยซอฟท์แวร์ Bizagi-Business Process Application 
Development (Bizagi Company, Online, 2018) โดยใช้เกณฑ์การประเมินผล 5 ระดับ (ตั้งแต่ น้อยที่สุด = 1 
ถึง มากที่สุด = 5) ซึ่งผู้วิจัยน ามาสรุปรายละเอียดไว้ 4 ด้าน ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  ผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างานก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 
 

 
 

 จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบสารสนเทศเชิงกระบวนงาน ด้าน
ความถูกต้องของกระบวนงาน (process validation) ด้านความถูกต้องของการวิเคราะห์เวลา (time analysis) 
ด้านความถูกต้องของการวิเคราะห์คนกับงาน (resource analysis) ด้านความสะดวกต่อการวิเคราะห์/วางแผนการ
ปฏิบัติงาน และผลจากการประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง
ก่อน-หลังการปรับปรุง (ภาพที่ 4) พบว่าหลังการปรับปรุงกระบวนงานอยู่ในระดับดี ดังนั้นจึงช่วยลดขั้นตอน
การท างานได้มากขึ้น  
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ภาพที่ 4  กราฟแสดงผลทดสอบประสิทธิภาพการท างานก่อน-หลังการปรับปรุงกระบวนงาน 
 

อภิปรายผล   
 จากผลการวิจัยพบว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกระบวนงานภายใต้มาตรฐาน BPMN 2.0 
สามารถช่วยประเมินผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัดได้รวดเร็ว ซึ่งผู้บริหารกรม
ที่ดินสามารถวิเคราะห์ผลรายงานของทุกหน่วยงานในภาพรวมได้แบบบูรณาการ ซึ่งผลการติดตามหรือการ
แจ้งเตือนสามารถแสดงผลลัพธ์ได้ในรูปแบบ Visual Dashboard เพื่อใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจ
ในการบริหารงาน ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจน และเมื่อประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า ผล
การทดสอบประสิทธิภาพการท างานหลังปรับปรุงกระบวนงานในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนปรับปรุง
กระบวนงานอยู่ในระดับดี เนื่องจากระบบมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบตรงตามความต้องการ
ของกองแผนงาน กรมที่ดิน ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนงานติดตามผล
ด าเนินงานให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัยกว่าเดิม รวมทั้งสามารถขยายผลด้านวิชาการได้ในอนาคต 

 

ข้อเสนอแนะ  
 เพื่อให้สามารถน าแบบจ าลองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกระบวนงานภายใต้มาตรฐาน 
BPMN 2.0 ไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ ควรเพิ่มระยะเวลาจาก 4 ปี เป็น 10 ปี เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารงานกรมที่ดิน โดยการพัฒนารูปแบบโครงสร้าง
กระบวนงานควรเพิ่มเติมให้สอดรับมาตรฐาน ISO 9000 เพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานคุณภาพของการติดตาม
และประเมินผลงานให้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น  
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ระบบตรวจสอบการเพาะปลูกเมลอนในสภาพแวดล้อมทีม่ีความหลากหลาย 
โดยใช้เทคโนโลยอีินเทอร์เน็ตประสานสรรพส่ิง 

THE MONITORING SYSTEMS OF MELON CULTIVATION 
IN A VARIED ENVIRONMENT USING INTERNET OF THINGS 

 
ส าราญ ไชยค าวัง* 

Sumran Chaikhamwang 
ศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร. ประสงค์ ปราณีตพลกรัง** 

Prof. Gp. Capt. Dr. Prasong Praneetpolgrang 
 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระบบตรวจสอบการเพาะปลูกเมลอนในสภาพแวดล้อมที่มีความ

หลากหลาย โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง และ 2) เพื่อออกแบบระบบตรวจสอบการเพาะปลูก
เมลอนในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง ให้มีความ
อัจฉริยะ มีความทันสมัยและสะดวกต่อการใช้งาน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ NodeMCU เซ็นเซอร์วัดค่า
อุณหภูมิและความชื้นในดิน โมดูลรีเลย์ ปั๊มน้ า กล้องวงจรปิดไร้สาย และ 3G Router  

ระบบนี้แบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การตรวจสอบสภาพแวดล้อม ส่งข้อมูลอุณหภูมิ 
ความชื้นในอากาศ และความชื้นในดินไปยังการประมวลผลแบบคลาวด์ และ 2) การควบคุมการท างานของ
ปั๊มน้ า กระบวนการท างานในระบบทั้งหมดได้ท างานอยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตประสาน
สรรพสิ่ง ผลการวิจัยพบว่า ระบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพที่สามารถสั่งการ ควบคุม แจ้งเตือน ตรวจสอบ 
และสร้างความสะดวกในการท างานผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่และเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี 
ค าส าคัญ  ระบบตรวจสอบ, อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง, การเพาะปลูกเมลอน 
 

ABSTRACT  
 This research aims to: 1) study the melon cultivation monitoring system in a diverse environment 
with Internet of Things, and 2) design and monitor in a diverse environment of melon with Internet of Things. 
... 
* ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา  2560 
** ศาสตราจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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The research tools are NodeMCU, temperature and humidity Sensor Module, relay modules, soil moisture 
sensor module, water pumps, IP camera and 3G wireless router. 
 The proposed system is divided into two parts: 1) environment monitoring that sends temperature, 
humidity and soil moisture to cloud computing, and 2) controlling water pump system. All of these are 
based on Internet of Things. The research revealed that the system developed by the researcher is effective 
and can be controlled, notified and monitored, and easy to work through applications on mobile devices 
and websites. 
Keywords: monitoring systems, internet of things, melon cultivation. 

 

บทน า    
 นโยบายการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของรัฐบาลไทยยุคประเทศไทย 4.0 เน้นใช้เทคโนโลยีด้าน
การเกษตร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาการท ามากได้เงินน้อยไปสู่การท าน้อยแต่ได้
เงินมาก  แนวคิดในการพัฒนาต้นแบบระบบเฝ้าสังเกตหรือตรวจสอบการเพาะปลูกเมลอนในสภาพแวดล้อม
ที่มีความหลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง เพื่อสนับสนุนนโยบายการส่งเสริม
เกษตรกรไทยให้ใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ตามแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนในระยะ
ยาว เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” เมลอนเป็นพืช
เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีราคาแพงและให้ผลตอบแทนสูง ก าลังเป็นที่นิยมปลูกของเกษตรกร การเพาะปลูกเมลอน
ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีจ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ ประสบการณ์ การวางแผนทุกขั้นตอนในการปลูกและ
ดูแลรักษา และยังขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศด้วย  เมื่อปัจจัยเหล่านี้เกิดการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นปัญหาและ
อุปสรรคของเกษตรกร ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันออกไป ท าให้เกษตรกรจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการท าการเกษตรจากวิธีเดิมมาเป็นการท าการเกษตรสมัยใหม่โดยน านวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่า 
“อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง” เข้ามาช่วยในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น ซึ่ง
การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้า คุ้มค่าต่อการน ามาใช้งาน (ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ, 
ออนไลน์, 2554; อารักษ์ ธีรอ าพน และนุชนาฎ สัตยากวี, 2559; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ออนไลน์, 2560; 
พงศกร ปวงค า, สิริภัทร์ ศรีหทัย และพิทักษ์ ศิริวงศ์, 2560; สุฑามาศ นิยมพานิช และคณะ, 2560, หน้า 71-88) 
 จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาระบบตรวจสอบการ
เพาะปลูกเมลอนในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตประสานสรรพสิ่ง 
เพื่อเป็นต้นแบบในการน าไปใช้กับการเพาะปลูกเมลอนให้มีความยั่งยืนและช่วยให้เกษตรกรหลุดพ้นกับดัก
ของความยากจน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระบบตรวจสอบการเพาะปลูกเมลอนในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายโดยใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง 
 2.  เพื่อออกแบบระบบตรวจสอบการเพาะปลูกเมลอนในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายโดย
ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง เป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 3 ด้านคือ การรับรู้ การ
ส่งผ่าน และการประมวลผลอัจฉริยะ โดยรวมเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อัจฉริยะ มาท างานประสานกันเพื่อให้เกิดการท างานแบบอัจฉริยะที่มีความน่าเชื่อถือ โดยมี
ระบบสมองกลฝังตัวที่มีรูปแบบการเชื่อมต่อแบบใช้สายหรือแบบไร้สาย ช่วยให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ได้โดยตรง โดยแนวคิดของอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (internet of things: IOT) เป็นการใช้ประโยชน์
จากความก้าวหน้าของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการเพิ่มขึ้นของข้อมูลสารสนเทศจ านวนมากจากอุปกรณ์หรือ
สรรพสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม (Karim, Karim & Frihida, 2017, 
pp. 402-409; IHS Markit, Online, 2018; Anukit Saokaew, Oran Chieochan, & Ekkarat Boonchieng, 2018) 
 เกษตรแม่นย า  คือฟาร์มอัจฉริยะหรือฟาร์มที่มีการจัดการอย่างถูกต้องแม่นย า (smart farm/precision 
farm) เป็นนวัตกรรมใหม่ของการท าเกษตรในยุคดิจิทัล โดยน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศหลายด้าน
มาใช้ในการจัดการฟาร์ม   เพื่อให้เกิดการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ า เกิดการสูญเสียน้อย
ที่สุด ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมที่สุด สร้างรายได้ ลดต้นทุน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ของผลผลิต รวมไปถึงมีความสะดวกและรวดเร็ว สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าได้ แบ่งขั้นตอนการ
ด าเนินงานเป็น 5 ขั้นตอนคือ การเก็บข้อมูล การวินิจฉัยข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การปฏิบัติการตามแผน 
และการประเมินผล (จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา, 2558, หน้า 201-210) โดยมีแนวคิดเพื่อยกระดับการพัฒนา
เกษตรกรรมใน 4 ด้านคือ  1) การลดต้นทุนในขั้นตอนการผลิต 2) การเพิ่มคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและ
การผลิต 3) การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการระบาดของศัตรูพืช  และ 4) การจัดการและส่งผ่าน
ความรู้ (knowledge management and transfer) โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศจากการวิจัยไปประยุกต์สู่การ
พัฒนาในทางปฏิบัติ และให้ความส าคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร (สาคร ศรีมุข, 2558) 
การท าเกษตรแม่นย าต้องมีข้อมูลเพื่อตัดสินใจ เลือกใช้วิธีการและปริมาณปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมกับพืช
นั้น ๆ ซึ่งหลักการส าคัญของการท าเกษตรแม่นย าเร่ิมต้นจากมีข้อมูล เช่น ความชื้น ปริมาณธาตุอาหาร สภาพ
อากาศ เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเข้มแสง เมื่อได้ข้อมูลแล้วจะสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปสู่การ
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ตัดสินใจ (decision support system: DSS) (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวตักรรมแห่งชาต,ิ ออนไลน์, 2558) 

 

 
ภาพที่ 1 องค์ประกอบของเทคโนโลยีเกษตรแม่นย า 

                                                                   (มรกต ตันติเจริญ อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย 
                            วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ, ออนไลน์, 2558) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีวิธีการด าเนินการ 5 ขั้นตอน ตามหลักการพัฒนาระบบ ดังนี้ 
 1.  ศึกษาปัญหา ความต้องการ และความเป็นไปได้  ผู้วิจัยศึกษาปัญหาในการเพาะปลูกเมลอนจาก
เอกสาร และลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงพันธุ์ เมลอนและเกษตรกรที่ปลูกเมลอน พบ
ปัญหาคือ การขาดแคลนแรงงาน ไม่สามารถควบคุมการให้น้ าและปุ๋ยได้ (บางช่วงเวลาให้น้อยเกินไป บาง
ช่วงเวลาให้มากเกินไป) ไม่ทราบปัจจัยสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงความสะดวกในการจัดการ ผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการท าต้นแบบระบบตรวจสอบการเพาะปลูกเมลอน น้ า อุณหภูมิ ความชื้น
ในดิน เป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมส าคัญที่ต้องควบคุมในฟาร์มเมลอนให้ท างานได้แบบอัตโนมัติ เพื่อความ
สะดวกในการจัดการและดูแลรักษา ใช้ระบบการให้น้ าแบบน้ าหยด ควบคุมการให้น้ าตามเวลาที่ก าหนด ทั้ง
ควบคุมด้วยคนและให้ระบบท างานอัตโนมัติเมื่อความชื้นในดินถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยส่งข้อมูลไปยังระบบ
คลาวด์ของ Blynk สามารถแสดงสถานะของอุณหภูมิ ความชื้น และควบคุมการเปิด/ปิดปั๊มน้ าด้วย
โทรศัพท์มือถือ โดยเลือกเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งมาใช้ในการเพาะปลูกเมลอน  
 2.  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  ผู้วิจัยออกแบบเคร่ืองมือในการควบคุมและอ านวยความ
สะดวกในการท างานของระบบให้น้ า รวมถึงการตรวจสอบติดตามสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับอุณหภูมิ ความชื้น
ในอากาศ และความชื้นในดิน เพื่อให้เกษตรกรทราบอยู่ตลอดเวลา ด้วยการน าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสาน
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สรรพสิ่งมาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์ม สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้มีรายการเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ แสดงในตารางที่ 1 และแผนภาพการท างานของระบบ ดังภาพที่ 2 
 

ตารางที่ 1 เคร่ืองมือส าหรับการตรวจสอบการเพาะปลูกเมลอน 
 

เครื่องมือ การใช้งาน 
ESP8266-12E ควบคุมอุปกรณ์และส่งข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย

ไร้สาย 
Sensor Module DHT11 เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นในอากาศ 
Soil Moisture Sensor Module V1 เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นในดิน 
Relay Module 2 channel 5 V ควบคุมการเปิดและปิดปั๊มน้ า 
3G Router เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและให้บริการเครือข่ายไร้สาย 
Blynk Platform แพลตฟอร์มและบริการของอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง 

ส าหรับการจัดการข้อมูลความชื้น 
Wireless IP camera ติดตามการเจริญเติบโตและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2  แสดงการท างานของระบบ 
 

   3.  การพัฒนาและติดตั้งระบบ  ผู้วิจัยพัฒนาเคร่ืองมือตามขั้นตอนที่ 2 เพื่อใช้ในการควบคุมการท างาน
และตรวจสอบสภาพแวดล้อมต่าง ๆ จากนั้นเขียนโปรแกรมค าสั่งด้วย Arduino เพื่อเก็บค่าของสภาพแวดล้อม 
ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ และความชื้นในดิน จากนั้นส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ Blynk Cloud Services  
เพื่อใช้ในการแสดงผลค่าที่ได้ เช่น อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ และความชื้นในดิน รวมถึงสามารถควบคุม
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การท างานของปั๊มน้ าผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ซึ่งตัวอย่างการพัฒนาเคร่ืองมือและการเขียนค าสั่งเพื่อควบคุม
การท างาน แสดงดังภาพที่ 3 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 3  แสดงอุปกรณ์และค าสั่งโปรแกรมเพื่อเก็บค่าสภาพแวดล้อม 
 

 4.  การทดสอบการใช้งาน  เป็นขั้นตอนการน าเคร่ืองมือที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบการท างานเพื่อเก็บ
ค่าสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ และความชื้นในดิน) การติดตามตรวจสอบผ่านกล้องวงจรปิด
แบบออนไลน์ การแจ้งเตือนผ่านไลน์แอปพลิเคชัน ผลการทดสอบสามารถควบคุมการเปิด/ปิดปั๊มน้ าผ่าน
โทรศัพท์มือถือ สามารถแสดงผลค่าอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ และความชื้นในดิน รวมถึงการติ ดตาม
ข้อมูลจากสถานที่จริงผ่านวงจรปิดไร้สายได้ ดังภาพที่ 4 

 

 
 

 

ภาพที่ 4  แสดงการทดสอบการท างานของเคร่ืองมือ 
 

 5.  การบ ารุงรักษาระบบ  เป็นการแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้จากการทดสอบการใช้งาน รวมถึงปรับปรุง
การเขียนค าสั่งควบคุมระบบให้ท างานได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น  
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ผลการวิจัย 
 1. ระบบสามารถส่งข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ และความชื้นในดิน ที่ได้จากเซ็นเซอร์ขึ้นสู่ 
Blynk Cloud Platform ได้ สามารถตั้งค่าควบคุมการท างานเปิด/ปิดของปั๊มน้ า และแสดงค่าอุณหภูมิ 
ความชื้นในอากาศ และความชื้นในดิน บนโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชัน Blynk ได้ 
 2. ระบบสามารถส่งข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ และความชื้นในดิน เข้าสู่ Thinkspeak Cloud 
Platform เพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ และความชื้นในดินได้ สามารถน า
ข้อมูลไปวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ หรือส่งออกในรูปแบบไฟล์แบบ CSV ได้    
 3. ระบบสามารถแจ้งเตอืนสถานะการท างานของปั๊มน้ า ค่าอุณหภูมิและความชื้น ผ่านระบบไลน์ได้   
 4. ระบบสามารถเปิด/ปิดปั๊มน้ าได้แบบอัตโนมัติตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้ หรือเปิด/ปิดตามเวลาที่
ต้องการได้ผ่านแอปพลิเคชัน โดยไม่ต้องเสียเวลาในการไปเปิด/ปิดที่ตัวปั๊มน้ า  
 5. ระบบสามารถตรวจสอบและเฝ้าติดตามการเจริญเติบโตของพืชผ่านกล้องวงจรปิดโดยผ่าน 
แอปพลิเคชัน V380 ได้ รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 5  และ 6  

 

 
 

ภาพที่ 5  แสดงผลการทดสอบการท างานของเคร่ืองมือ 
 

 

 
ภาพที่ 6  แสดงค่าอุณหภูมิ ความชื้น ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ 
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การศึกษาและออกแบบระบบเฝ้าสังเกตหรือตรวจสอบการเพาะปลูกเมลอนในสภาพแวดล้อมที่มี

ความหลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง สามารถแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ 1) การตรวจสอบสภาพแวดล้อม ส่งข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ และความชื้นในดิน ไปยังการ
ประมวลผลแบบคลาวด์ และ 2) การควบคุมการท างานของปั๊มน้ า ในภาพรวมของผลการวิจัยพบว่า ระบบที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ สามารถสั่งการ ควบคุม แจ้งเตือน ตรวจสอบ และสร้างความสะดวกในการ
ท างานผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่และเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี 
 

อภิปรายผล 
  ระบบเฝ้าสังเกตหรือตรวจสอบการเพาะปลูกเมลอนในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายโดยใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง สามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมและส่งข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นใน
อากาศ และความชื้นในดิน ไปยังการประมวลผลแบบคลาวด์ ท าให้สั่งการ ควบคุมการท างานของปั๊มน้ า และ
แจ้งเตือนได้  สร้างความสะดวกในการท างานให้เกษตรกร โดยเกษตรกรไม่จ าเป็นต้องอยู่ในบริเวณเพาะปลูกก็
สามารถท างานจากระยะไกลได้ ช่วยประหยัดเวลาและน้ า น าไปสู่การท าเกษตรกรรมหรือฟาร์มเชิงนวัตกรรม 
หรือที่เรียกว่า “ฟาร์มแม่นย า” กล่าวคือ เป็นการเพาะปลูกที่เกษตรกรจะรู้กรอบเวลาที่จะให้น้ า ให้แสง และ
ให้ปุ๋ยที่เพียงพอได้อย่างอัตโนมัติ ท าให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถขยายผลไปสู่การท า
ฟาร์มที่มีความยืดหยุ่นหรือฟื้นสภาพได้และมีความยั่งยืนในอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรกฤษณ์ 
หมั่นวิชา (2558, หน้า 201-210) ที่อธิบายไว้ว่า การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการฟาร์มนั้น ท าให้
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วัฒนธรรมองค์การที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) วัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในเขตภาคกลาง

และภาคตะวันออก 2) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในเขตภาคกลางและภาค
ตะวันออก 3) ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก และ 4) วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการใน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน จ านวน 
221 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
พบว่า 1) วัฒนธรรมองค์การโรงเรียน ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับเกือบมากที่สุดทุกด้าน 2) ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับเกือบมากที่สุดทุกด้าน 3) วัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับสูง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ   

 
 

 
* ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2560 
** รองศาสตราจารย์ประจ าแขนงวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
*** นักวิชาการอิสระ อดีตอาจารย์ประจ าแขนงวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

439 

 

4) วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความหลากหลายของบุคลากร และความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ  
ค าส าคัญ   วัฒนธรรมองค์การ, การบริหารจัดการ, โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
 

ABSTRACT  
 The purposes of this research were to study: 1) the organizational culture in Thairath Wittaya 
Schools in the central and eastern regions, 2) the administrative efficiency in the schools, 3) the relationship of 
the organizational culture with the efficiency of the management in the schools, and 4) the organizational 
culture affecting administrative efficiency outcome in the schools. The samples in this research included 
221 administrators and teachers. The employed research instrument was a rating scale questionnaire. The 
research data were analyzed using the frequency, percentage, standard deviation, Pearson correlation 
coefficient method, and Stepwise multiple regression analysis. The research findings were as follows:     
1) the whole and individual aspects of organizational culture and administrative efficiency were almost at 
a high level, 2) the organizational culture in the school was positively correlated with administrative efficiency 
at a high level with the statistical significance of .01, and 3) the organizational culture including the integrity, 
the diversity, and the sense community was able to predict the administrative efficiency with a statistical 
significance at the .05 level.  
Keywords  organization culture, administrative, Thairath Wittaya School. 

 
บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 
การเมือง เทคโนโลยี ทุกวิถีชีวิตต้องเผชิญกับปัญหาอันเกิดจากการพัฒนาของยุคโลกาภิวัตน์ ปัจจัยส าคัญที่จะ
ช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนองค์การให้ก้าวสู่ความทันยุคทันสมัยได้ดีคือ วัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วย 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิธีปฏิบัติ ความเชื่อ และค่านิยม รวมทั้งวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่รวมตัวกันให้เกิดเป็น
สังคม ซึ่ง อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ (2551) ได้กล่าวไว้ว่า จุดเร่ิมต้นของความได้เปรียบในการแข่งขันนั้นเกิดขึ้น
จากจิตส านึกของการพัฒนา การพัฒนาย่อมเกิดขึ้นจากการน าเคร่ืองมือด้านการบริหารจัดการมาปรับใช้ใน
องค์การ และที่ใดมีการเปลี่ยนแปลงที่นั่นย่อมมีการพัฒนา สอดคล้องกับ เนตร์พัณณา  ยาวิราช (2558, หน้า 37) 
ที่กล่าวว่า การพัฒนาองค์การเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์การอย่างมาก เพราะวัฒนธรรมองค์การคือระบบ
ของการมีค่านิยมร่วม ความเชื่อของคนในองค์การ และระบบในการสร้างบรรทัดฐานของพฤติกรรมการสื่อสาร 
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ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรเข้าใจวัฒนธรรมองค์การในด้านแนวความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การและค่านิยม
ของคนในองค์การด้วย  
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เป็นอีกหนึ่งองค์การทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ จากมูลนิธิไทยรัฐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
แต่ละแห่งมีรูปแบบหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแบบฉบับของตนเอง อาทิ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอน
กระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์การ และบุคลากรในองค์การมีการยึดถือเป็นแบบแผนการปฏิบัติที่ถ่ายทอด
สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นและปฏิบัติจนเกิดความเคยชิน (Weihrich & Koontz, 1993, p. 334) จนกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์การ (organizational culture) ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการขององค์การ สอดคล้องกับทัศนะ
ของ Dimmock and Walker (2005) ที่กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การจะมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับความคิด 
เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาด้านโครงสร้างต่าง ๆ เป็นตัวสร้างแรงจูงใจให้กับผู้น า เพื่อ
การตัดสินใจ การสื่อสาร และการแลกเปลี่ยน ที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีในการปฏิบัติงานในองค์การ 
วัฒนธรรมองค์การจึงเปรียบเสมือนเคร่ืองมือทางการบริหารของผู้บริหารที่ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร และเพื่อเสริมสร้างความส าเร็จให้กับองค์การ แต่วัฒนธรรม
องค์การของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในปัจจุบันยังยึดถือระเบียบปฏิบัติที่สืบทอดกันมายาวนาน แสดงให้เห็นถึง
การขาดทิศทางในการพัฒนา ทั้งที่มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง ซึ่งกระทบต่อกระบวนการ
บริหารและการปฏิบัติงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาเป็นอย่างมาก และโรงเรียนไทยรัฐวิทยาถือ
เป็นองค์การทางการศึกษาองค์การหน่ึง ท าให้ยิ่งต้องให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน  
 เมื่อวัฒนธรรมองค์การมีความส าคัญและเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การสู่ความส าเร็จ  
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมุ่งหวังที่จะน าผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการพัฒนา และเป็น
แนวทางส าหรับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในเขตภาคกลางและภาค
ตะวันออก 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก 
 4. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1. วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก  
 2. มีวัฒนธรรมองค์การอย่างน้อย 1 ด้าน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  การวิจัยนี้ใช้แนวคิดวัฒนธรรมองค์การของ แพตเตอร์สัน (Patterson, 1988) 
ซึ่งมีองค์ประกอบ 10 ประการคือ 1) ความมุ่งประสงค์ขององค์การ 2) การมอบอ านาจ 3) การตัดสินใจ        
4) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 5) ความไว้วางใจ  6) ความมีคุณภาพ 7) การยอมรับ 8) ความเอ้ืออาทร 
9) ความซื่อสัตย์สุจริต 10) ความหลากหลายของบุคลากร และแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยของ โสพิศ ค านวณชัย (2556); ปิยะวัน จันทราภานนท์ (2555); สุพัตรา บริบาล 
(2554); ศรีมอย ชะเอมทอง (2554); กมลลักษณ์ ธนานันท์เมธี (2553); ธีรพร ปริญญากร (2552); ธีระพล เพ็งจันทร์ 
(2552); วรยุทธ ช่วยณรงค์ (2551); จุไรพร อนันตยานุกูล (2551) และ จามิกร เปียทอง (2550) ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาบุคลากร 2) การบริหารคุณธรรม 3) การมีส่วนร่วม 
4) การจัดงบประมาณ 5) การเป็นผู้น าของผู้บริหาร และ 6) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ขอบเขตด้านตัวแปร  ตัวแปรชุดที่ 1 ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในเขต
ภาคกลางและภาคตะวันออก และตัวแปรชุดที่ 2 ได้แก่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantity research) ประชากร 
ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 31 โรงเรียน รวมประชากรทั้งสิ้น 518 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก จ านวน 31 โรงเรียน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) ได้จ านวน 221 คน จากนั้นใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) โดยใช้สัดส่วนโรงเรียนในแต่ละกลุ่มเป็นชั้น  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จ านวน 1 ฉบับ 
แบ่งเป็น 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองค์การในโรงเรียน ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาจากแบบสอบถามของ บัญชา ภัทรกุลวิศาล (2555) และตอนที่ 3 
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สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากกรอบแนวคิดที่ได้จากการสังเคราะห์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ  
 2. วิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในเขต
ภาคกลางและภาคตะวันออก ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ใช้ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .01 และแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ของบาร์ทซ์ (Bartz, 1999, p. 184) 
 4. วิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ใช้ค่าสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple 
regression analysis)  
 

ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 221 คน เป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 139 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.90 และเพศชาย จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 37.10  จ าแนกตามอายุ พบว่าส่วนใหญ่มีอายุ 51-60  ปี 
จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 37.60 รองลงมาคืออายุ 31-40 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 อายุ 
41-50  ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 และอายุ 21-30 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 12.70 จ าแนกตาม
วุฒิการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่คือ ระดับปริญญาตรี จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 60.20 รองลงมาคือ ระดับ
ปริญญาโท จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 38.90 และระดับปริญญาเอก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90  และ
เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่าส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 86.00 และเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 
 2.  การวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก 
จ าแนกเป็นรายด้าน แสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในเขต 
  ภาคกลางและภาคตะวันออก จ าแนกเป็นรายด้าน 
 

          N = 221 

วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน 
ค่าเฉลี่ย 

X  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

SD 

แปลผล 
(7 ระดับ) 

1.  ด้านความมุ่งประสงค์ขององค์การ (X1) 
2.  ด้านการมอบอ านาจ (X2)  
3.  ด้านการตัดสินใจ (X3)  
4.  ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ (X4) 
5.  ด้านความไว้วางใจ (X5)  
6.  ด้านความมีคุณภาพ (X6)  
7.  ด้านการยอมรับ (X7)  
8.  ด้านความเอ้ืออาทร (X8)  
9.  ด้านความซื่อสัตย์สุจริต (X9)  
10.  ด้านความหลากหลายของบุคลากร (X10) 

6.10 
6.12 
6.05 
6.11 
6.06 
6.11 
6.08 
5.99 
6.30 
5.89 

0.62 
0.71 
0.77 
0.72 
0.75 
0.83 
0.84 
0.82 
0.76 
0.88 

เกือบมากที่สุด 
เกือบมากที่สุด 
เกือบมากที่สุด 
เกือบมากที่สุด 
เกือบมากที่สุด 
เกือบมากที่สุด 
เกือบมากที่สุด 
เกือบมากที่สุด 
เกือบมากที่สุด 
เกือบมากที่สุด 

รวม 5.94 0.74 เกือบมากที่สุด 
หมายเหตุ: 7 = มากที่สุด, 6 = เกือบมากที่สุด, 5 = มากกว่าปานกลาง, 4 = ปานกลาง, 3 = น้อยกว่าปานกลาง, 2 = เกือบน้อยที่สุด, 1 = น้อยที่สุด 

 
 จากตารางที่ 1  พบว่าวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก 
จ าแนกเป็นรายด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับเกือบมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับ
เกือบมากที่สุด โดยด้านความซื่อสัตย์สุจริตมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านความหลากหลายของบุคลากรมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
 3. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในเขตภาคกลางและ
ภาคตะวันออก จ าแนกเป็นรายด้าน แสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  
  ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก จ าแนกเป็นรายด้าน 
 

          N = 221 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ของโรงเรียน 

ค่าเฉลี่ย 

X  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

SD 

แปลผล 
(7 ระดับ) 

1.  ด้านการพัฒนาบุคลากร (Y1)  
2.  ด้านการบริหารคุณธรรม (Y2) 
3.  ด้านการมีส่วนร่วม (Y3) 
4.  ด้านการจัดงบประมาณ (Y4) 
5.  ด้านการเป็นผู้น าของผู้บริหาร (Y5) 
6.  ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Y6) 

6.07 
6.26 
6.05 
6.25 
6.06 
6.05 

0.76 
0.70 
0.83 
0.75 
0.83 
0.76 

เกือบมากที่สุด 
เกือบมากที่สุด 
เกือบมากที่สุด 
เกือบมากที่สุด 
เกือบมากที่สุด 
เกือบมากที่สุด 

รวม 6.16 0.68 เกือบมากที่สุด 
หมายเหตุ: 7 = มากที่สุด, 6 = เกือบมากที่สุด, 5 = มากกว่าปานกลาง, 4 = ปานกลาง, 3 = น้อยกว่าปานกลาง, 2 = เกือบน้อยที่สุด, 1 = น้อยที่สุด 

 
 จากตารางที่ 2  พบว่าประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ในเขตภาคกลาง
และภาคตะวันออก จ าแนกเป็นรายด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับเกือบมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ทุกด้านอยู่ในระดับเกือบมากที่สุด โดยด้านการบริหารคุณธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ส่วนด้ านการมีส่วนร่วม
และด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก แสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียน 
 ไทยรัฐวิทยา ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก 
 

ตัวแปร 
ชุดท่ี 1 

ตัวแปรชุดท่ี 2 
รวม 

ระดับความ 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6  สัมพันธ ์

X1 0.501** 0.493** 0.500** 0.495** 0.499** 0.508** 0.517** ปานกลาง 
X2 0.560** 0.598** 0.613** 0.586** 0.645** 0.596** 0.574** ปานกลาง 
X3 0.630** 0.656** 0.683** 0.611** 0.660** 0.634** 0.627** สูง 
X4 0.629** 0.575** 0.646** 0.524** 0.688** 0.591** 0.614** สูง 
X5 0.607** 0.583** 0.592** 0.679** 0.739** 0.517** 0.568** ปานกลาง 
X6 0.679** 0.646** 0.681** 0.670** 0.770** 0.571** 0.618** สูง 
X7 0.662** 0.638** 0.702** 0.663** 0.731** 0.594** 0.627** สูง 
X8 0.763** 0.728** 0.788** 0.677** 0.801** 0.670** 0.709** สูง 
X9 0.633** 0.742** 0.634** 0.684** 0.653** 0.705** 0.726** สูง 
X10 0.767** 0.658** 0.728** 0.602** 0.663** 0.653** 0.687** สูง 
รวม 0.666** 0.648** 0.640** 0.555** 0.587** 0.671** 0.674** สูง 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 จากตารางที่ 3  ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก พบว่าในภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูง 
โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของ
วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนในภาพรวมกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียนเป็นรายด้ าน 
พบว่าวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียน
ในทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์ใน
ระดับสูง ส่วนความสัมพันธ์กับด้านการจัดงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ของวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนเป็นรายด้านกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียนในภาพรวม 
พบว่าประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน
ในทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความสัมพันธ์ด้านความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในระดับสูง 
ส่วนความสัมพันธ์กับด้านความมุ่งประสงค์ขององค์การอยู่ในระดับปานกลาง  
 5. ผลการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก แสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของวัฒนธรรมองค์การแต่ละด้านที่ส่งผลต่อ
 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก 
 

ตัวแปรชุดที่ 1 
คะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน     

B Std. Error β t Sig. 
(constant) 1.403 .275 

 
5.103 .000 

     (X9) .398 .053 .441 7.511 .000 
     (X10) .212 .050 .274 4.239 .000 
     (X4) .164 .056 .173 2.937 .004 

R = .783, R2 = .614, Adjusted R2 = .608, Std. Error = .42841, F = 8.623* 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตารางที่ 4  การสร้างสมการท านายประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่าวัฒนธรรม
องค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรียงล าดับได้ดังนี้ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต (X9) ด้านความหลากหลาย
ของบุคลากร (X10) และด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ (R) เท่ากับ .783 มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายที่ปรับแก้หรืออ านาจพยากรณ์ (adjusted R2) เท่ากับ .608 
และวัฒนธรรมองค์การทั้งสามด้านร่วมกันท านายประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้ร้อยละ 60.80 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถน ามาสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและสมการพยากรณ์
ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
 

 
   

อภิปรายผล 
1. วัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ในภาพรวมอยู่

ในระดับเกือบมากที่สุด อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก มีแบบ
แผนในการปฏิบัติร่วมกันของสมาชิก ท าให้เกิดเอกลักษณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในองค์การ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุรีพร  ปิยะโสภาสกุล (2556) ที่ศึกษาวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนคลองกิ่วยิ่ง
วิทยา อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พบว่าวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับเกือบมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านความซื่อสัตย์สุจริตมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ  หมวดเมือง (2556) ที่ศึกษาวัฒนธรรมองค์การของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบว่าวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน และด้านความซื่อสัตย์สุจริตมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
 2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก    
ในภาพรวมอยู่ในระดับเกือบมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐนันท์  มันตะพงศ์ (2554) ที่ศึกษา
ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ทุกด้านอยู่ในระดับเกือบมากที่สุด โดยด้านการบริหารคุณธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อาจเป็นเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
ทัศนะของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550, หน้า 7) ที่กล่าวว่า การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมช่วยท าให้
การบริหารจัดการเกิดความเป็นธรรม รอบคอบ และช่วยยกระดับมาตรฐานของการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น 
  3. ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียนไทย รัฐ
วิทยา ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก พบว่าวัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐาน
ของการวิจัย แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก  
มีความส าคัญและมีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
โสพิศ  ค านวณชัย (2556) ที่ศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพคือ ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมองค์การ เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การในภาพรวมกับประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเป็นรายด้าน พบว่าวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการในด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับสูง อาจเป็นเพราะการบริหารในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ สอดคล้องกับทัศนะของ สมร ดีพัฒนกุล 
(2553, หน้า 2) ที่ว่า ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะท าให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ 
ต้องอาศัยการพิจารณาตัดสินใจสั่งการอย่างถูกต้องและเหมาะสม คิดพิจารณาอย่างเป็นระบบ รอบคอบ จึง
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลและสารสนเทศเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการตัดสินใจและการบริหารงาน  และหาก
พิจารณาความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การเป็นรายด้านกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาพรวม 
พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับวัฒนธรรมองค์การด้านความซื่อสัตย์สุจริต
อยู่ในระดับสูง นั่นแสดงว่า หากสถานศึกษาให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมองค์การด้านความซื่อสัตย์สุจริต  
จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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 4. วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในเขต
ภาคกลางและภาคตะวันออก จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนระหว่างตัวแปรชุดที่ 1 คือ 
วัฒนธรรมองค์การ และตัวแปรชุดที่ 2 คือ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พบว่ามีวัฒนธรรมองค์การ 3 ด้าน
เท่านั้นที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีคือ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความหลากหลายของบุคลากร และด้านความรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .783 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายหรืออ านาจพยากรณ์ร้อยละ 61.40 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการ
วิจัย ดังนั้น หากต้องการให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก มีระดับประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการที่สูงขึ้น ควรให้ความส าคัญในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การทั้ง 3 ด้านนี้มากกว่าด้านอ่ืน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้บริหารควรตระหนักและให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริตให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสนับสนุนให้บุคลากรยึดมั่นในแนวทางแห่งจริยธรรมเป็น
หลักในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้ความส าคัญและเห็นคุณค่าของบุคลากรที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต โดยการยกย่องชมเชยเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในองค์การ 
 2. สถานศึกษาควรให้ความส าคัญในความแตกต่างระหว่างบุคลากรภายในองค์การ โดยการจัด
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนด้านทัศนะและวิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ประสบความส าเร็จในองค์การ เพื่อ
สร้างวัฒนธรรมองค์การที่ดีร่วมกัน 
 3. มูลนิธิไทยรัฐควรจัดกิจกรรมให้บุคลากรเกิดความตระหนักในความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน อันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
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ปัญหาทางกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนในการ 
ส่งกลับคนต่างด้าวผู้อพยพที่เข้ามาในประเทศไทย 
HUMAN RIGHTS LAW ISSUES RETURN 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของปัญหากฎหมายด้านสิทธิ
มนุษยชนในการคุ้มครองสิทธิคนต่างด้าวผู้อพยพและผู้ลี้ภัยที่เข้ามาในประเทศไทย โดยศึกษาประวัติ
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของกฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ
ไทยได้ไปลงนามและให้สัตยาบันไว้แล้ว รวมถึงกฎหมายต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนากฎหมายคนเข้าเมืองของไทยให้มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนต่างด้าวผู้
อพยพที่เข้ามาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 
 ผลจากการศึกษาพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พบว่ามีบทบัญญัติบางประการที่ไม่
สอดคล้องกับพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยได้ไปลงนามและให้
สัตยาบันไว้แล้วทั้ง 7 ฉบับ ส่งผลให้คนต่างด้าวผู้อพยพไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยได้ไปลงนามและให้สัตยาบันไว้แล้ว รวมถึงหลักการในการ
ส่งกลับคนต่างด้าวผู้อพยพที่ไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน  และการปฏิบัติหรือการลงโทษที่
โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรี และประเด็นการไม่แยกเด็กออกจากบิดามารดา ยกเว้นความจ าเป็นเพื่อ 
... 
* นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยศรปีทุม วิทยาเขตชลบุรี  
   ปีการศึกษา 2560 
** ผู้อ านวยการหลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรปีทุม วิทยาเขตชลบุรี 
*** อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
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ประโยชน์ของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยได้ไปลงนามและให้สัตยาบันไว้แล้ว อีกทั้งยัง
พบว่าหลักปฏิบัติในการควบคุมตัวคนต่างด้าวผู้อพยพและผู้ลี้ภัยยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยได้ไปลงนามและให้สัตยาบันไว้แล้วทั้ง 7 ฉบับ น าไปสู่การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของคนต่างด้าวผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัยที่เข้ามาในประเทศไทย 
 จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ มาตรา 54 แห่งพระราช 
บัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่
ประเทศไทยได้ไปลงนามและให้สัตยาบันไว้แล้ว รวมถึงปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
ในเร่ืองห้ามส่งกลับคนต่างด้าวผู้อพยพและผู้ลี้ภัยกลับประเทศหากมีเหตุอันควรเชื่อว่าเขาผู้นั้นจะต้องถูกส่งกลับ
ไปทรมาน เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้
มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยได้ไปลงนามและให้สัตยาบันไว้
แล้ว และปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวคน
ต่างด้าว ผู้อพยพ และผู้ลี้ภัยที่ถูกควบคุมตัวระหว่างรอการส่งกลับประเทศให้มีสิทธิได้รับการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยได้ไปลงนามและ
ให้สัตยาบันไว้แล้ว 
ค าส าคัญ: สิทธิมนุษยชน, คนต่างด้าวผู้อพยพ, ผู้ลี้ภัย 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study background and significance of problems regarding 
human rights in protection of foreigners migrating into Thailand by studying history and objectives of law 
on migration, international human rights laws that Thailand has become a party to and ratified, as well as 
foreign laws, in order to be guidelines for improving and developing Thai law on migration so as to achieve 
more efficiency in protecting human rights of those foreigners. 
 It is found in the study of the Immigration Act, B.E. that some problems are not consistent with 
the obligations under the 7 instruments of international human rights laws that Thailand has become a party to 
and ratified, thus preventing the migrating foreigners from enjoying protections for human rights under the 
international human rights laws that Thailand has become a party to and ratified, as well as the bases for 
returning the migrating foreigners are not consistent with the Convention against Torture and other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, and the issue of not separating children from their parents 
except in a case of necessity for the children's benefits under the Convention on the Rights of the Child 
that Thailand has become a party to and ratified. Moreover, it is found that the practical bases for taking 
the migrating foreigners and refugees into custody are not consistent with the 7 instruments of international 
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human rights laws that Thailand has become a party to and ratified, leading to breaches of human rights of 
the foreigners who are migrating into or seeking asylum in Thailand. 
 It is recommended that there should be amendments of the provisions of Section 54 of the 
Immigration Act, B.E. 2522 in order to be consistent with the obligations under the international human 
rights laws that Thailand has become a party to and ratified, as well as amended should be the Immigration 
Act, B.E. 2522, in the matter of prohibiting the migrating foreigners and refugees from being returned to 
their countries. If there is a reason to believe that the persons are to be returned to suffer torture, as to be 
consistent with  the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment, and the Convention on the Rights of the Child, that Thailand has become a party to and ratified , 
and the amendments should be the Immigration Act, B.E. 2522, and laws concerning custody of the migrating 
foreigners and asylum seekers who are taken into custody pending return to their countries, as to provide 
with the rights to standard treatment, in order to be consistent with the international human rights laws that 
Thailand has become a party to and ratified. 
Keywords: human rights, migrating foreigner, refugee. 
        

บทน า 
 สถานะคนต่างด้าวผู้อพยพและผู้ลี้ภัยกับการปกป้องคุ้มครองคนต่างด้าวผู้อพยพและผู้ลี้ภัย  มีการ
จ ากัดค านิยามเฉพาะในอนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 ได้แก่ ผู้ที่เดินทางข้ามแดนและอยู่ในอีกรัฐ
หนึ่งนอกจากรัฐแห่งสัญชาติตน และตกอยู่ในความหวาดกลัวอันมีมูลเหตุว่าจะได้รับการประหัตประหาร
ด้วยสาเหตุแห่งเชื้อชาติ สัญชาติ สมาชิกภาพในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่ว่าทางสังคมหรือความเห็นทางการเมือง 
และไม่สามารถหรือไม่สมัครใจที่จะได้รับความคุ้มครองจากรัฐแห่งสัญชาติ รวมถึงบุคคลไร้สัญชาติที่อยู่
นอกรัฐตนด้วย 
 ส าหรับประเทศไทยซึ่งไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาเร่ืองผู้ลี้ภัย และไม่มีกฎหมายภายใน
เกี่ยวกับการให้สถานะคนต่างด้าวผู้อพยพและผู้ลี้ภัย แต่ประเทศไทยได้มอบหมายให้ UNHCR และองค์กร
เอกชน (NGOs) เข้ามามีบทบาทในการก าหนดสถานะคนต่างด้าวผู้อพยพและผู้ลี้ภัย แต่อย่างไรก็ตาม คนต่างด้าว
ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการขอลี้ภัยอาจตกเป็นผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายตามกฎหมายคนเข้าเมือง
หากเอกสารการเข้าเมืองไม่ถูกต้อง และอาจถูกส่งกลับไปยังประเทศต้นทางได้ 
 ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 11 บัญญัติว่า “บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือ
ออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเดินทางเข้ามาหรือออกไปตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่าสถานี 
หรือท้องที ่และตามก าหนดเวลา ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
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 มาตรา 62 บัญญัติว่า “ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 หรือมาตรา 18 วรรคสองต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท” 
 มาตรา 54 บัญญัติว่า “คนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการ
อนุญาตนั้นสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวคนต่างด้าวผู้นั้นกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรก็ได้ 
 ถ้ามีกรณีต้องสอบสวนเพื่อส่งตัวกลับตามวรรคหนึ่ง ให้น ามาตรา 19 และมาตรา 20 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
 ในกรณีที่มีค าสั่งให้ส่งตัวคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว  ในระหว่างรอการ
ส่งกลับ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจอนุญาตให้ไปพักอาศัยอยู่ ณ ที่ใด โดยคนต่างด้าวผู้นั้นต้องมาพบพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด โดยต้องมีประกัน หรือมีทั้งประกันและหลักประกันก็ได้ หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่จะกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นไว้ ณ สถานที่ใดเป็นเวลานานเท่าใดตามความจ าเป็นก็ได้ 
ค่าใช้จ่ายในการกักตัวนี้ให้คนต่างด้าวผู้นั้นเป็นผู้เสีย” 
 สรุปปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายไทยในการดูแลคนต่างด้าวผู้อพยพที่เข้ามาในประเทศไทย 
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นปัญหาในการวิจัยครั้งนี้คือ 
 1. ปัจจุบันประเทศไทยได้ไปลงนามและให้สัตยาบันไว้กับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชนถึง 7 ฉบับ ประกอบด้วย 1) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 2) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรีในทุกรูปแบบ 3) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง 4) กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 5) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อ
ชาติในทุกรูปแบบ 6) อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม 
หรือย่ ายีศักดิ์ศรี และ 7) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ การเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาดังกล่าวก่อให้เกิด
พันธกรณีที่ต้องถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับสนธิสัญญา มิฉะนั้นอาจต้องรับผิดในทางระหว่างประเทศด้าน
สทิธิมนุษยชนในการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยได้ไปลงนามและได้ให้สัตยาบันไว้  
 2. ขั้นตอนในการส่งกลับหรือการดูแลคนต่างด้าวผู้อพยพและผู้ลี้ภัย รวมถึงผู้หลบหนีเข้าเมืองตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยได้ไปลงนามและให้สัตยาบันไว้ อันเป็นพันธกรณีที่ต้องถือปฏิบัติ ประเทศ
ไทยจึงจ าเป็นต้องด าเนินการออกกฎหมายเกี่ยวกับการดูแลและคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวผู้อพยพและผู้ลี้ภัย 
 3. การควบคุมตัวคนต่างด้าวผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัย ซึ่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้อ านาจ
ไว้ในมาตรา 54 แต่ระหว่างการรอส่งตัวกลับนั้นเจ้าหน้าที่ไทยก็มีอ านาจควบคุมตัวคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย
ไว้ที่ใดก็ได้ หรือเรียกว่าคุมขังไว้ก่อนรอการส่งกลับก็ได้ เป็นอ านาจในมาตรา 54 วรรคสาม ซึ่งตามปกติแล้ว
สถานที่ควบคุมตัวที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่คุมขังของนักโทษหรือผู้ที่กระท าผิดกฎหมาย ถือเป็นการควบคุม
คนต่างด้าวผู้อพยพและผู้ลี้ภัยอย่างไม่ถูกต้องตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ไปลงนามและ
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ให้สัตยาบันไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทั้ง 7 ฉบับ การควบคุมตัวคนต่างด้าวผู้อพยพ
และผู้ลี้ภัยจึงต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและหลักสากลซึ่งเป็นพันธกรณีระหว่างประเทศ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ในการ
คุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวผู้อพยพ และการส่งคนต่างด้าวผู้อพยพกลับประเทศ 
 2. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิคนต่างด้าวผู้อพยพ และ
การส่งคนต่างด้าวผู้อพยพกลับประเทศ 
 3. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายระหว่างกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิทธิคนต่างด้าวผู้อพยพ และการส่งคนต่างด้าวผู้อพยพกลับประเทศ 
 4. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิคนต่างด้าวผู้อพยพ 
และการส่งคนต่างด้าวผู้อพยพกลับประเทศ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 เน่ืองจากขั้นตอนการส่งกลับและการดูแลคนต่างด้าวผู้อพยพและผู้ลี้ภัย รวมถึงผู้หลบหนีเข้าเมือง
ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยได้ไปลงนามและให้สัตยาบันไว้ การเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญา
ก่อให้เกิดพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสนธิสัญญา มิฉะนั้นอาจต้องรับผิดในทางระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนในการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยได้ไปลงนามและได้ให้สัตยาบัน
ไว้ การวิจัยในคร้ังนี้เพื่อให้ได้มาตรฐานและแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าว 
ผู้อพยพ และการส่งคนต่างด้าวผู้อพยพกลับประเทศที่เป็นมาตรฐานสากล และนานาอารยประเทศให้การ
ยอมรับ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยทางเอกสาร (documentary research) ประกอบด้วย ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ งานวิจัย หนังสือต ารา บทความ รายงานการศึกษา และข้อมูลวิทยานิพนธ์ โดยใช้วิธีการ
สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้ 
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ผลการวิจัย 
 1. ปัญหาพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสนธิสัญญา มิฉะนั้นอาจต้องรับผิดในทาง
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนในการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยได้ไปลงนาม
และได้ให้สัตยาบันไว้ เนื่องจากพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ไม่ได้ระบุถึงสิทธิของผู้กระท าผิด
ส่งผลให้ผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอาจถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่กฎหมายระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนได้วางหลักไว้ และไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน ดังนี ้
 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งประชาชาติ ค.ศ. 1948 ข้อ 5 บุคคลใดจะถูกกระท าการทรมาน
หรือการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรีไม่ได้ ข้อ 7 ทุกคนเสมอภาคกัน
ตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ 
 ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 จะสามารถคุ้มครองสิทธิของผู้ลักลอบ
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ 
 2. เด็กจะได้รับการจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด และจะมีสิทธิที่จะมีชื่อนับแต่เกิด และสิทธิที่จะได้
สัญชาติ เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไม่ได้ระบุถึงการให้สัญชาติแก่เด็กที่เกิดจาก
บิดามารดาที่ไร้สัญชาติซึ่งขณะนั้นได้อยู่ในประเทศไทยไว้ ส่งผลให้เด็กที่เกิดมาไม่ได้รับสัญชาติ ไม่ได้รับ
การศึกษา จึงไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 
 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 7 ข้อย่อย 1 เด็กจะได้รับการจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด และจะมีสิทธิ
ที่จะมีชื่อนับแต่เกิด และสิทธิที่จะได้สัญชาติ และเท่าที่จะเป็นไปได้ สิทธิที่จะรู้จักและได้รับการดูแลเลี้ยงดู
จากบิดามารดาของตน ข้อย่อย 2 รัฐภาคีจะประกันให้มีการปฏิบัติตามสิทธิเหล่านี้ตามกฎหมายภายในและ
พันธกรณีของรัฐภาคีที่มีอยู่ภายใต้ตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในเร่ืองนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่
เด็กจะตกอยู่ในสถานะไร้สัญชาติ และข้อ 28 ข้อย่อย 1 รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะได้รับการศึกษา 
 ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จะสามารถคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ 
 3. ขั้นตอนในการส่งกลับหรือการดูแลคนต่างด้าวผู้อพยพและผู้ลี้ภัย รวมถึงผู้หลบหนีเข้าเมืองตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยได้ไปลงนามและให้สัตยาบันไว้ อันเป็นพันธกรณีที่ต้องถือปฏิบัติ ประเทศ
ไทยจึงจ าเป็นต้องด าเนินการออกกฎหมายเกี่ยวกับการดูแลและคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวผู้อพยพและผู้ลี้ภัย 
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและเป็นมาตรฐานสากลตามแบบอย่าง
นานาอารยประเทศ 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ไม่ได้ระบุถึงการห้ามส่งกลับผู้ลี้ภัยและบุคคลอ่ืน ๆ 
กลับประเทศในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนหากมีเหตุอันควรเชื่อว่าเขาผู้นั้นจะต้องถูกส่งกลับไปทรมาน ส่งผลให้ผู้



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

457 

 

ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอาจถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับหลัก
สิทธิมนุษยชนได้วางหลักไว้ และไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนดังนี้ 
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรี ข้อ 3 
ข้อย่อย 1 รัฐภาคีต้องไม่ขับไล่ ส่งกลับ (ผลักดันกลับออกไป) เมื่อมี เหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นจะตกอยู่
ภายใต้อันตรายที่จะถูกทรมาน 
 ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 จะสามารถคุ้มครองสิทธิของผู้ลักลอบ
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ 
 

อภิปรายผล 
 ประเทศไทยควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.  2522 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวผู้อพยพและผู้ลี้ภัยให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชนที่ประเทศไทยได้ไปลงนามและให้สัตยาบันไว้แล้ว โดยน าแนวคิด ทฤษฎี กฎหมายต่างประเทศ 
และกฎหมายระหว่างประเทศมาปรับใช้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อให้กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนในการส่งกลับคนต่างด้าวผู้อพยพและผู้ลี้ภัยที่เข้ามาในประเทศ
ไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และมีความเป็นสากล รวมถึงสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชน จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้  
 1. เห็นควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
ให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยได้ไปลงนามและ
ให้สัตยาบันไว้แล้ว 
 2. เห็นควรปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เร่ืองห้ามการส่งกลับคนต่างด้าว
ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยกลับประเทศ หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าเขาผู้นั้นจะต้องถูกส่งกลับไปทรมานเพื่อให้สอดคล้อง
กับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรี 
และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยได้ไปลงนามและให้สัตยาบันไว้แล้ว 
 3. เห็นควรปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมตัวคนต่างด้าวผู้อพยพและผู้ลี้ภัยที่ถูกควบคุมตัวระหว่างรอการส่งกลับประเทศ ให้มีสิทธิได้รับการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ
ไทยได้ไปลงนามและให้สัตยาบันไว้ ดังนี้ 
     (1) การควบคุมตัวจะถูกต้องตามกฎหมายก็ต่อเมื่อเกิดขึ้นในสถานที่ซึ่งได้รับการยอมรับอย่าง
เป็นทางการว่าเป็นสถานที่ส าหรับควบคุมตัว 
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     (2) คนต่างด้าวผู้อพยพและผู้ลี้ภัยต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ
สอดคล้องกับมาตรฐานในทางระหว่างประเทศ 
     (3) การควบคุมตัวคนต่างด้าวผู้อพยพและผู้ลี้ภัยด้วยเหตุผลที่เกี่ยวกับการเข้าเมืองต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการลงโทษ ควรหลีกเลี่ยงการใช้เรือนจ า ห้องขัง 
     (4) ในสถานที่ควบคุมตัวซึ่งมีทั้งชายและหญิง ควรมีการแบ่งแยกชายหญิง เว้นแต่ในกรณีที่บุคคล
เหล่านี้เป็นครอบครัวเดียวกัน เด็กก็ควรแยกจากผู้ใหญ่ เว้นแต่ว่าเป็นเครือญาติกัน 
    (5) จะต้องมีการดูแลทางการแพทย์อย่างเหมาะสมเมื่อมีความจ าเป็น รวมถึงการให้ค าปรึกษาทาง
จิตเวชดว้ย 
     (6) เคารพสิทธิในการปฏิบัติกิจทางศาสนาของผู้ถูกควบคุมตัว 
     (7) มีการจัดหาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะสมกับอายุ สุขภาพ และพื้นฐานทาง
วัฒนธรรม/ศาสนา ควรมีอาหารพิเศษส าหรับผู้หญิงมีครรภ์และผู้หญิงที่ให้นมบุตรด้วย 
     (8) คนต่างด้าวผู้อพยพและผู้ลี้ภัยควรได้รับสิทธิที่จะเข้าถึงการศึกษา และ/หรือการฝึกอบรม
วิชาชีพซึ่งเหมาะสมกับระยะเวลาที่จะถูกควบคุมตัว  
     (9) เด็กที่เกิดระหว่างการถูกควบคุมตัวจะต้องได้รับการจดทะเบียนเกิดทันทีหลังคลอด โดย
สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ รวมทั้งได้รับการออกใบสูติบัตรด้วย 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ส าหรับผู้บริหาร โดยพัฒนาขึ้นในลักษณะการน าโปรแกรมระบบธุรกิจอัจฉริยะมาช่วยในการวิเคราะห์การเกิด
อุบัติเหตุบนทางพิเศษ ออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft SQL Server 2017  จากการประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้บริหารและพนักงาน จ านวน 10 คน  พบว่าผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.37 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.20 ซึ่งอยู่ในระดับดี จึงสรุปได้ว่าระบบงานนี้สามารถวิเคราะห์เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ: ระบบธุรกิจอัจฉริยะ, อุบัติเหตุ, ทางพิเศษ 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to investigate the elements of business intelligence system for 
supporting executives’ decision making. This system is a business intelligence application making use of 
intelligence tools to analyze accidents on expressways. The database design and database management 
system were Unified Modeling Language and Microsoft SQL Server 2017. Evaluated by 10 executives 
and employees, the system had the average level of satisfaction at 4.52 and the standard deviation at 0.20, 
.. 
 
* วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2560 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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which was at a good level. This pointed out that the system was able to analyze the data in order to facilitate the 
decision making and increase the efficiency of planning for expressway assistance.   
Keywords: business intelligence, accident, expressway. 

 

บทน า 
 ปริมาณการใช้บริการทางพิเศษมีแนวโน้มสูงขึ้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อม
ในการช่วยเหลืออุบัติเหตุบนทางพิเศษ เนื่องจากอุบัติเหตุจราจรก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
โดยเฉพาะถนนที่ใช้ความเร็วสูงเช่นทางพิเศษและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจะก่อให้เกิดความเสียหายที่
รุนแรงกว่า ซึ่งการวางแผนทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการให้บริการกรณีเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง 
ในปัจจุบันการวางแผนทางด้านทรัพยากรบุคคล เคร่ืองมืออุปกรณ์ และต าแหน่งประจ าจุดของเจ้าหน้าที่
ให้บริการช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุ อาจยังไม่สอดคล้องกับอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ช่วงเวลา หรือบริเวณที่
เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากรูปแบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานส าหรับผู้
ปฏิบัติและการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การให้บริการ
บนทางพิเศษได้ หากเจ้าหน้าที่เข้าถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุไม่ทัน 
 ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าระบบธุรกิจอัจฉริยะ (business intelligence systems) มาช่วยในการวิเคราะห์
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษ โดยระบบธุรกิจอัจฉริยะเป็นระบบที่ท าให้ผู้ใช้งานสามารถ
เห็นภาพข้อมูลที่เข้าใจง่าย น าไปสู่การใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจวางแผนการช่วยเหลือกรณีเกิด
อุบัติเหตุบนทางพิเศษให้สอดคล้องกับลักษณะการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละสายทางและช่วงเวลา โดยผู้บริหาร
และพนักงานระดับปฏิบัติการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามลักษณะข้อมูลที่ต้องการ ไม่ต้องพึ่งพาหน่วยงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแต่เพียงอย่างเดียว การใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะจะได้เคร่ืองมือสนับสนุนการวิเคราะห์
การเกิดอุบัติเหตุที่สามารถดูข้อมูลและจัดท ารายงานได้หลายรูปแบบทั้งแผนภูมิหรือกราฟ ได้แก่ 1) ข้อมูล
ปริมาณการเกิดอุบัติเหตุตามเงื่อนไขที่ก าหนด 2) ข้อมูลการวิเคราะห์ช่วงเวลาการเกิดอุบัติเหตุตามเงื่อนไขที่
ก าหนด 3) ข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุตามเงื่อนไขที่ก าหนด และ 4) ข้อมูลการวิเคราะห์
บริเวณทีเ่กิดอุบัติเหตุตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษากระบวนการและน าระบบธุรกิจอัจฉริยะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ
บนทางพิเศษ 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

462 

 

 2.  เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาสรุปผลเป็นรายงานระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนการศึกษาไว้ 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ Requirement จากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ทราบความต้องการข้อมูลในการ
วิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุตามมิติและมุมมองของผู้ใช้ข้อมูล 
 2. ศึกษาวิธีการใช้เทคโนโลยี BI ด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจขององค์กร 
 3. จัดเตรียมองค์ประกอบหลักเพื่อความพร้อมทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จะน ามาศึกษา 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือของโปรแกรม Microsoft Power BI 
 5. ออกแบบและสร้างรายงานวิเคราะห์หลายมิติเพื่อให้ผู้ใช้งานหรือผู้บริหารทราบถึงผลการวิเคราะห์
ในแบบที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 
 การออกแบบระบบ  ผู้วิจัยวิเคราะห์และออกแบบ ER-diagram  และพจนานุกรมข้อมูล (data dictionary) 
ส าหรับฐานข้อมูล ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  ER-diagram  และ Data Dictionary 

 
ผลการวิจัย 
 การน าระบบธุรกิจอัจฉริยะด้วย Program Microsoft Power BI มาช่วยในการวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ
บนทางพิเศษ สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุได้หลายมุม (dimension) เช่น สายทางพิเศษ สาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุทั้งที่เกิดจากคนหรือรถ ประเภทรถ ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ (ปีงบประมาณ ไตรมาส เดือน วันใน
สัปดาห์ แต่ละช่วงเวลาในแต่ละวัน) เป็นต้น โดยมีค่าการวัด (measurement) คือ จ านวนอุบัติเหตุ จ านวนรถที่
เกิดอุบัตเิหต ุจ านวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงจ านวนผู้ที่เสียชีวิต โดยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี ้
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 1.  การเกิดอุบัติเหตุ จ าแนกตามพื้นที่สายทางพิเศษ 
 2.  รายงานประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ จ าแนกตามสายทางและปีงบประมาณ 
 3.  รายงานอัตราผู้บาดเจ็บ จ าแนกตามเพศ 
 4.  รายงานช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ จ าแนกตามสายทาง  
 

 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษ มีดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 2  รายงานการเกิดอุบัติเหตุ จ าแนกตามพื้นที่สายทางพิเศษ 
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ภาพที่ 3  รายงานประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ จ าแนกตามสายทางและปีงบประมาณ 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4  รายงานอัตราผู้บาดเจ็บ จ าแนกตามเพศ 
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ภาพที่ 5  รายงานช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ จ าแนกตามสายทาง 
  

การวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใช้งานระบบ จ านวน 10 คน ได้ผลการประเมินดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  ผลการประเมินจากผู้ใช้งานระบบ 
 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ 
ด้านการใช้งาน 4.40 0.26 มาก 
ด้านการประมวลผล 4.35 0.58 มาก 
ด้านการแสดงผล 4.35 0.47 มาก 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.37 0.20 มาก 

 

 ผลการประเมินจากผู้ใช้งานระบบ แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ด้านคือ 1) ด้านการใช้งาน เช่น ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้ ใช้งานง่าย  2) ด้านการประมวลผล เช่น ความถูกต้องและความรวดเร็วในการ
ตอบสนองการใช้งาน และ 3) ด้านการแสดงผล เช่น ความชัดเจน การจัดวางรูปแบบ ผลการประเมินพบว่า 
ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 แสดงว่าผู้ใช้งานระบบยอมรับ และมีความพึงพอใจทุกด้าน   
อยู่ในระดับด ี
 

อภิปรายผล 
 การใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะในการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ เพื ่อน าข้อมูลที ่ได้ไป
ประกอบการตัดสินใจและปรับปรุงแก้ไขเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
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ให้บริการช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษผ่านโปรแกรม Microsoft Power BI ซึ่งมีเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับความต้องการด้านข้อมูลที่หลากหลาย มีความสามารถในการท ารายงานต่าง ๆ 
เป็นอย่างดี มีความแม่นย าของข้อมูล และน าเสนอในรูปแบบของรายงาน Dashboard ที่แสดงผลอย่างสวยงาม 
มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการตัดสินใจและการวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษส าหรับ
ผู้บริหาร 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรศึกษาการก าหนดค่าของโปรแกรม Microsoft Power BI เพิ่มเติมเพื่อประสิทธิภาพของการ

ใช้งานต่อไป 
2.  ควรสร้างมิติของข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มมุมมองการวิเคราะห์ข้อมูลบางส่วนให้ครอบคลุมมากขึ้น 

 

บรรณานุกรม 
ฉัตรอาภรณ์ ศรพรหมวิเศษ.  (2557).  การพัฒนาระบบข่าวกรองทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ
 ผู้บริหารโดยใช้ Microstrategy.  สารนิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
 คอมพิวเตอร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 
ชัชวาลย์ มุ่งแสง.  (2557).  ระบบแจ้งเตือนทางระบาดวิทยาโดยใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะและพยากรณ์การเกิด
 โรคระบาดโดยใช้เหมืองข้อมูล.  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
 สารสนเทศ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
พิพัฒน์ เกียรติ์กมลรัตน์.  (2560).  ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนงานขายของผู้บริหาร กรณีศึกษากลุ่ม
 ธุรกิจค้าปลีก.  สารนิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 
ภัสสร สรรพโรจน์พัฒนา.  (2556).  ระบบคลังข้อมูลส าหรับร้านเช่าหนังสือ.  สารนิพนธ์วิทยาศาสตร
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 พระจอมเกล้าธนบุรี. 
วารุณี แต้มคู.  (2560).  ชุดเคร่ืองมือโอเพนซอร์ระบบธุรกิจอัจฉริยะส าหรับธุรกิจการศึกษา.  วิทยานิพนธ์
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
วิจิตรา พัชรก าจายกุล และนิเวศ จิระวิชิตชัย.  (2560).  การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการวางแผน 
               การขายสินค้าส าหรับบริษัทผู้จัดจ าหน่าย.  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
 เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 5(2), หน้า 155-164.2018 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

468 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี   

ประจ าปี  2561 
น าเสนอแบบโปสเตอร์ 

 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

 

 

 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

471 

 

การออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอดีส าหรับการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์
กระแสตรงแบบวงปิด โดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC 
PID CONTROLLER DESIGN FOR CLOSED-LOOP DC  

MOTOR SPEED CONTROL USING PIC MICROCONTROLLER 
  

ก าจัด ใจตรง* 
Kumjat Jaitrong 
ปิยะนัฐ ใจตรง** 

Piyanat Jaitrong 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอดีส าหรับการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์
กระแสตรงแบบวงปิด โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 8 บิตตระกูล PIC รุ่น 18F4431 เพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัว
ประมวลผลด้านการควบคุม การควบคุมมอเตอร์จะใช้วิธีการของซีเกลอร์-นิโคลส์แบบวงปิดเพื่อสร้างตัวควบคุม
แบบพีไอดี ผลจากการทดลองการท างานแสดงให้เห็นว่า ตัวควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงแบบพีไอดี
ที่สร้างจากไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC รุ่น 18F4431 สามารถควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรง
ได้อย่างแม่นย า โดยมีค่าความผิดพลาดของความเร็วรอบที่สถานะคงตัวน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ และใช้เวลา
ในการเข้าสู่สภาวะคงตัวประมาณ 0.4 วินาท ี
ค าส าคัญ: การออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอดี, การควบคุมความเร็วรอบแบบวงปิด, มอเตอร์กระแสตรง,  
                 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

ABSTRACT 

 This research aims to design PID controller for closed-loop DC motor speed control by using the 8-bit 
PIC18F4431 microcontroller to apply as a control processor. The motor controller is used for Ziegler-Nichols 
closed-loop method for creating PID controller. The experimental results show that the function of PID 
controller created by the microcontroller PIC18F4431 model can control the speed of DC motor that offers high 
accuracy with less than 1% steady-state error and 0.4 seconds settling time.  
Keywords: PID controller design, closed-loop speed control, DC motor, microcontroller. 
 
* อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ  คณะเทคโนโลยี  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   
** อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธนบุรี   
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บทน า 
 โลกปัจจุบันเป็นยุคที่ก้าวล้ าทางเทคโนโลยีและวิทยาการต่าง ๆ ท าให้เกิดนวัตกรรมที่มีขนาดเล็ก
ในระดับไมโคร-นาโน ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้จ าเป็นต้องอาศัยเคร่ืองไม้เคร่ืองมือที่มีความเที่ยงตรงและมีความ
แม่นย าในการผลิตเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เทคโนโลยีด้านการควบคุมมีการเจริญเติบโตและก้าวหน้าควบคู่
ไปด้วยกัน เช่น เทคโนโลยีด้านการควบคุมต าแหน่ง  (position control) เทคโนโลยีด้านการควบคุมความเร็ว 
(speed control) และเทคโนโลยีด้านการตรวจวัด และการวิเคราะห measurements and analysis) เปนตน ซึ่ง
อุตสาหกรรมภายในประเทศจ าเป็นต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นจ านวนมาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
และมูลค่าของสินค้าที่ส่งออกทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ธนวัฒน์ แซ่ไล่, สุรกิต อมประนาม และธีรพงษ์ 
ฉิมเพชร, 2559) 
 ในปัจจุบันการควบคุมมอเตอร์กระแสตรงเป็นที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ด้วยความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์ท าให้การออกแบบระบบควบคุม
ความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงเป็นเร่ืองง่าย ไม่ซับซ้อน พบเห็นได้ตั้งแต่การใช้มอเตอร์กระแสตรงใน
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การใช้ในหุ่นยนต์ ตลอดจนเคร่ืองจักรกลที่ท างานแบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ และด้วยความก้าวหน้าของไมโครคอนโทรลเลอร์ท าให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการควบคุมมอเตอร์
กระแสตรงได้ การควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการผลิต ระบบ
ควบคุมจึงมีความส าคัญอย่างมาก โดยตัวควบคุมแบบป้อนกลับแบบพีไอดีเป็นที่นิยม ซึ่งตัวควบคุมดังกล่าว
จะถูกประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ สมองกลฝังตัว เป็นต้น โดยจะออกแบบให้เหมาะสมกับ
การควบคุมในงานแต่ละประเภท บทความนี้จึงได้น าเสนอการออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอดีส าหรับการควบคุม
ความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงวงปิด โดยใช้การสั่งการไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC รุ่น 18F4431 
เพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวประมวลผลด้านการควบคุมระบบ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอดีส าหรับการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงวงปิด 
โดยใช้การสั่งการไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC รุ่น 18F4431 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงที่ใช้งานกันทั่วไปจะสั่งงานให้มอเตอร์หมุนแบบวงเปิด
หรือการสั่งงานความเร็วรอบที่ไม่มีการป้อนกลับ (วโรดม ตู้จินดา, ออนไลน์, 2557)  การควบคุมความเร็ว
รอบมอเตอร์นิยมใช้ตัวควบคุมแบบพีไอดีที่สร้างจากไอซีออปแอมป์เพื่อควบคุมแบบวงปิด โดยใช้ตัวตรวจจับ
ความเร็วรอบของมอเตอร์ป้อนกลับไปเปรียบเทียบกับค่าที่ตั้งไว้ (Bhagat, Bhaganagare & Pandey, Online, 2009) 
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ส่วนการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงแบบวงปิดที่ใช้ตัวควบคุมแบบพีไอดีสร้างจากไมโครคอน 
โทรลเลอร์ตระกูล PIC รุ่น 24EP (วโรดม ตู้จินดา, ออนไลน์, 2558)  ซึ่งบล็อกไดอะแกรมของการควบคุม
ความเร็วมอเตอร์แสดงดังภาพที่ 1 และมีการพัฒนาการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงวงปิดโดย
ใช้การสั่งการไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC รุ่น 18F4431 (ก าจัด ใจตรง, 2560)  
 

PID Controller
+

-

Speed Sensor

Permanent magnet
Speed Command PWM Generator 

and Motor Driver

F/V Converter

DC motor

 
 

ภาพที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของการควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง 
 
 ตัวควบคุมแบบพีไอดีเป็นตัวควบคุมที่ท างานโดยการน าค่าความผิดพลาดระหว่างสัญญาณอ้างอิง
กับค่าปัจจุบันที่ได้จากกระบวนการ (process) มาสร้างสัญญาณเอาต์พุตใหม่ ด้วยการขยายความผิดพลาด
ของสัญญาณดังกล่าวด้วยค่าเกน (gain) โครงสร้างการท างานของตัวควบคุมแบบพีไอดี แสดงดังภาพที่ 2 
เอาต์พุตของตัวควบคุมจะเกิดจาก 3 องค์ประกอบคือ ตัวควบคุมแบบสัดส่วน (P: proportional control)  ตัว
ควบคุมแบบปริพันธ์ (I: integral control) และตัวควบคุมแบบอนุพันธ์ (D: derivative control) ซึ่งทั้ง 3 ส่วน
ของตัวควบคุมจะน าค่าเอาต์พุตไปคูณกับค่าเกนของตัวควบคุมแต่ละชนิด โดยค่าเกนดังกล่าวจะเป็นตัวก าหนด
ผลตอบสนองของระบบ รูปแบบของตัวควบคุมแบบพีไอดีจะเป็นไปตามสมการที่ (1) 
 

+
+R(s)

s-

pK

iK

dK s

+

+

C(s)G(s)

PID Controller

 
 
 

ภาพที่ 2 ตัวควบคุมพีไอดี 
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                                         i
C p d

K
G (s) = K  +   +  K .s

s
             (1) 

 
 การได้มาของค่าเกนที่เหมาะสมส าหรับระบบควบคุมใด ๆ มีวิธีการหาค่อนข้างยาก ปัจจุบันได้มีวิธีการ
ทดสอบระบบเพื่อหาค่าเกนที่เหมาะสมส าหรับตัวควบคุมแบบพีไอดีอยู่หลายรูปแบบ เช่น วิธีการของซีเกลอร์-
นิโคลส์ (Ziegler-Nichols compensation) วิธีการของเชน-ฮรอน-เรสวิก หรือซีเอชอาร์ (Chien-Hrones-Reswick 
or CHR) เป็นต้น โดยในการออกแบบตัวควบคุมจะใช้วิธีการของซีเกลอร์-นิโคลส์ส าหรับปรับค่าอัตราขยาย
แบบพีไอดี เป็นวิธีการส าหรับปรับปรุงหรือพัฒนาตัวควบคุมเพื่อให้ระบบควบคุมมีผลการตอบสนองช่วงชั่วครู่
และผลการตอบสนองในสถานะอยู่ตัวตามที่ต้องการ ซึ่งวิธีการของซีเกลอร์-นิโคลส์เป็นวิธีการที่เหมาะสม
กับผู้ที่มีความช านาญและอาศัยประสบการณ์และการสังเกต เป็นวิธีที่ใช้กันมานาน แต่บางครั้งไม่สามารถหา
เหตุผลมาอธิบายในการปรับค่าอัตราขยายของตัวควบคุมได้ดี ในการออกแบบระบบควบคุมจ าเป็นต้องเลือก
รูปแบบของตัวควบคุมและค านวณหาค่าอัตราขยายของตัวควบคุม ดังนั้นจึงมีการออกแบบสูตรส าเร็จที่ใช้
เป็นกฎพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางในการปรับค่าอัตราขยายของตัวระบบควบคุม  ดังแสดงในตารางที่ 1 
(Katsuhiko, 1997, pp. 672-673) 

 
ตารางที่ 1 สรุปตัวแปรการปรับแต่งค่าอัตราขยายส าหรับวิธีการของซีเกลอร์-นิโคลส์แบบวงปิด 
 

รูปแบบการควบคุม ตัวแปรการปรับแต่งค่าอัตราขยาย 
ส าหรับวิธีการของซีเกลอร์-นิโคลส์แบบวงปิด 

ตัวควบคุมแบบพี  Kp = 0.5*Ku 
ตัวควบคุมแบบพีไอ  Kp = 0.45*Ku , Ki = 1.2/Tu 
ตัวควบคุมแบบพีไอดี Kp = 0.6*Ku , Ki = 2/Tu , Kd = Tu/8 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิจัย  
 การออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอดีส าหรับการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงแบบวง
ปิด โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 8 บิต ตระกูล PIC รุ่น 18F4431 โดยท างานร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่มี
โปรแกรม CCS C Complier  ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 3 แผนภาพการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
 
 1. บอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC แบบมัลติ-คอนโทรลเลอร์ เป็นบอร์ดทดลองไมโคร 
คอนโทรลเลอร์ PIC ที่ใช้งานกับไอซี  PIC18F4431 เพื่อควบคุมการท างานของระบบตามค าสั่งที่เขียนในโปรแกรม 
CCS C Complier 
 2. บอร์ดขับมอเตอร์กระแสตรง รุ่น EVO24V9.2 ใช้ไอซีเบอร์ VNH3SP30 จาก ST Microelectronic 
สามารถขับกระแสสูงสุดได้ 30 A รองรับแรงดันสูงสุดได้ที่ 28 V มีวงจรป้องกันการรบกวนจากมอเตอร์ด้วย 
Opto-Isolator มีวงจรป้องกันการต่อไฟเลี้ยงกลับขั้ว สามารถต่อควบคุมจากไมโครคอนโทรลเลอร์ได้โดยตรง 
เพื่อควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์และควบคุมความเร็วของมอเตอร์ด้วยสัญญาณ PWM 
 3. เซอร์โวมอเตอร์กระแสตรงขนาด 100 W ที่แรงดัน 24 V และมีตัวนับรอบ (encoder) ติดอยู่กับตัว
มอเตอร์ 
 4. วงจรแปลงสัญญาณจากเอ็นโค้ดเดอร์ให้เป็นสัญญาณพัลส์ เพื่อป้อนกลับไปยังบอร์ดทดลอง
ไมโครคอนโทรเลอร์ เพื่อน าสัญญาณไปค านวณหาความเร็วรอบมอเตอร์ 
 5. เคร่ืองโปรแกรม PICkit 3 เป็นเคร่ืองโปรแกรมและดีบักไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC, dsPIC, PIC24 
และ PIC32 แบบในวงจร หรือ ICSP (in-circuit system programming) ของ Microchip เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
ผ่านพอร์ต USB ผู้ใช้งานสามารถน า PICkit3 โปรแกรมข้อมูลลงในไมโครคอนโทรลเลอร์บนบอร์ดทดลอง 
 6. แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงให้กับระบบ ท าหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจาก 220 V เป็น 12 V และ 
24 V ตามความต้องการของอุปกรณ์น้ัน ๆ  
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 7. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ใช้ในการควบคุมการท างานของระบบ โดยใช้โปรแกรม CCS C Compiler  เพื่อ
เขียนค าสั่งในการรับค่าสัญญาณต่าง ๆ เช่น เชื่อมต่อกับพอร์ตอนุกรม  รับค่าความเร็วรอบจากเอ็นโค้ดเดอร์ 
สร้างสัญญาณพีดับเบิลยูเอ็มให้สอดคล้องกับความเร็วรอบ และก าหนดขอบเขตของ Duty Cycle 
 น าอุปกรณ์ต่าง ๆ มาประกอบกันเป็นชุดทดลองที่สมบูรณ์ ดังภาพที่ 4   
 

 
 

ภาพที่ 4 ชุดทดลองการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงแบบวงปิด 
                                         โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC รุ่น 18F4431 
 
 ขั้นตอนการทดสอบ  
 1. เขียนค าสั่งในการควบคุมมอเตอร์ด้วยโปรแกรม CCS C Compiler  
 2. ก าหนดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น ค่าอัตราขยาย Kp, Ki, Kd  ก าหนดค่าความเร็วที่ต้องการให้
มอเตอร์หมุน  
 3. บันทึกความเร็วรอบของมอเตอร์จากโปรแกรมที่ป้อนกลับมาจากตัวนับรอบ (encoder) ติดตั้ง
กับตัวมอเตอร์ 
 4. น าค่าความเร็วรอบของมอเตอร์จากโปรแกรมมาพล็อตกราฟด้วยโปรแกรม MATLAB เพื่อ
เปรียบเทียบผลตอบสนองของมอเตอร์ที่มีต่อตัวควบคุมแบบพีไอและตัวควบคุมแบบพีไอดี  โดยมีตัวแปรที่
น ามาเปรียบเทียบดังนี้ 1) ค่า Overshoot ไม่เกิน10 เปอร์เซ็นต์ 2) ค่าความผิดพลาดน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ที่
สถานะคงตัว (steady state) และ 3) เวลาที่ใช้ในการเข้าสู่สภาวะคงตัวไม่เกิน 0.5 วินาท ี
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ผลการวิจัย 
 ในการทดลองการท างาน จะทดสอบผลตอบสนองของมอเตอร์กระแสตรงที่มีการออกแบบตัว
ควบคุมแบบพีไอดีด้วยวิธีการของซีเกลอร์-นิโคลส์แบบวงปิดตามตารางที่ 1 เพื่อควบคุมให้มอเตอร์
กระแสตรงมีความเร็วรอบที่ 1,000 รอบต่อนาที ซึ่งจะเปรียบเทียบผลกับตัวควบคุมแบบพีไอ โดยใช้ค่า
อัตราขยายของตัวควบคุมของระบบในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ค่าตัวแปรควบคุมที่เหมาะสมกับระบบ 
 

รูปแบบการควบคุม Kp Ki Kd 
ตัวควบคุมแบบพีไอ  0.18 0.3 0 
ตัวควบคุมแบบพีไอดี 0.25 0.5 0.0001 

  

 จากตารางที่ 2 ในการออกแบบตัวควบคุมจะเปรียบเทียบผลกับตัวควบคุมแบบพีไอ ซึ่งเป็นตัว
ควบคุมที่ใช้งานก่อนการปรับปรุง โดยผลของการเพิ่มตัวควบคุมแบบดี (Kd) เข้ามาท าให้ระบบมีผลตอบสนอง
ความไว (sensitivity) มากขึ้น แสดงดังภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพที่ 5 ผลตอบสนองของความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรง 
เมื่อมีการควบคุมแบบพีไอและแบบพีไอดี 

  

 จากภาพที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ผลตอบสนองในสภาวะชั่วครู่ (transient response) ของความเร็วรอบ
มอเตอร์ที่ควบคุมด้วยตัวควบคุมแบบพีไอดีจะเร็วกว่าการควบคุมด้วยตัวควบคุมแบบพีไอ ซึ่งผู้วิจัยได้บันทึก
ผลการทดลองจากโปรแกรม CCS C Compiler ที่มีการป้อนกลับความเร็วรอบมอเตอร์ แล้วพล็อตกราฟด้วย
โปรแกรม MATLAB  ผลปรากฏว่าตัวควบคุมแบบพีไอดีสามารถแก้ไขค่าผลตอบสนองความไว (sensitivity) 
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ให้แก่ระบบได้ดี ซึ่งจากการค านวณมีค่า Overshoot ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์  ค่าความผิดพลาดน้อยกว่า 1 
เปอร์เซ็นต์ที่สถานะคงตัว (steady state) และใช้เวลาในการเข้าสู่สภาวะคงตัวประมาณ 0.4 วินาที 
 

อภิปรายผล 
 จากการออกแบบและสร้างตัวควบคุมแบบพีไอดีส าหรับการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์
กระแสตรงวงปิด โดยใช้การสั่งการไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC รุ่น 18F4431 สามารถควบคุมความเร็ว
รอบมอเตอร์กระแสตรงได้อย่างแม่นย าตามทฤษฎีของซีเกลอร์-นิโคลส์แบบวงปิดที่ออกแบบตัวควบคุมแบบ
พีไอดี โดยมีค่า Overshoot ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์  ค่าความผิดพลาดของความเร็วรอบที่สถานะคงตัวน้อยกว่า 
1 เปอร์เซ็นต ์และใช้เวลาในการเข้าสู่สภาวะคงตัวประมาณ 0.4 วินาท ี
 

บรรณานุกรม 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้น าเสนอการใช้แบบจ าลองโลจิตเพื่อพยากรณ์การเลือกใช้ระบบขนส่งในเส้นทางระหว่าง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การเดินทางของผู้เดินทางในเส้นทางระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษและเพื่อศึกษาปัจจัยที่เลือกใช้ระบบขนส่งของผู้เดินทางในเส้นทางระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวดัศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และความน่าจะเป็นที่จะเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
แทนรถยนต์ส่วนบุคคล เก็บข้อมูลแบบสอบถามด้วยเทคนิค Reveled Preference (RP) และ Stated Preference (SP) 
จากกลุ่มประชากรที่เดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษในลักษณะตัวต่อตัว จ านวน 450 คน โดย
งานวิจัยนี้ได้ออกแบบเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะขึ้นมาใหม่ 2 เส้นทางคือ เส้นทางถนนเทพา และเส้นทาง 
… 
 
* อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
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ถนนหมายเลข 226 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้รถโดยสารสาธารณะมากที่สุดคือ ความถี่ในการให้บริการ
ของระบบขนส่งสาธารณะ การครอบครองรถยนต์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 
ค าส าคัญ: ระบบขนส่งสาธารณะ, แบบจ าลองโลจิต, การเลือกใช้ระบบขนส่ง 
 

ABSTRACT  
 This research used a logic model to predict the choice of transport route between the Sisaket 
Province Bus Terminal and the Rajabhat Sisaket University. The purposes of this research study were to 
examine travelers’ behaviors while they are on route from the Sisaket Province Bus Terminal and Rajabhat 
Sisaket University and to study the factors that make use of the transport system of travelers between the 
Sisaket Province Bus Terminal and Rajabhat Sisaket University. The researcher used a questionnaire with 
Reveled Preference (RP) and Stated Preference (SP) techniques to collect data from 450 samples who commuted 
to Rajabhat Sisaket University individually. The researcher designed two new routes, namely, Tepa Road 
and Route No. 226. The findings indicated that the most influential factors were frequency of service of 
public transport, personal vehicle possession, and cost of traveling by public transport. 
Keywords: public transportation, logit model, transportation mode choice. 
 

บทน า 
 การเพิ่มขึ้นของประชากรในจังหวัดศรีสะเกษท าให้การเจริญเติบโตของเมืองขยายตัวออกไปเป็น
วงกว้าง มีการต้ังถิ่นฐานอยู่ในบริเวณต่าง ๆ โดยรอบแนวเส้นทาง ท าให้เกิดความต้องการในการเดินทางมาก
ขึ้น การเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นับเป็นวิธีการเดินทางหนึ่งที่
ประชากรในจังหวัดศรีสะเกษนิยมใช้กันมาก ซึ่ งข้อมูลจากส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) หรือ สรอ. พบว่าจังหวัดศรีสะเกษมีจ านวนรถยนต์จดทะเบียนสะสม ประเภทรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง 
จ านวน 41,066 คัน ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจากเดิมในปี 2560 มีจ านวน 40,439 คัน ก่อให้เกิดปัญหาด้าน
การจราจรและมลพิษที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่ตอบสนองความต้องการในการเดินทาง
ภายในพื้นที่จึงท าให้เกิดปัญหาการจราจรตามมา 
 เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจัดตั้งขึ้น จึงก่อให้เกิดความต้องการในการเดินทางจากพื้นที่อ่ืน
มายังพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งวิธีการเดินทางเข้ามายังพื้นที่มหาวิทยาลัยนั้นยังคงเป็นการใช้รถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ เนื่องจากยังไม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมต่อจากสถานีขนส่งผู้โดยสารเข้ามายังพื้นที่
มหาวิทยาลัย ท าให้เกิดปัญหาการจราจรตามมา ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการศึกษาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อ
เชื่อมต่อพื้นที่ในเขตเมืองศรีสะเกษและพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้
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เดินทางให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณความต้องการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือ
รถจักรยานยนต์ ส่งผลให้การจราจรในพื้นที่สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชน
โดยรอบมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของผู้เดินทางในเส้นทางระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
 2.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่เลือกใช้ระบบขนส่งของผู้เดินทางในเส้นทางระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
จังหวัดศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และความน่าจะเป็นที่จะเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
แทนรถยนต์ส่วนบุคคล 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การออกแบบโครงข่ายเส้นทางการให้บริการ  วิธีการออกแบบแนวเส้นทางขึ้นอยู่กับความละเอียด
ของข้อมูลและระยะเวลาในการออกแบบ แบ่งออกเป็น 5 วิธี ดังนี้ 
 1. วิธีการ Manual Approach เป็นการอาศัยข้อมูลเชิงปริมาณหรือตัวเลขในการตัดสินใจเพียงบางส่วน
โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของผู้วางแผนการออกแบบเส้นทาง ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลการใช้บริการ
จากต้นทางไปยังจุดปลายทาง 
 2. วิธีการ Market Analysis Approach (MAP) เป็นวิธีที่ใช้หลักการออกแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ภายใต้ข้อจ ากัดของงบประมาณในการลงทุน การสร้างโครงข่ายจะท าคล้ายรูปแบบ Manual Approach 
ส าหรับขั้นตอนการประเมินความเหมาะสมจะมีการค านวณเข้ามาช่วย ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลจุดต้นทางและ
จุดปลายทางการเดินทาง 
 3. วิธีการ System Analysis Approach (SA) เป็นการอาศัยขั้นตอนการเลือกเส้นทางการเดินรถและ
ความถี่ที่จะกระท าแบบ Manual จากนั้นประเมินความเหมาะสมโดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาวิเคราะห์ ข้อมูลที่
ใช้เป็นข้อมูลจุดต้นทางและปลายทางการเดินทาง วิธีนี้จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า MAP เนื่องจากมีการน า
ตัวเลขเข้ามาวิเคราะห์และตัดสินใจ 
 4. วิธีการ System Analysis with Interactive Graphic Approach (SAIG) เป็นวิธีลดขั้นตอนของการ
ประเมินความเหมาะสมของทางเลือกโดยมีการน าหลักการที่เรียกว่า Interactive Graphic เข้ามาประกอบการ
พิจารณาความเหมาะสม ซึ่งจะท าให้การออกแบบนั้นรวดเร็วขึ้น 
 5. วิธีการ Mathematics Approach (MA) เป็นวิธีที่อาศัยหลักการเช่นเดียวกับโครงข่ายถนนที่มีความ
ซับซ้อนไม่มาก ใช้คณิตศาสตร์มาวิเคราะห์หาโครงข่ายที่ดีที่สุดในการพยายามจ าลองพฤติกรรมของผู้โดยสาร
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ให้อยู่ในรูปของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ อาศัยข้อมูลโครงข่ายถนนและข้อมูลการเดินทางแบบจุดหมาย
ปลายทางมาใช้ในการวิเคราะห์ 
 การเลือกรูปแบบการเดินทาง  การสร้างแบบจ าลองจะเร่ิมจากการก าหนดรูปแบบโครงสร้างของ
แบบจ าลองในรูปแบบจ าลอง Logit จากนั้นหาค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจ าลองโดยการทดสอบ Goodness of 
Fit Model แล้วจึงคัดเลือกแบบจ าลอง จากนั้นพยากรณ์ความน่าจะเป็นของการเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 

 

 
 

 P    คือ  ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนจากการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รถโดยสารสาธารณะ 
   คือ  ค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรอิสระ 
  คือ  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางหรือตัวแปรอิสระ 

 

 ในการวิเคราะห์แบบจ าลอง Logit เพื่อใช้พยากรณ์ความน่าจะเป็นที่ผู้เดินทางจะเปลี่ยนจากการเดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนบุคคลมาเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ประกอบด้วยตัวแปรที่น ามาพิจารณาในฟังก์ชัน
อรรถประโยชน์ (utility) ได้แก่ ความถี่ในการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ (frequency) การครอบครอง
รถยนต์ (personal_car) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ (cost_2) โดย ยุทธกิจ ครุธาโรจน์ 
(2548) ได้ใช้แบบจ าลองโลจิตเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
ระหว่างเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร โดยรวมตัวแปรแฝงทางจิตวิทยาคือ ความสะดวกและความสบายเข้า
มาในแบบจ าลอง พบว่าแบบจ าลองที่รวมตัวแปรแฝงสามารถอธิบายพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทาง
และพยากรณ์ได้ดีกว่าแบบจ าลองทั่วไป และมีประสิทธิภาพการพยากรณ์โลจิตที่ให้ผลดีที่ความถูกต้องร้อยละ 
80.1 ต่อมา วัทญญา นามบุรี (2556)  ได้ใช้แบบจ าลองโลจิตเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะในการเดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากที่สุดคือ ความถี่ในการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 แผนการด าเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้รูปแบบ
การเดินทาง และส่วนที่สองเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อพื้นที่
เมืองศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 การออกแบบสอบถาม  ข้อมูลที่ใช้ในการสัมภาษณ์และสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูลการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 3 การ
เลือกใช้รูปแบบการเดินทางภายใต้สถานการณ์สมมติที่ก าหนดขึ้นมา 
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 วิธีการส ารวจข้อมูล  ในการวางแผนส ารวจข้อมูลจะใช้วิธีการส ารวจข้อมูลแบบ RP และ SP โดย
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ผู้ที่เดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษในลักษณะตัวต่อตัว เนื่องจากเป็นวิธีที่ผู้
เดินทางจะได้แสดงทัศนคติและข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ ท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ กลุ่มเป้าหมาย
ในการสัมภาษณ์คือ ผู้ที่เดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นนักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ใช้การเลือกตัวอย่างตามสะดวกหรือแบบบังเอิญ (convenience 
sampling หรือ accidental sampling) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์ความน่าจะเป็นที่ผู้เดินทางจะตัดสินใจมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคต 
 

ผลการวิจัย 
1. พฤติกรรมการเดินทางของผู้เดินทางในเส้นทางระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ    

และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  แบ่งเป็นอัตราการครอบครองรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์
ส่วนบุคคล และยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง พบว่าผู้เดินทางมีรถยนต์/รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล จ านวน 
275 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 และไม่มีรถยนต์/รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.25 ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 อัตราการครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลของผู้เดินทาง 
 

 ความถี่ ร้อยละ 
มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 275 68.75 
ไม่มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 125 31.25 

 

 การใช้ยานพาหนะในการเดินทางของผู้เดินทาง พบว่าเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล จ านวน 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.25 เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.75 และเดินทางด้วยวิธี
อ่ืนๆ เช่น รถรับจ้าง รถเหมา จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  การใช้ยานพาหนะในการเดินทางของผู้เดินทาง 
 

 ความถี่ ร้อยละ 
รถยนต์ส่วนบุคคล 33 8.25 
รถจักรยานยนต์  243 60.75 
อ่ืน ๆ 124 31 
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 2. ปัจจัยท่ีเลือกใช้ระบบขนส่งของผู้เดินทางและความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัว  ปัจจัยที่เลือกใช้ระบบขนส่งของผู้เดินทาง ได้แก่ ความถี่ในการให้บริการ
ของระบบขนส่งสาธารณะ การครอบครองรถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งจะ
น ามาเป็นตัวแปรพิจารณาในฟังก์ชันอรรถประโยชน์ (utility) เพื่อสร้างแบบจ าลองในการพยากรณ์การเลือกใช้
ระบบขนส่งสาธารณะของผู้เดินทาง โดยพัฒนาแบบจ าลอง Logit เพื่อใช้พยากรณ์ความน่าจะเป็นที่ผู้เดินทางจะ
เปลี่ยนจากการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลมาเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่  
 1) เส้นทางถนนเทพา  เร่ิมต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ มุ่งหน้ามายังถนนเทพาเพื่อ
เดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
 2) เส้นทางถนน 226  เร่ิมต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ มุ่งหน้ามายังถนนหมายเลข 
226 เพื่อเดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
 ในการวิเคราะห์แบบจ าลอง Logit เพื่อใช้พยากรณ์ความน่าจะเป็นที่ผู้เดินทางจะเปลี่ยนจากการเดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนบุคคลมาเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ประกอบด้วยตัวแปรที่น ามาพิจารณาในฟังก์ชัน
อรรถประโยชน์ (utility) ได้แก่ ความถี่ในการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ (frequency) การครอบครอง
รถยนต์ (personal_car) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ (cost_2) ดังตารางที่ 3 และ 4 
 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ในแบบจ าลองของเส้นทางที่ 1 (เส้นทางถนนเทพา) 
 

 B S.E. Wald df Sig. Exp (B) 
Step3c Personal_car -.296 .076 14.959 1 .000 .744 

 Frequency -.081 .003 878.359 1 .000 .922 
 Cost_2 -.122 .044 7.788 1 .005 .885 
 Constant 3.932 .463 72.049 1 .000 50.999 

 

 จากการวิเคราะห์แบบจ าลอง โดยพิจารณาจากตัวแปรที่สามารถใช้พยากรณ์ได้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และค่า Percent correct prediction เท่ากับ 74.5% ได้ค่าสัมประสิทธิ์ในแบบจ าลองเป็น 
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ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ในแบบจ าลองของเส้นทางที่ 2 (เส้นทางถนนหมายเลข 226) 
 

 B S.E. Wald df Sig. Exp (B) 
Step2b Personal_car -.327 .076 18.692 1 .000 .721 

 Frequency -.076 .002 1074.737 1 .000 .926 
 Constant 2.498 .096 680.107 1 .000 12.161 

 
 จากการวิเคราะห์แบบจ าลองโดยพิจารณาจากตัวแปรที่สามารถใช้พยากรณ์ได้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และค่า Percent correct prediction เท่ากับ 74.4% ได้ค่าสัมประสิทธิ์ในแบบจ าลองเป็น 
 

 
 

3. การพยากรณ์ค่าความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รถ
โดยสารสาธารณะ  สมการอรรถประโยชน์สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างแบบจ าลองในการพยากรณ์
ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นการใช้รถโดยสารสาธารณะ 
โดยแบบจ าลองนี้จะน ามาพยากรณ์ค่าความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากรถยนต์ส่วน
บุคคลมาใช้รถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามเส้นทางที่ก าหนด 
 ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รถโดยสารสาธารณะ
ในเส้นทางที่ 1 (เส้นทางถนนเทพา) 
 

 
 

ภาพที่ 1  ความน่าจะเป็นที่ผู้เดินทางจะเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารสาธารณะเส้นทางที่ 1 
                                 (เส้นทางถนนเทพา) เมื่อค่าโดยสารรถโดยสารสาธารณะอยู่ที่ 8 บาท 
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 จากภาพที่ 1 ในกรณีที่ค่าโดยสารรถโดยสารสาธารณะ 8 บาท ความถี่ในการให้บริการ 15 นาที 30 
นาที และ 60 นาที ผู้ที่มีรถยนต์ในครอบครองจะเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารสาธารณะในการเดินทางเท่ากับ 0.85, 
0.63 และ 0.13 ตามล าดับ ส าหรับผู้ที่ไม่มีรถยนต์ในครอบครองจะเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารสาธารณะในการ
เดินทางเท่ากับ 0.81, 0.56 และ 0.10 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า เมื่อความถี่ในการให้บริการน้อยลงหรือระยะเวลา
ในการรอคอยนานขึ้น ท าให้ความน่าจะเป็นที่ผู้เดินทางจะเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารสาธารณะลดลง 
 

 
 

ภาพที่ 2  ความน่าจะเป็นที่ผู้เดินทางจะเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารสาธารณะเส้นทางที่ 1 
                                  (เส้นทางถนนเทพา) เมื่อค่าโดยสารรถโดยสารสาธารณะอยู่ที่ 10 บาท 
 
 จากภาพที่ 2 จะเห็นว่าในกรณีที่ค่าโดยสารรถโดยสารสาธารณะ 10 บาท ความถี่ในการให้บริการ 
15 นาที 30 นาที และ 60 นาที ผู้ที่มีรถยนต์ในครอบครองจะเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารสาธารณะในการเดินทาง
เท่ากับ 0.82, 0.57 และ 0.10 ตามล าดับ ส าหรับผู้ที่ไม่มีรถยนต์ในครอบครองจะเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารสาธารณะ
ในการเดินทางเท่ากับ 0.77, 0.50 และ 0.08 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า เมื่อความถี่ในการให้บริการน้อยลงหรือ
ระยะเวลาในการรอคอยนานขึ้น ท าให้ความน่าจะเป็นที่ผู้เดินทางจะเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารสาธารณะลดลง 
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 ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รถโดยสารสาธารณะ
ในเส้นทางที่ 2 (เส้นทางถนนหมายเลข 226) 
 

 
 

ภาพที่ 3  ความน่าจะเป็นที่ผู้เดินทางจะเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารสาธารณะ 
                                            เส้นทางที่ 2 (เส้นทางถนนหมายเลข 226) 
 
 ในกรณีที่ความถี่ในการให้บริการ 15 นาที 30 นาที และ 60 นาที ผู้ที่มีรถยนต์ในครอบครองจะเปลี่ยน
มาใช้รถโดยสารสาธารณะในการเดินทางเท่ากับ 0.80 , 0.55 และ 0.11 ตามล าดับ ส าหรับผู้ที่ไม่มีรถยนต์ใน
ครอบครองจะเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารสาธารณะในการเดินทางเท่ากับ 0.74, 0.47 และ 0.08 ตามล าดับ จะเห็นได้
ว่า เมื่อความถี่ในการให้บริการน้อยลงหรือระยะเวลาในการรอคอยนานขึ้น ท าให้ความน่าจะเป็นที่ผู้เดินทาง
จะเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารสาธารณะลดลง 
 จากการศึกษาการเดินทางของผู้เดินทางในเส้นทางระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยส่วนใหญ่จะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ ซึ่ง
ปัจจุบันระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมต่อมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษยังไม่สามารถตอบสนองผู้เดินทาง
ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งผู้เดินทางโดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รองลงมาคือรถ
เหมาหรือรถรับจ้าง และน้อยที่สุดคือรถยนต์ส่วนบุคคล ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้รถโดยสารสาธารณะมาก
ที่สุดคือ ความถี่ในการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ (frequency) เนื่องจากเมื่อผู้โดยสารจะต้องใช้
เวลาในการรอคอยรถโดยสารเป็นเวลาเพิ่มขึ้น ท าให้ความน่าจะเป็นที่จะมาใช้รถโดยสารสาธารณะน้อยลง 
รองลงมาคือ การครอบครองรถยนต์ (personal_car) เนื่องจากผู้โดยสารที่มีรถยนต์อยู่ในครอบครองมีความ
น่าจะเป็นที่จะเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารสาธารณะมากกว่าผู้เดินทางที่ไม่มีรถยนต์ในครอบครอง และสุดท้าย
คือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ (cost_2)  
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อภิปรายผล 
 จากแบบจ าลอง Logit Modell สามารถพยากรณ์ความน่าจะเป็นที่ผู้เดินทางจะเปลี่ยนรูปแบบการ
เดินทางจากเดิมเดินทางด้วยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาเป็นรถโดยสารสาธารณะ โดยแบ่งการ
พิจารณา 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 เป็นเส้นทางที่เดินทางบนถนนเทพา และเส้นทางที่ 2 เป็นเส้นทางที่
เดินทางบนถนนหมายเลข 226 หรือถนนอุบล พบว่าในเส้นทางที่ 1  หากเก็บค่าโดยสาร 8 บาท รถโดยสาร
สาธารณะให้บริการทุก ๆ 15 นาที จะท าให้มีความน่าจะเป็นที่ผู้เดินทางจะมาใช้รถโดยสารสาธารณะมากที่สุด 
โดยเป็นผู้ที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลเท่ากับ 0.85 และผู้ที่ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคลเท่ากับ 0.81 ส่วนในเส้นทางที่ 2 นั้น 
ค่าโดยสารรถโดยสารสาธารณะไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้รถโดยสารสาธารณะ แต่หากความถี่ในการ
ให้บริการทุก 15 นาที จะท าให้มีความน่าจะเป็นที่ผู้เดินทางจะมาใช้รถโดยสารสาธารณะมากที่สุด โดยเป็นผู้
ที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลเท่ากับ 0.80 และผู้ที่ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคลเท่ากับ 0.74 สอดคล้องกับ วัทญญา นามบุรี 
(2556) ที่ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พบว่าการให้บริการรถขนส่งสาธารณะทุก 15 นาที มีการเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะ
รถยนต์ส่วนตัว 1,500 บาท จะท าให้มีความน่าจะเป็นที่นักท่องเที่ยวจะใช้รถโดยสารสาธารณะมากที่สุด
เท่ากับ 0.76 
 

ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากงานวิจัยนี้ก าหนดขอบเขตการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร และสถานีรถไฟ โดยกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์คือผู้ที่เดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ การวิจัยคร้ัง
ต่อไปจึงควรเพิ่มสถานที่ที่มีผู้ใช้เส้นทางเป็นจ านวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองของจังหวัดศรีสะเกษต่อไป 
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การช่วยเหลือคนตาบอดเดินทางโดยรถไฟสายกรุงเทพถึงอยุธยาด้วย GPS  
THE GPS BASED ASSISTING DEVICE FOR VISUALLY  

IMPAIRED TO TRAVEL BY TRAIN BANGKOK TO AYUTTHAYA  
 

ประสงค์ศักดิ์ สองศรี* 
Prasongsuk Songsree 

 

บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินชีวิตของคนตาบอด ในการรับรู้ต าแหน่ง
สถานที่ เวลา สี และอุณหภูมิ ขณะเดินทางโดยรถไฟ ซึ่งเป็นปัญหาในการด ารงชีวิตประจ าวันของคนตาบอด
เป็นอย่างยิ่ง โดยงานวิจัยจะใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อออกแบบและสร้างเคร่ืองช่วยเหลือคนตาบอด
ใหเ้ดินทางโดยรถไฟด้วย GPS จากนั้นน าเคร่ืองช่วยเหลือที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นคน
ตาบอดจากศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด (มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์) 
จังหวัดนนทบุรี จ านวน 15 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นก่อนการ
ออกแบบเคร่ืองช่วยเหลือคนตาบอด เคร่ืองช่วยเหลือคนตาบอดเดินทางโดยรถไฟด้วย GPS และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า สิ่งที่คนตาบอดต้องการมากที่สุดในการออกแบบตัวเคร่ือง ได้แก่ การรับรู้สี 
ร้อยละ 96.00 การเดินทางโดยรถไฟ ร้อยละ 94.67 การรับรู้เวลา ร้อยละ 90.67 และเห็นว่าควรพัฒนาเคร่ือง
ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  
ค าส าคัญ: คนตาบอด, ความพึงพอใจ, เคร่ืองช่วยเหลือคนตาบอด, จีพีเอส 
 

ABSTRACT  
 This research aims to study the blind people’s daily life problems such as the recognition of 
locations, time, color and temperature while traveling by train. The data collected by questionnaires was 
used to design and implement the GPS-based assistance device for visually impaired to travel by train. In 
the experiment, the trial was done on 15 blind people from “Competency Development Center for the 
Blind” (Foundation for The Blind in Thailand Under The Royal Patronage of H.M. The Queen). The tools 
have been used in this research include a pre-designed questionnaire to aid the visually impaired to travel 
.. 
 
* อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  
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by train with GPS, and the satisfaction score checklist. Hence, the satisfaction score was analyzed statistically. 
The results showed that the travel assistance device helps the color perception at 96 percent, travel by train 
at 94.67 percent, and know the time at 90.67 percent. The most wanted requirement that got feedback from the 
blind people is the assistance device with more applicable functions.  
Keywords: blind, satisfied, assisting device for visually impaired, GPS.…. 
  

บทน า 
 การมองเห็น เป็นปัญหาใหญ่ส าหรับคนตาบอด การเดินทางของคนตาบอดจ าเป็นต้องนึกถึงเส้นทาง
แบบเดิม ๆ หรือเส้นทางที่ตนเคยรู้จักมาก่อน คนตาบอดจึงต้องอาศัยเร่ืองทิศทั้ง 4 เข้ามาช่วยในการเดินทาง 
ซึ่งคนตาบอดที่มองเห็นได้แบบเลือนรางยังพออาศัยแสงจากดวงอาทิตย์ในการรับ รู้เวลาและทิศทางได้ว่า  
ทิศใดเป็นทิศตะวันออก ทิศใดเป็นทิศตะวันตก แต่ส าหรับคนตาบอดสนิทไม่สามารถรับรู้ทิศได้ ปัญหาในการ
เดินทางของคนตาบอดอีกปัญหาหนึ่งคือ การรับรู้พิกัดต าแหน่งของสถานที่ต่าง ๆ หรือต าแหน่งของป้ายรถเมล์ 
รวมถึงการอ่านค่าสีของวัตถุ เช่น สีของเสื้อผ้า สีของธนบัตร นับว่าเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตส าหรับคนตาบอด
เป็นอย่างมาก  
 โดยทั่วไปการรับรู้ของมนุษย์จะมีด้วยกัน 5 ประเภท ประกอบด้วย การรับรู้ด้วยการเห็นจาก
ดวงตา การรับรู้ด้วยการได้ยินจากหู การรับรู้กลิ่นจากจมูก การรับรู้รสจากลิ้น และการรับรู้ด้วยการสัมผัสจาก
ร่างกาย หากร่างกายขาดอวัยวะหนึ่งอวัยวะใดไป การรับรู้ด้านนั้น ๆ ก็จะสูญเสียไปด้วย ประมาณ 80% ของคน
ทั่วไปจะใช้ดวงตาเป็นช่องทางหลักในการรับรู้ โดยที่ช่องทางการรับรู้ด้านอ่ืนเป็นส่วนเสริมในการรับรู้
เท่านั้น จึงท าให้สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ถือก าเนิดมาภายใต้การรับรู้จากการมองเห็นเป็นส่วนใหญ่ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ 
สัญลักษณ์หรือป้ายบอกทาง เป็นต้น ดังนั้น หากช่องทางการรับรู้ด้านการมองเห็นต้องสูญเสียไป จะท าให้ไม่
สามารถรับรู้ถึงเนื้อหานั้น ๆ ได้ และเป็นอุปสรรคในการด าเนินชีวิต แต่หากมีเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีมาช่วย
คนตาบอด คนกลุ่มนี้ก็จะสามารถด าเนินชีวิตได้เหมือนกับคนทั่วไป จากข้อมูลการจดทะเบียนของคนพิการ
ไทยที่ยังมีชีวิตและมาขึ้นทะเบียนคนพิการไว้กับส านักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ออนไลน์, 2556) มีทั้งสิ้น 1,338,508 คน และแบ่งประเภทตามความพิการ
เป็นคนตาบอดถึง 149,637 คน ทั้งนี้ยังไม่รวมจ านวนที่ไม่ได้ลงทะเบียนและผู้สูงอายุ (อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป) 
ซึ่งเมื่อสูงอายุขึ้นความสามารถในการรับรู้ก็เสื่อมสภาพลง และหากรวมจ านวนของคนสูงอายุเข้าไว้ด้วย
ประมาณ 1% ของจ านวนประชากรทั้งหมด หรือประมาณ 6 แสนกว่าคนที่อาจจะมีความบกพร่องทางสายตา 
จะเห็นได้ว่าจ านวนของความต้องการใช้เคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านนี้ก็มีจ านวน
มากอยู่พอสมควร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ไม้เท้าน าทาง  หรือที่เรียกว่า “ไม้เท้าขาว” ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของคนตาบอดที่ใช้ในการเดินทาง 
เพื่อให้สามารถน าทางไปยังจุดหมายได้โดยลดการเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจากสิ่งกีดขวางระหว่างทางได้ ปัจจุบันมี
การพัฒนาไม้เท้าคู่กายของคนตาบอดให้มีความสามารถมากกว่าที่เป็นอยู่ โดยได้น าระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้า
มาประมวลผลและแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางล่วงหน้า เช่น การพัฒนาคลื่น Ultrasonic มาใช้โดยอาศัยหลักการ
สะท้อนของคลื่นตรวจจับวัตถุต่าง ๆ เช่น ไม้เท้าที่ชื่อ “K-Sonar” เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขายในต่างประเทศ ลักษณะ
การท างานจะอาศัยหลักการสะท้อนกลับของคลื่น Ultrasonic และจะแจ้งเตือนเป็นเสียงให้คนตาบอดทราบว่ามี
วัตถุกีดขวาง เมื่อเดินเข้าไปใกล้เร่ือย ๆ เสียงแจ้งเตือนจะยิ่งมีความถี่เพิ่มขึ้นเหมือนกับอุปกรณ์ที่ติดในรถยนต์ 
(วรากร ศรีสัมพันธ์ และอานนท์ กอกกระโทก, 2552) 
 GPS ส าหรับผู้พิการทางสายตา  ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก หรือ Global Postioning System 
(GPS) เป็นระบบที่สามารถแสดงต าแหน่งที่อยู่ที่แน่นอนว่าอยู่ ณ ต าแหน่งใดบนพื้นโลกได้ทุกเวลาทุกสภาพ
อากาศ โดยใช้ดาวเทียม 24 ดวง ที่หมุนอยู่รอบโลกสูงขึ้นไปประมาณ 20,200 กิโลเมตร จากพื้นโลก โดยทั่วไป
การน าระบบ GPS มาใช้เพื่อน าทางจะใช้ร่วมกับโปรแกรมแผนที่ดิจิทัล ท าให้สามารถดูได้ว่าการจะเดินทาง
ไปยังสถานที่ใด ๆ จะต้องเดินทางไปเส้นทางไหนและอย่างไรโดยไม่หลงทิศทาง ซึ่งเป็นประโยชน์กับคน  
ตาบอด เนื่องจากจะท าให้ทราบว่าขณะนี้อยู่ที่ต าแหน่งใดและจะต้องมุ่งหน้าไปทางใด (วรากร ศรีสัมพันธ์ และ
อานนท์ กอกกระโทก, 2552) 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 เคร่ืองช่วยเหลือคนตาบอดในการเดินทางสามารถใช้ร่วมกับไม้เท้าได้ โดยการวิจัยนี้ไม่ค านึงถึง อายุ 
เพศ สังคม อารมณ์ ช่วงเวลาของกลุ่มตัวอย่าง และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญถือว่ากระท าไปด้วยดุลยพินิจ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการสร้างเคร่ืองช่วยเหลือคนตาบอด
ในการเดินทางให้แก่กลุ่มตัวอย่างคือ คนตาบอด ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพผู้คนตาบอด จังหวัดนนทบุรี จ านวน 15 คน 
ทราบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อสร้างเคร่ืองช่วยเหลือคนตาบอดในการ
เดินทาง ได้ผลดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของคนตาบอด ก่อนการออกแบบเคร่ืองช่วยเหลือคนตาบอด 
 

ข้อ ข้อค าถาม X  SD ร้อยละ 
1 การเดินทางโดยรถไฟ 4.73 2.98 94.67 
2 การหลบส่ิงกีดขวาง 3.53 1.88 70.67 
3 การรับรู้อุณหภูมิ 3.13 1.77 62.67 
4 การรับรู้ สี 4.80 2.19 96.00 
5 การรับรู้วัน/เดือน/ปี 4.53 2.13 90.67 
6 การรับรู้ทิศทาง 3.60 1.90 72.00 
7 การรับรู้นาฬิกา 4.53 2.13 90.67 
8 ความเข้าใจข้อมูลทางการส่ัน 2.40 1.55 48.00 
9 ความเข้าใจข้อมูลทางเสียง 4.73 2.18 94.67 
10 ความจ าเปน็ของอปุกรณ์ 4.73 2.18 94.67 
 รวม 4.61 2.15 92.11 

 

จากตารางที่ 1  คนตาบอดมีความต้องการโหมดการใช้งานของเคร่ือง ดังนี้ 
1.  การเดินทางโดยรถไฟ   มีค่าเฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.67  
2.  การรับรู้สี    มีค่าเฉลี่ย 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96.00 
3.  การรับรู้วัน/เดือน/ปี   มีค่าเฉลี่ย 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.67 
4.  การรับรู้นาฬิกา   มีค่าเฉลี่ย 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.67 
5.  ความเข้าใจข้อมูลทางเสียง  มีค่าเฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.67 
6.  ความจ าเป็นของอุปกรณ์  มีค่าเฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.67 

 การก าหนดขอบเขต  เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นแล้ว ผู้วิจัยจึงสร้างเคร่ืองช่วยเหลือคน
ตาบอดเดินทางโดยรถไฟด้วย GPS ขึ้น เพื่อทดสอบระดับความพึงพอใจก่อนออกแบบตัวเคร่ือง ดังนี ้
 1. บอกพิกัดต าแหน่งรถไฟ (กรุงเทพฯ ถึงอยุธยา) ด้วยสัญญาณ GPS โดยการกดปุ่มที่ตัวเคร่ือง มีพิกัด
ต าแหน่งทั้งหมด 26 สถานี 
 2. บอกปฏิทิน (วัน/เดือน) ที่เป็นปัจจุบันด้วยเสียง โดยการกดปุ่มที่ตัวเครื่อง เช่น “วันที่ สิบห้า
มกราคม” 

 3. บอกเวลาแบบ Real Time เป็นชั่วโมงและนาทีด้วยเสียงพูด โดยการกดปุ่มที่ตัวเคร่ือง เช่น “ขณะนี้
เวลาสิบนาฬิกาสามสิบนาที” 
 4. เซ็นเซอร์บอกค่าสีของวัตถุด้วยเสียง โดยการกดปุ่มที่ตัวเคร่ือง เช่น เมื่อคนตาบอดน าตัวเซ็นเซอร์
แนบกับสีของเงิน จะมีเสียงอ่านค่าสีออกมา เช่น สีเขียว สีเทา สีแดง 
 5. สามารถชาร์จแบตเตอร่ีได้ในตัวเคร่ือง  
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 การออกแบบตัวเครื่อง 
 เคร่ืองช่วยเหลือคนตาบอดเดินทางโดยรถไฟด้วย GPS มีสว่นประกอบดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 บล็อกไดอะแกรมการท างานของเคร่ือง 
 

 1. ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR (AVR microcontroller) ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของระบบทั้งหมด 
ไม่ว่าจะเป็นการน าค่าที่ได้จากภาคต่าง ๆ มาประมวลผล ควบคุมการเล่นเสียง และตรวจสอบการกดสวิตซ์ 
 2. โมดูลจีพีเอส (GPS) ท าหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณเพื่อบอกต าแหน่งของรถไฟ แล้วยังเป็นตัวบอก
เวลาและส่งค่าที่รับได้ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 
ตารางที่ 2  เส้นทางรถไฟ (กรุงเทพฯ ถึงอยุธยา)    

 

ชื่อสถานี/ท่ีหยุดรถ เลขรหัส ระยะทางจาก กทม. ชั้นสถาน ี หมายเหตุ 
กรุงเทพฯ Bangkok 1001 0.00 กม. พิเศษ  
ยมราช Yommaraj 1002 2.17 กม. **  
หอประแจจิตรลดา Ho Prajae Chit Lada 1003 3.29 กม. -  
สามเสน Sam Sen 1004 4.80 กม. 2  
ประดิพทัธ์ Pra Dipat 1006 6.37 กม. **  
ชุมทางบางซ่ือ Bang Sue Junction 1007 7.47 กม. 1  
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

ชื่อสถานี/ท่ีหยุดรถ เลขรหัส ระยะทางจาก กทม. ชั้นสถาน ี หมายเหตุ 
ที่ท าการรบัส่งสินค้าพหลโยธิน Phahoyothin Freight Teminal 1008 7.47 กม. -  
นิคมรถไฟ กม.11 Nikhom Rotphai Khomo Sip-et 1009 11.01 กม. **  
บางเขน Bang Khen 1011 13.00 กม. 2  
ทุ่งสองห้อง Thung Song Hong 1013 14.81 กม. *  
หลักส่ี Lak Si 1015 17.57 กม. 2  
การเคหะ กม.19 Khan Keha Khomo Sip-kao(Gan Khae) 1225 19.47 กม. **  
ตลาดใหม่ดอนเมือง Talatmai Don Muang 1016 21.69 กม. **  
ดอนเมือง Don Muang 1017 22.21 กม. 2  
หลักหก Lak Hok 1019 27.61 กม. **  
คลองรังสิต Khlong Rangsit 1020 28.48 กม. *  
รังสิต Rangsit 1021 29.75 กม. 3  
คลองหนึ่ง Khlong Nhung 1223 33.84 กม. **  
เชียงราก Chiang Rak 1022 37.47 กม. 4  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University 1230 40.19 กม. *  
นวนคร Nava Nakhon 1023 44.14 กม. *  
เชียงรากน้อย Chiang Rak Noi 1024 46.01 กม. 3  
คลองพุทรา Khlong Phutsa 1026 51.88 กม. 4  
บางปะอนิ Bang Pa-in 1028 58.00 กม. 3  
บ้านโพ Ban Pho 1029 62.75 กม. 4  
อยุธยา Ayutthaya 1031 71.08 กม. 1  
 

 3. โมดูลเซ็นเซอร์อ่านค่าสี (color sensor) ท าหน้าที่อ่านค่าสีโดยส่งค่าจากโมดูลเซ็นเซอร์อ่านค่าสี 
TCS230 ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2  การออกแบบเซ็นเซอร์อ่านค่าสี (TCS230 color sensor) 
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 4. วงจรแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า (supply) ท าหน้าที่จ่ายแรงดันให้กับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (hardware) 
ภายในวงจรแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าที่ระดับ 5 โวลต์ (DC) 
 5. Headphone Jack (หูฟัง) ท าหน้าที่แสดงผลของสัญญาณเสียง 
 6. SD Card (secure digital) ท าหน้าที่เป็นตัวบันทึกไฟล์ข้อความเสียงทั้งหมดของระบบ 
 7. โมดูล MP3 ท าหน้าที่เป็นตัวแสดงผลของระบบทั้งหมดโดยจะแสดงผลเป็นข้อความเสียง 
 8. สวิตซ์ (switch) เป็นสวิตซ์ที่เป็นปุ่มกดทั้งหมด 4 ปุ่ม ท าหน้าที่รับค าสั่งจากผู้ใช้งานที่ต้องการ
ใช้งานในขณะนั้น 

 
ผลการวิจัย 
 1. ผู้วิจัยพัฒนาเคร่ืองช่วยเหลือคนตาบอดเดินทางโดยรถไฟสายกรุงเทพฯ ถึงอยุธยา ด้วย GPS ดัง
ภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 3  เคร่ืองช่วยเหลือคนตาบอดเดินทางโดยรถไฟสายกรุงเทพฯ ถึงอยุธยา ด้วย GPS 
 

 2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้เคร่ืองช่วยเหลือคนตาบอดเดินทางโดยรถไฟสายกรุงเทพฯ 
ถึงอยุธยา ด้วย GPS ของคนตาบอด ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด (มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์) จังหวัดนนทบุรี โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แสดงผลในตารางที่ 3   
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ตารางที่ 3  ความพึงพอใจของผู้พิการทางสายตาต่อการใช้เคร่ืองช่วยคนตาบอด 
 

รายการประเมิน X  SD ระดับความพึงพอใจ 
1. ได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องช่วยคนตาบอด 4.33 2.08 ระดับมาก 
2. ช้ินงานมีรูปทรงทีเ่หมาะสม 4.07 2.02 ระดับมาก 
3. ตัวเครื่องใช้ง่ายและสะดวกในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.33 2.08 ระดับมาก 
4. ความสะดวกในการพกพา 4.07 2.02 ระดับมาก 
5. โหมดการอ่านค่าสีของวัตถุเปน็ประโยชนต์่อผู้ใช้ 4.67 2.16 ระดับมากที่สุด 
6. โหมดการอ่านค่าพิกัดต าแหน่งของ GPS เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้ 4.93 2.22 ระดับมากที่สุด 
7. ต าแหน่งของรถไฟมีความเหมาะสม 4.33 2.08 ระดับมาก 
8. โหมดการอ่านค่าเวลาและปฏทิินเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ 4.33 2.08 ระดับมาก 
9. ช่วยให้คนตาบอดได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน ์ 4.20 2.05 ระดับมาก 
10. ช้ินงานมีความคงทน ใช้งานได้ระยะเวลานาน  4.53 2.13 ระดับมาก 
11. ช้ินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 4.33 2.08 ระดับมาก 
12. ระยะเวลาในการด าเนินกจิกรรม 4.33 2.08 ระดับมาก 
13. สถานที่ในการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.47 2.11 ระดับมาก 
14. บรรยากาศในการด าเนินกจิกรรม 4.27 2.07 ระดับมาก 
15. ความพอใจในชิ้นงาน 4.67 2.16 ระดับมาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.24 2.06 ระดับมากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 2  พบว่าความพึงพอใจด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โหมดการอ่านค่าพิกัดต าแหน่งของ 
GPS เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ( X = 4.93, SD = 2.22) รองลงมาคือ โหมดการอ่านค่าสีของวัตถุเป็นประโยชน์
ต่อผู้ใช้ ( X = 4.67, SD = 2.16) โดยมีความพอใจในชิ้นงานอยู่ในระดับมาก ( X = 4.67, SD = 2.16) และความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.24, SD = 2.06) 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาสภาพปัญหา การด ารงชีวิต และการเดินทางของคนตาบอด ศูนย์พัฒนา
สมรรถภาพคนตาบอด (มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์) จังหวัดนนทบุรี ซึ่ง
เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 15 คน เพื่อออกแบบและสร้างเคร่ืองช่วยเหลือคนตาบอดเดินทางโดยรถไฟด้วย GPS 
และวัดความพึงพอใจในการใช้งาน พบว่าความพึงพอใจของคนตาบอดต่อการใช้เคร่ืองช่วยเหลือคนตาบอด อยู่
ในระดับพึงพอใจมากและพึงพอใจมากที่สุด โดยด้านการออกแบบตัวเคร่ืองที่คนตาบอดต้องการมากที่สุดคือ 
การรับรู้สี ร้อยละ 96.00 การเดินทางโดยรถไฟ ร้อยละ 94.67 การรับรู้เวลา ร้อยละ 90.67 และเห็นว่าควร
พัฒนาเคร่ืองช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรออกแบบเคร่ืองช่วยคนตาบอดใหม้ีขนาดเล็กลงและเพิ่มระยะเวลาของการใช้เคร่ืองให้นานขึ้น 
 2. เพื่อแก้ไขการรับสัญญาณ GPS ช้า ควรใช้งานในที่โล่งแจ้ง หรือเลือกใช้  GPS ที่มีความไวใน
การรับสัญญาณมากกว่า GPS ที่ใช้ในงานวิจัย  
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การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จส าหรับการแปลงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
ในบรเิวณสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าระยะใกล้ไปเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะไกล 

COMPUTER PROGRAM FOR NEAR TO FAR FIELD 
ELECTROMAGNETIC TRANSFORMATIONS 

 

พินิจนัย สิทธิไทย* 
Pinitnai Sittithai 
กิตติศักดิ์ แพบัว** 
Kittisak Phaebua 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับแปลงคลื่นสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าระยะใกล้ไปเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะไกล การวัดแบบรูปของสายอากาศนั้นต้องใช้ห้องวัดแบบ
รูปการแพร่กระจาย ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ถ้าสายอากาศมีขนาดใหญ่จะต้องใช้ห้องวัดแบบรูปการแพร่กระจาย
ที่ใหญ่ขึ้นไปด้วย อย่างไรก็ตาม ห้องวัดแบบรูปการแพร่กระจายที่มีอยู่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับระยะของ
สนามแม่เหล็กระยะไกล เพื่อแก้ปัญหาดังที่กล่าวมา งานวิจัยนี้จึงออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
แปลงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะใกล้ไปเป็นระยะไกล เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาที่ เกี่ยวข้องกับ
สายอากาศด้วยต้นทุนต่ า โดยน าแนวคิดวิธีการเชิงตัวเลขเข้ามาช่วยในการท านายสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ระยะไกล ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ 1) ส่วนการรับค่าข้อมูลสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะใกล้ 2) ส่วนการ
ค านวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะไกล จากข้อมูลสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะใกล้ และ 3) ส่วนแสดงผลการ
ค านวณคุณลักษณะการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสนามระยะไกลทั้งแบบสองมิติและสามมิติ โดย
ออกแบบโปรแกรมทั้งสามส่วนให้การเชื่อมต่อผู้ใช้งานมีลักษณะใช้งานง่าย (graphic user interface: GUI) 
จากการทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมพบว่า  สามารถค านวณการแปลงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจาก
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะใกล้ไปเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะไกลได้อย่างถูกต้อง ซึ่งทดสอบโดยการน า
ข้อมูลสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะใกล้ของสายอากาศตัวอย่างมาค านวณเทียบผลระหว่างโปรแกรมที่สร้างขึ้น 
กับโปรแกรมจ าลองที่ใช้ในอุตสาหกรรม ได้ผลการทดสอบมีค่าความผิดพลาดเฉลี่ยที่ 0.0297%  
ค าส าคัญ: สนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะใกล้, สนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะไกล, การแปลงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

 
 

* อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  
** อาจารยป์ระจ าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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ABSTRACT 
 This research presents the design of a computer program for near-field to far-field transformations. 
Generally, the radiation pattern measurement of large antenna is performed in an expensive anechoic chamber 
room. It is a barrier to create a learning tool for the students. However, the standard anechoic chamber room is 
quite small compared to the far-field range. To solve those problems, the computer program for near-field 
to far-field transformations is proposed. The teaching experimental set and the proposed computer program for 
antenna laboratory can be used instead of an expensive anechoic chamber room. The proposed program for near-
field to far-field transformations consists of Graphic User Interface (GUI) near-field data input, Calculation, and 
GUI display results. It is found that the results from the proposed program for near-field to far-field 
transformations are in good agreement comparing with the expensive commercial software. The total error 
is 0.0297%. 
Keywords: near field electromagnetic, far field electromagnetic, near to far field electromagnetic transformations. 
 

บทน า 
 ในการทดลองการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสายอากาศจะกระท าการวัดและทดสอบภายในห้อง
ไร้คลื่น หรือ Chamber Room ซึ่งการทดสอบสายอากาศจะมีการทดสอบที่สนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะไกลของ
การแพร่กระจายคลื่นตามทฤษฎี (Balanis, 2005) เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติของสายอากาศตัวนั้น ๆ กิตติศักดิ์ แพบัว 
(2555) อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา Advanced Telecommu System Lab พบว่าการวัดแบบรูปสายอากาศที่มีขนาดใหญ่
ที่ระยะไกลนั้นจะต้องมีห้องวัดสายอากาศขนาดใหญ่ ซึ่งงบประมาณในการสร้างสูงมากถึง 10 ล้านบาท 
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จส าหรับการแปลงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณสนาม 
แม่เหล็กไฟฟ้าระยะใกล้ไปเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะไกล ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการวัดได้มาก อีกทั้งยัง
ช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนสูง โดยใช้โปรแกรม GUI MATLAB ร่วมกับระบบ
สแกนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะใกล้ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดความเสียหายในการใช้เคร่ือง Network 
Analyzer ที่มีราคาแพงมาวัดโดยตรง ทั้งนี้จะเก็บค่าของขนาดและเฟสของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะใกล้บันทึก
ในรูปแบบไฟล์ Text (.txt) และสร้างโปรแกรมค านวณเพื่อใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้ สามารถแสดงกราฟที่ไ ด้
จากการวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะใกล้และผลการแปลงเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะไกลเปรียบเทียบกับ
โปรแกรม CST Microwave Studio ในรูปแบบ 2 มิติได้ (สมศักดิ์ อรรคทิมากูล และพินิจ เน่ืองภิรมย์, 2559) 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการแปลงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าระยะใกล้ไปเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะไกล 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ทฤษฎีการทดสอบแบบรูปสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณระยะไกล   ระยะการวัดแบบรูปของ
สายอากาศนั้นจะต้องวัดที่ระยะไกล ซึ่งมีระยะและพารามิเตอร์ต่าง ๆ ดังภาพที่ 1 และ 2 ขนาดของสายอากาศ 
จะพิจารณาจากสัดส่วนของสายอากาศยาวที่ท าหน้าที่แพร่กระจายคลื่น แทนด้วยตัวแปร D และประกอบกับ
ความยาวคลื่น  จะได้ระยะของการทดสอบการวัดหาสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะไกลเพื่อหาแบบรูปของ
สายอากาศ และการทดสอบจ าเป็นจะต้องทดสอบในพื้นที่ที่ปราศจากคลื่น มีเคร่ืองวิเคราะห์โครงข่ายรับค่า
ขนาดและเฟสจากสายอากาศทดสอบ เพื่อวาดจุดของแบบรูปของสายอากาศ (Balanis, 2005) การทดสอบ
สายอากาศจะทดสอบภายในห้องที่ไร้การสะท้อนของคลื่น เพื่อที่จะดูรูปแบบของสัญญาณที่แพร่กระจายออก
ของสนามแม่เหล็กระยะไกล ใช้ในการพิจารณาประสิทธิภาพจากการออกแบบสายอากาศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 หลักการแปลงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะใกล้เป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะไกล  การได้มาของข้อมูล
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะใกล้ (Balanis, 2005) แบบระนาบ มักจะเป็นรูปตารางสี่เหลี่ยมผืนผ้า X-Y ดังภาพที่ 3 

Signal generator Spectrum analyzer
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Anechoic chember



 ภาพที่ 1 ระยะทดสอบสายอากาศ  
                                      

ภาพที่ 2 การทดสอบสายอากาศ 
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ภาพที่ 3 ต าแหน่งการเก็บค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะใกล้ที่จุดต่าง ๆ บนระนาบ 
 
 การแปลงคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้าในบริเวณสนามแม่ เหล็กไฟฟ้าระยะใกล้แบบระนาบไปเป็น
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะไกล จะใช้หลักการของ Plane Wave Expansion โดยเทคนิค Fourier Transform หรือที่
เรียกว่า Spectral Techniques โดยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต าแหน่งใด  ๆ บนระนาบสังเกตที่ระยะใด ๆ สามารถหา
ได้จากสมการที่ 1  

 
 

สามารถเขียนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ระนาบอ้างอิง z = 0 ได้จากสมการที่ 2 และ 3 ซึ่งสัมพันธ์กับ Amplitude 

Spectrum ของคลื่นระนาบ ƒ(kx, ky ) ดังนี้ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ออกแบบหน้าต่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จส าหรับการแปลงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะใกล้ไปเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะไกล (ภาพที่ 4) ออกแบบเป็นส่วนการใช้งาน 
3 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนของการใส่ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้งานและสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะใกล้  2) ส่วนการแสดง
กราฟสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งระยะใกล้และระยะไกล และ 3) เมนูฟังก์ชันที่ต้องการให้แสดงผล  
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Transform 
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Wave Expansion
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B rowser
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Plot 2D

Clear

1 2
3

 
 

ภาพที่ 4  แบบร่างส่วนของโปรแกรมติดต่อผู้ใช้ (GUI) 
 

 2. ศึกษาสมการการวิเคราะห์เชิงตัวเลขตามทฤษฎีและสร้างโปรแกรมการค านวณเชิงตัวเลข โดย
ใช้โปรแกรม MATLAB โดยที่โปรแกรมมีส่วนประกอบหลักดังภาพที่ 5  
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ภาพที่ 5 ล าดับการท างานของโปรแกรม 
 

 3. การทดสอบและการเปรียบเทียบผลของโปรแกรมโดยใช้ผลสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะใกล้
จากสายอากาศตัวอย่างมาค านวณเปรียบเทียบผลกับโปรแกรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมและหาค่าเปอร์เซ็นต์
ความผิดพลาด 
 

ผลการวิจัย 
 1. หน้าต่างการรับค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะใกล้โดยการเรียกจากไฟล์ Text มีการเก็บค่าสนาม 
แม่เหล็กไฟฟ้าแบบระนาบและช่องใส่พารามิเตอร์ของการเก็บค่า ได้แก่ ความถี่และระยะความละเอียด การ
เก็บค่าทางแกน X-Y จะแบ่งพื้นที่อยู่ทางด้านซ้ายของจอภาพเป็นสัดส่วนชัดเจน ดังภาพที่ 6 และรูปคลื่นใน
ส่วนพื้นที่ส่วนกลาง อีกทั้งการควบคุมการแสดงผลต่าง ๆ จะถูกจัดวางไว้ทางด้านขวาของจอภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงผลโปรแกรมหน้าจอหลัก  
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 2. ผลการด าเนินการเปรียบเทียบโปรแกรมที่น าเสนอเทียบกับโปรแกรมจ าลอง CST Microwave 
Studio 2012 โดยใช้สายอากาศแบบแถวล าดับที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้ในการทดสอบ  แบบรูปภาพสามมิติ
ของผลการจ าลองสายอากาศมีแบบรูปของสนามแม่เหล็กระยะไกลดังภาพที่ 7 
 

 
 

ภาพที่ 7 สายอากาศแบบแถวล าดับ (array antenna) 
 

 เมื่อตัดภาพที่ 7 ตามแนวแกน Theta ที่ 0 องศา จะได้แบบรูปสองมิติ ดังภาพที่ 8 เพื่ออธิบายถึงทิศทาง
ที่สายอากาศแพร่กระจายคลื่นว่าไปทิศทางใด มีความกว้างขององศาการแพร่กระจายเท่าไร รวมถึงทิศทาง
การแพร่กระจายคลื่นเมื่อมีการตัดภาพตามแนวแกน Phi ที่ 90 องศา และภาพที่ 9 เป็นผลของแบบรูปการ
แพร่กระจายเพื่อน าไปเปรียบเทียบกับโปรแกรมจ าลองที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8  แบบรูปการแพร่กระจายคลื่น                           ภาพที่ 9  แบบรูปการแพร่กระจายคลื่น 
                          ในระนาบแนวนอน (X-Z)                                                  ในระนาบแนวต้ัง (Y-Z) 
 
                 แนวนอน (X-Z) 
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 ในการทดสอบได้น าผลสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะใกล้ออกมาเป็นค่า Text ไฟล์ ที่มีระยะห่างใน
การสุ่ม 50 มิลลิเมตรทางแกนนอนและตั้งที่ความถี่ 2.07 GHz เพื่อมาเป็นข้อมูลสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ระยะใกล้ให้กับการวิเคราะห์ของโปรแกรมด้วยวิธีเชิงตัวเลข โดยค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะใกล้แสดงดัง
ภาพที่ 10 

  

 
 

ภาพที่ 10 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะใกล้จากโปรแกรมจ าลอง CST Microwave Studio 
 

 การพอร์ตค่าที่มีความละเอียดน้อย ท าให้พลูสัญญามีค่าเพี้ยนที่ขอบนอก ซึ่งเกินในช่วงมากกว่า 
120 องศา การค านวณในลักษณะของระนาบจึงเกิดข้อจ ากัดขึ้น ผลโดยรวมการเปรียบเทียบมีความถูกต้องและ
ตรงกับโปรแกรมจ าลอง ตั้งแต่ -70 ถึง 70 องศา  

 

 
 

ภาพที่ 11 ผลการเปรียบเทียบระหว่าง MATLAB GUI กับ CST Microwave Studio 
 

 ผลโดยรวมการเปรียบเทียบมีความถูกต้องและตรงกับโปรแกรมจ าลอง ตั้งแต่ -70 ถึง 70 องศา หรือ 
140 องศา มีค่า MSE (mean square error) หาได้จากสมการที่ 2-12 เมื่อคิดเป็นร้อยละ จากการค านวณจะได้ 
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อภิปรายผล 
 ในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการสายอากาศจ าเป็นต้องมีการเรียนการสอนในเร่ืองการวัดแบบ
รูปการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศ ซึ่งการวัดแบบรูปนั้นต้องใช้ผลของสนามแม่เหล็กระยะไกล ข้อจ ากัด
คือ เมื่อสายอากาศมีขนาดใหญ่จะท าให้ห้องทดสอบนั้นมีขนาดใหญ่ตามไปด้วย ตามระยะของการวัด
สนามแม่เหล็กระยะไกล เมื่อต้องใช้ห้องทดสอบที่ใหญ่ ปัญหาที่ตามมาคืองบประมาณการสร้างที่สูง งานวิจัยนี้
จึงตอบโจทย์การเรียนการสอนโดยการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จส าหรับการแปลงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ในบริเวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะใกล้ไปเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะไกล เพื่อแก้ปัญหาการต้องใช้ห้อง
ทดสอบสายอากาศใหญ่ แต่สามารถใช้ห้องทดสอบที่มีอยู่เก็บค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะใกล้ ซึ่งเป็นข้อมูล
จากการใช้ฟังก์ชัน GUI MATLAB ช่วยแก้ปัญหาการใช้ห้องทดสอบแบบรูปการแพร่กระจายที่ต้องใช้
ต้นทุนสูงเป็นสื่อการเรียนการสอน อีกทั้งการจัดท าคู่มือการใช้งานโปรแกรม การด าเนินการสร้างและทดสอบ
โปรแกรมที่ท านายสายอากาศมีการค านวณแบบแนวระนาบ โดยมีระยะหวังผลกว้าง 120 องศา มาเปรียบเทียบกับ
โปรแกรมที่ใช้ในอุตสาหกรรม มีค่าความผิดพลาดเฉลี่ย 0.0297%  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อจ ากัดของโปรแกรมคือ จะต้องใช้บนเคร่ืองที่มีโปรแกรม MATLAB ติดตั้งอยู่เท่านั้น ซึ่งค่อนข้าง
เป็นโปรแกรมเฉพาะทางสายวิศวกรรม อีกทั้งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถท านายได้เพียงระนาบเดียว ใน
การพัฒนาโปรแกรมให้ครอบคลุมในคร้ังถัดไป ควรพัฒนาในส่วนของการค านวณแบบระนาบทรงกระบอก
และระนาบทรงกลมเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น 
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การศึกษาคุณลักษณะของนักบัญช ี
ในมมุมองของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

A STUDY OF ACCOUNTANTS CHARACTERISTICS 
THE VIEW BY CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT IN THAILAND 

 
เพลินพิศ โพธิ์วัน* 

Ploenpit Powan 
 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีในมุมมองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามหลักการของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 75,001-100,000 บาท มีประสบการณ์การท างานด้านการสอบบัญชี 11-15 ปี 
และจ านวนงบการเงินที่ตรวจสอบเฉลี่ยต่อปีอยู่ระหว่าง 50-100 ราย ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
นักบัญชีในมุมมองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รองลงมาอยู่ในระดับมากคือ ด้านความรู้ความสามารถทางการบัญชี ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการสื่อสาร 
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความสามารถทางสังคม และด้านวิสัยทัศน์ ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะ, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, นักบัญชี 
 

ABSTRACT 
 The present research aims to investigate the accounts’ characteristics viewed by auditors in Thailand. 
The data were collected by questionnaires distributed to samples of auditors in Thailand. The samples, 
determined according to Taro Yamane’s framework, were 400 individuals. The collected data were analyzed 
by computerized programs and presented by percentage, mean and standard deviation. It is found that most 
of the participants were female, aged between 31 to 40, and bachelor’s degree graduates with 11-15 years of 
.... 
 
* อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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experience, income between 75,000 to 100,000 baht per month, and audited financial statements numbering 
between 50 to 100. Concerning the requirements for accountants’ characteristics, all of the aspects are at  
a high level as sorted in the following descending order: occupational ethics, accounting proficiency, 
human relations, communications, information technology, social ability, and vision. 
Keywords: characteristics, auditors, accountant. 
 

บทน า   
 วิชาชีพบัญชีมีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจประเภทต่าง ๆ เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นองค์กรของ
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน โดยนักบัญชีเป็นแกนหลักในการเชื่อมต่อให้ภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ ภายใน
องค์กรส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย โดยเฉพาะในปัจจุบันการเปิดกว้างของธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่ระบบการค้าเสรี 
ซึ่งหมายถึง การที่ธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลกจะกลายเป็นธุรกิจไร้พรมแดน ไม่มีก าแพงภาษีเป็นเคร่ืองมือกีดขวางทาง
การค้าหรือท าธุรกิจระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดการขยายวิชาชีพบัญชีออกไปหลายด้านซึ่งได้แก่  การท าบัญชี 
การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร การวางระบบบัญชี การบัญชีภาษีอากร การศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 
และการบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านอ่ืนตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง ท าให้ความต้องการใช้บริการด้านบัญชี
ซึ่งเป็นแกนหลักในการสนับสนุนธุรกิจสูงตามไปด้วย  มีสถาบันการศึกษาซึ่งเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชีในประเทศไทยหลายแห่งที่พยายามผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีให้มีศักยภาพสอดคล้อง
กับความต้องการขององค์กรต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและ
บริการ ท าให้ตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะวิชาชีพในอัตราที่สูงขึ้น และย่อมมีผลกระทบ
ต่อสภาพแรงงาน ซึ่งจะต้องมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการให้สามารถจัดการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนให้มี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
อย่างแท้จริง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในมุมมองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายถึง ผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนและ
ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวล
รัษฎากร โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถตรวจสอบและรับรองงบการเงินได้ทุกกิจการ รวมจ านวน 1,291 คน 
(สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, ออนไลน์, 2559) กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จ านวน 
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400 ราย ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผู้วิจัยค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Yamane (1973, 
p. 125) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ก าหนดความคลาดเคลื่อน 5%  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามส าหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ก าหนด
กรอบแนวคิดและผังการสร้างแบบสอบถามจากเนื้อหา ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถามมี 2 ตอน 
คือ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชีในมุมมองผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และตอนที่  2 
ข้อเสนอแนะ  
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 
 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2) ก าหนดโครงร่างของแบบสอบถามตามประเด็นส าคัญของจุดมุ่งหมายและขอบเขต 
 3) น าร่างแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาตามหลักวิชาการ ความ
ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 4) สร้างรูปแบบชั่วคราวแล้วน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบอีกคร้ังหนึ่ง 
 5) ปรับปรุงรูปแบบตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ  
 6) น าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล น าแบบสอบถามมอบให้คณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพ
บัญชีที่อยู่ในสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา
จึงวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) 
 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 
เพศชาย 160 40.00 
เพศหญิง 240 60.00 

รวม 400 100 
อายุน้อยกว่า 30 ปี 91 22.70 
อายุระหว่าง 31-40 ปี 126 31.50 
อายุระหว่าง 41-50 ปี 121 30.30 
อายุมากกว่า 50 ปี 62 15.50 

รวม 400 100 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพโสด 205 51.20 
สถานภาพสมรส 165 41.30 
สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง 30 7.50 

รวม 400 100 
การศึกษาระดับปริญญาตรี 341 85.20 
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี 59 14.80 

รวม 400 100 
รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 75,000 บาท 66 16.50 
รายได้ต่อเดือน 75,001-100,000 บาท 310 77.50 
รายได้ต่อเดือน 100,000-125,000 บาท 14 3.5 
รายได้ต่อเดือนมากกว่า 125,000 บาท 10 2.5 

รวม 400 100 
ประสบการณ์ในการท างานด้านการสอบบัญชีน้อยกว่า 5 ป ี 94 23.50 
ประสบการณ์ในการท างานด้านการสอบบัญชี 5-10 ป ี 107 26.70 
ประสบการณ์ในการท างานด้านการสอบบัญชี 11-15 ป ี 134 33.50 
ประสบการณ์ในการท างานด้านการสอบบัญชีมากกว่า 15 ปี 65 16.30 

รวม 400 100 
จ านวนงบการเงินที่ตรวจสอบโดยเฉลี่ยในแต่ละปีน้อยกว่า 50 ราย 107 26.70 
จ านวนงบการเงินที่ตรวจสอบโดยเฉลี่ยในแต่ละปี 50-100 ราย 120 30.00 
จ านวนงบการเงินที่ตรวจสอบโดยเฉลี่ยในแต่ละปี 101-150 ราย 105 26.30 
จ านวนงบการเงินที่ตรวจสอบโดยเฉลี่ยในแต่ละปีมากกว่า 150 ราย 68 17.00 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน ส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.00 อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 สถานภาพโสด จ านวน 205 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.20 การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 85.20 มีรายได้ต่อเดือน 75,001-
100,000 บาท จ านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50 ประสบการณ์ในการท างานด้านการสอบบัญชีคือ 11-15 
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ปี จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 และจ านวนงบการเงินที่ตรวจสอบโดยเฉลี่ยในแต่ละปีคือ 50-100 ราย 
จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 
 
ตารางที่ 2 คุณลักษณะของนักบัญชีในมุมมองผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

คุณลักษณะของนักบัญชี ( ) SD แปลผล อันดับท่ี 

ด้านความรู้ความสามารถทางการบัญชี 4.49 0.510 มาก 2 
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.51 0.500 มากที่สุด 1 
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.46 0.515 มาก 5 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ 4.48 0.511 มาก 3 
ด้านการสื่อสาร 4.48 0.512 มาก 4 
ด้านวิสัยทัศน์ 4.39 0.510 มาก 7 
ด้านความสามารถทางสังคม 4.40 0.513 มาก 6 

โดยรวม 4.45  มาก  
 

 จากตารางที่ 2 พบว่าคุณลักษณะของนักบัญชีในมุมมองผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.45) เมื่อพิจารณาโดยละเอียดพบว่า คุณลักษณะของนักบัญชีในมุมมองผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ (  = 4.51) ด้านความรู้ความสามารถทางการบัญชี 
(  = 4.49) ด้านมนุษยสัมพันธ์ (  = 4.48) ด้านการสื่อสาร (  = 4.48) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
(  = 4.46) ด้านความสามารถทางสังคม (  = 4.40) และด้านวิสัยทัศน์ (  = 4.39) ตามล าดับ 
 

อภิปรายผล  
 คุณลักษณะของนักบัญชีในมุมมองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความรู้ความสามารถทางการบัญชี ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการสื่อสาร 
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความสามารถทางสังคม  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านวิสัยทัศน์ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภศิมา ศรีบุญชัย (2557) ที่ศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในมุมมอง
ของบริษัทเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา บริษัทที่เป็นคู่ค้ากับบริษัท สยาม โอคาย่า แมชชีน แอนด์ 
ทูล พบว่าธุรกิจขนาดเล็กมีมุมมองด้านทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสารแตกต่างจาก
ธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมีมุมมองด้านทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการ
ธุรกิจแตกต่างจากธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมีมุมมองด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่การงานแตกต่างจากธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดเล็กมีมุมมองด้านทักษะ
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ทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลแตกต่างจากธุรกิจขนาดใหญ่  โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับ ไฉไล พงศ์อุดมกุล (2551) ที่ศึกษาการจัดท าบัญชีของผู้ประกอบการในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
และไม่สอดคล้องกับ ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ (2555) ที่ศึกษาคุณลักษณะและคุณสมบัติของพนักงานบัญชี
ที่พึงประสงคตามทัศนะของสถานประกอบการ ศึกษากรณีสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรสาคร ทั้งนี้คุณลักษณะของนักบัญชีด้านจรรยาบรรณวิชาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อาจเป็นเพราะการปฏิบัติงาน
ด้านการบัญชีต้องค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่จะท าให้เกิด
ความเสียหาย ช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรของบริษัทและ
ผู้เกี่ยวข้อง และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้นไป การจัดท าบัญชีที่ไม่โปร่งใส การ
ตกแต่งตัวเลขหรือละเลยการบันทึกข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการลงทุนและ
การด าเนินธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทเกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ผลที่ตามมาก็กระทบกันเป็นวงกว้างทั้ง
เจ้าของกิจการที่ขาดทุนหรือสูญเสียเงินจากการด าเนินงานผิดพลาดเป็นจ านวนมาก อาจท าให้บริษัทถึงขั้น
ล้มละลายและปิดกิจการ ผู้บริหารและพนักงานที่ต้องออกจากงานเมื่อบริษัทปิดกิจการ นักลงทุนและเจ้าหนี้
ที่ต้องสูญเสียเงินในการลงทุนและเงินให้กู้ ไปจนถึงสรรพากรที่ไม่สามารถเก็บภาษีได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรเสริมสร้างทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี โดยการจัดอบรมสัมมนาเพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ ๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ 
 2. ควรส่งเสริมทักษะวิชาชีพในเชิงวิชาการปฏิบัติให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
 3. ควรส่งเสริมให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เนื่องจากนักบัญชีจะรับทราบข้อมูลส าคัญของหน่วยงาน 
นักบัญชีที่ดีจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ทางการเงิน  
 4. นักบัญชีต้องมีทักษะวิชาชีพบัญชีในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับวิชาชีพ และต้องพัฒนาความรู้
ด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากความรู้ที่มีเพื่อตอบสนองความต้องการของส านักงานบัญชี 
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการบริหารกิจการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ANALYZE THE STUDENT AFFAIRS ADMINISTRATION ENVIRONMENT 

OF PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
 

วรเชษฐ์  สิงห์ลอ* 
Worrachet Singlor 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารกิจการนักศึกษาและศึกษาสภาพแวดล้อมการ
บริหารกิจการนักศึกษา เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (mixed method research) ประกอบด้วย การวิจัยเชิง
ปริมาณ ใช้กลุ่มตัวอย่าง 30 สถาบัน การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้กลุ่มตัวอย่าง 20 สถาบัน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ
ระหว่าง 20-21 ปี  ศึกษาในกลุ่มสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศึกษาศาสตร์ มี
ต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารสโมสร ชั้นปีที่ 3 มีประสบการณ์ในการท างานสโมสร 2 ปี  ข้อมูลพื้นฐานของ
สถาบันพบว่าเป็นสถาบันขนาดกลาง ประเภทมหาวิทยาลัย อายุของสถาบันมากกว่า 30 ปี  มีจ านวนนักศึกษา
ระหว่าง 3,001-12,000 คน มีคณะที่เปิดสอน 5-7 คณะ การวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกของการบริหารกิจการนักศึกษาในด้านโครงสร้าง (structure) ด้านงาน (task) ด้านคน (human) ด้าน
วัฒนธรรมองค์การ (organizational culture) และด้านเทคโนโลยี (technology) พบว่า 1) ด้านโครงสร้าง จุดเด่น
คือ มีการก าหนดภารกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาตาม
ความถนัดครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านวิชาการ ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ และด้าน
นันทนาการ ไว้อย่างชัดเจน จุดด้อยคือ การมีอ านาจที่อิงการเมืองสูง ท าให้ผู้บริหารระดับสถานศึกษาต้องให้
ความสนใจนโยบายทางการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงตามผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแต่ละกลุ่ม โอกาสคือ 
นโยบายการจัดการศึกษามีการก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นระบบ ปัญหาหรือ
อุปสรรคคือ ยังมีกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เป็นอุปสรรค ท าให้การบริหารการจัดการศึกษาของสถาบัน 
อุดมศึกษาขาดความคล่องตัว 2) ด้านงาน จุดเด่นคือ มีการแบ่งกลุ่มงานในการบริหารกิจการนักศึกษาตามที่
ส านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุม 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านวิชาการ ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ และด้านนันทนาการ จุดด้อย 
....... 
 
* ครุศาสตรดษุฎบีัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีการศึกษา 2560  
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คือ ขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี ท าให้มาตรฐานการบริหารกิจการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาค่อนข้าง
ต่ า โอกาสคือ มีขอบเขตความรับผิดชอบต่อกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ไม่กว้างเกินไป ท าให้สามารถบริหารจัดการได้
คล่องตัวขึ้น ปัญหาหรืออุปสรรคคือ ความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ในการบริหารกิจการนักศึกษาตามอ านาจ
หน้าที่ของตนเอง 3) ด้านคน จุดเด่นคือ บุคลากรมีความพร้อมสูง เช่น ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีประสบการณ์
และคุณวุฒิสูง และมีประสบการณ์ในต าแหน่งเป็นอย่างดี จุดด้อยคือ การสรรหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงานยังไม่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีปัญหาในการบริหาร โอกาสคือ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างดี ปัญหาหรืออุปสรรคคือ ความไม่พร้อมของบุคลากร
ฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานกิจการนักศึกษา 4) ด้านวัฒนธรรมองค์การ จุดเด่นคือ มีนโยบายการ
สร้างค่านิยมของบุคลากรด้านกิจการนักศึกษาในสถาบันให้มีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม
องค์การ จุดด้อยคือ มีวัฒนธรรมที่ให้ความส าคัญกับระบบอุปถัมภ์ท าให้ขาดความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการจัด
กิจกรรมนักศึกษา โอกาสคือ เป็นสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่มีความเชื่อ ค่านิยมที่สอดคล้องและเอ้ือต่อ
การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดีร่วมกับชุมชน ปัญหาหรืออุปสรรคคือ ไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ปลูกฝังจิตส านึก เอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทยให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 5) ด้านเทคโนโลยี  
จุดเด่นคือ มีงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาเทคโนโลยี สื่อและนวัตกรรมเพื่องานกิจการนักศึกษาอย่าง
เพียงพอ จุดด้อยคือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีศักยภาพและความพร้อมที่แตกต่างกัน บางแห่งยังขาดแคลนสื่อ
และไม่พร้อมในทางเทคโนโลยี โอกาสคือ บริบทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นสังคมกึ่งเมืองหรือสังคม
เมือง มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี ปัญหาหรืออุปสรรคคือ ความพร้อมของบุคลากรด้านกิจการนักศึกษาที่
มีอายุเฉลี่ยค่อนข้างมาก ท าให้ไม่มีความพร้อมในการใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ค าส าคัญ: สภาพแวดล้อมการบริหาร, การบริหารกิจการนักศึกษา,  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

ABSTRACT 
 This mixed-method research aimed to study the management of Student Affairs and the environment 
of Student Affairs management. 30 and 20 sample institutions were quantitatively and qualitatively studied, 
respectively. The research tools included interview and questionnaire. It was found that most officers are 
male students between 20-21 years of age, studying in the faculties of Social Sciences, Humanities, Business 
Administration, and Education. The Student Affairs’ administrative board consisted of third-year students 
with two-year experience in Student Affairs. Most institutions are medium-sized universities of more than 
30 years old, with 3,001-12,000 students, and 5-7 faculties. In terms of structure, tasks, personnel, organizational 
culture and technology, it was found, as follows:  
 1) Structure. Strengths: The mission and objectives of student activities are defined to serve all 
five aspects: sports, arts and culture, academic, volunteer, and recreation. Weaknesses: School administrators 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

518 

 

must pay attention to changing political policies for each political position. Opportunities: Educational 
policies are set in a systematic manner under the constitution law. Threats: Regulations or laws that impede the 
management of higher education institutions need to be improved due to their lack of agility.  
 2) Tasks. Strengths: There is a division of work in the management of Student Affairs according 
to the Office of Student Promotion and Development. The Office of the Higher Education Commission covers 
5 aspects: sports, arts and culture, academic, volunteer, and recreation. Opportunities: The scope of responsibility 
for the target group is clear and not too broad, so it can be managed more smoothly. Threats: There are 
uncertainties in their roles and responsibilities of Student Affairs. 
 3) Personnel. Strengths: There are highly skilled, experienced and qualified personnel. Weaknesses: 
Recruiting people to work is not effective, resulting in problems in the management. Opportunities: The 
development of personnel is very well sponsored by the agencies involved. Threats: The personnel are not 
ready to work. 
 4) Organizational culture. Strengths: There is a policy to encourage Student Affairs personnel to 
create values in the development of organizational culture. Weaknesses: A culture that values patronage system 
makes the personnel lack creative thinking in organizing activities. Opportunities: The institution has 
corresponding faith and values, facilitating working with community. Threats: They are not aware of the 
importance of cultivating the consciousness, identity and values of Thainess to students and faculty members. 
 5) Technology. Strengths: There is a sufficient budget to support the development of technology, 
media and innovation for Student Affairs. Weaknesses: Private institutions of higher education have a wide 
range of capacities and readiness; some still lack media and technology capacity. Opportunities: The context of 
private higher education institutions is either semi-urban community or urban community ready to use 
technology. Threats: Old Student Affairs personnel are not keen on modern technology tools. 
Keywords: administration environment, student affairs administration, private higher education institutions. 
 

บทน า 
การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้

นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ซึ่งสถาบันจัดขึ้นให้
สอดคล้องกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า 2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่
ด าเนินการโดยองค์กรนักศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความรู้ ทักษะการคิด ทักษะ



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ประจ าปี  2561 
2018 SPUC  National  and  International  Conference 

519 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร และการพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรม (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) แม้ว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะได้ก าหนด
แผนและวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนในการพัฒนานักศึกษาแล้ว แต่ด้วยบริบท สภาพการณ์ ปัจจัยภายในและ
ภายนอก ย่อมส่งผลให้การบริหารงานไม่บรรลุผลเท่าที่ควร ตัวอย่างของปัจจัยภายในที่เกิดขึ้นและส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการบริหารงานกิจการนักศึกษา อาทิ จ านวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้งานกิจการ
นักศึกษามีภาระรับผิดชอบต่อจ านวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น การจัดบริการแก่นักศึกษาจึงจ าเป็นต้องเพียงพอต่อ
จ านวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นด้วย การด าเนินงานแบบธุรกิจการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนที่ต้องหวังผลก าไร
ควบคู่กับการด าเนินงานแบบมีคุณภาพเป็นฐานรองรับเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อให้สถาบันการศึกษาสามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ดีในสภาพการแข่งขันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน  

ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เห็นว่าการบริหารงาน
ด้านกิจการนักศึกษานั้นเป็นภาระงานหลักของมหาวิทยาลัยที่จะต้องด าเนินการไปพร้อม ๆ กับงานด้าน
วิชาการ จึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อหาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักศึกษาส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า และน าผลที่ได้จากการวิจัยไปเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหาร อาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่สนใจ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
กิจการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา  
 2.  เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (mixed method research)   ประกอบด้วยการวิจัยวิจัยเชิงปริมาณ 
(quantities research)  และการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)  มีตัวแปรคือ ตัวแปรต้น ได้แก่ 1) สภาพ
การบริหารกิจการนักศึกษา  2) จุดเด่น  จุดด้อย  โอกาส  และอุปสรรค  ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัญหาและอุปสรรค
ในการบริหารกิจการนักศึกษา โดยเก็บข้อมูลด้าน 1) สภาพการบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ 2) สภาพแวดล้อมการบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปีการศึกษา 2561 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา 
และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ทั่วประเทศ แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างส าหรับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม จ านวน 30  
สถาบัน กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ จ านวน 20 สถาบัน  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่   
 1.  แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกแต่ละด้าน โดยยึดหลักความสอดคล้อง
ของข้อมูลในองค์ประกอบวัตถุประสงค์คือ ด้านโครงสร้าง ด้านงาน ด้านคน ด้านวัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยี 
แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ให้ข้อมูล เช่น เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน 
ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบัน ประสบการณ์ท างานในสถานศึกษา ขนาดของสถานศึกษา จ านวน
นักศึกษา จ านวนคณะที่เปิดการเรียนการสอน และข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ
โดยการตรวจสอบรายการ (check list) และตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (open-ended questionnaire) 
สอบถามเกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค 
 2. แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารงานด้านกิจการนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของการบริหารจัดการงาน
กิจการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมทั้งจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  ตอนที่ 1 ใช้การหาค่าความถี่และค่าร้อยละ ตอนที่ 2 ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) ที่เป็นข้อความซ้ าหรือคล้ายคลึงกัน แล้วสรุปประเด็นเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  

สภาพการบริหารจัดการ 
งานกิจการนักศึกษา 

- จุดเด่น  
- จุดด้อย   
- โอกาส   
- อุปสรรค 

 

สภาพแวดล้อมการบริหาร 
จัดการงานกิจการนักศึกษา 

   ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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ผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ให้ข้อมูล พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7  
เพศหญิง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 อายุ 20-21 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 อายุ 22-23 ปี 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 อายุต่ ากว่า 19 ปี  จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 อายุ 25 ปีขึ้นไป จ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 คณะที่ก าลังศึกษาอยู่ในกลุ่มสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ และ
ศึกษาศาสตร์ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.7 กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 10 กลุ่ม
เกษตรศาสตร์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 คณะในกลุ่มสาธารณสุข พยาบาล เภสัชศาสตร์ จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.3 ต าแหน่งกรรมการบริหารสโมสร จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 นายกสโมสร  จ านวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 ศึกษาในชั้นปีที่ 3 จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.4 ชั้นปีที่ 2 จ านวน 1  คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.3 ชั้นปีที่ 4 จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 มีประสบการณ์ในการท างานสโมสร 2 ปี  จ านวน 26  คน 
คิดเป็นร้อยละ 86.8 ประสบการณ์ 1 ปี  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 ประสบการณ์ 3 ปี จ านวน 2 คน   
คิดเป็นร้อยละ 6.6    
 ตอนท่ี 2  ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน พบว่าเป็นสถาบันขนาดกลาง จ านวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  
46.7 สถาบันขนาดเล็ก จ านวน 9  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30 สถาบันขนาดใหญ่ จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  23.3  
ใช้ชื่อมหาวิทยาลัย  จ านวน 19  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.3 ใช้ชื่อวิทยาลัย  จ านวน 6  แห่ง คิดเป็นร้อยละ  20 
ใช้ชื่อสถาบัน  จ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.7  อายุของสถาบันมากกว่า 30 ปี  จ านวน 12 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ  40  อายุของสถาบัน  16-20 ปี  จ านวน 8  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.7 อายุของสถาบัน  21-30 ปี  จ านวน    
4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.3 อายุของสถาบันต่ ากว่า 10 ปี  จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.3 มีจ านวนนักศึกษา 
3,001-2,000  คน  จ านวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  43.3 มีจ านวนนักศึกษาต่ ากว่า 3,000 คน  จ านวน 9 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 30 มีจ านวนนักศึกษา 12,000 คนขึ้นไป  จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.7 มีจ านวนคณะที่
เปิดสอน 5-7 คณะ  จ านวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.3 มีจ านวนคณะที่เปิดสอนต่ ากว่า 5 คณะ จ านวน 6 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 20 มีจ านวนคณะที่เปิดสอน 8-10 คณะ จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13 และมีจ านวนคณะ  
ที่เปิดสอน 11-15 คณะ จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.4  
 ตอนท่ี 3  จุดเด่น จุดด้อย โอกาส ปัญหาหรืออุปสรรคของการบริหารงานกิจการนักศึกษา ในด้าน
โครงสร้าง (structure) ด้านงาน (task) ด้านคน (human) ด้านวัฒนธรรมองค์การ (organizational culture) 
และด้านเทคโนโลยี (technology) สรุปได้ดังนี้ 
 1.  ด้านโครงสร้าง   
 จุดเด่น: สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจตามกฎหมายในการจัดการศึกษาครอบคลุมการศึกษา
ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร (เฉพาะวิชาชีพ เช่น อาชีพครู) ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ออนไลน์, 2550) 
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ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีสิทธิจัดตั้งและเปิดด าเนินการตามมาตรา 8 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน 
ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  มาตรา 11 ในการ
ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเสนอโครงการจัดต้ัง ข้อก าหนด และสาขาวิชาที่จะเปิดสอน มาพร้อม
กับค าขอด้วย   
 จุดด้อย: ถึงแม้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะมีการก าหนดโครงสร้าง ภารกิจ และวัตถุประสงค์ไว้
อย่างชัดเจน แต่ยังขาดการน าสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เช่น  มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบชัดเจนแต่ขาดอ านาจ
ในการตัดสินใจสั่งการ การกระจายอ านาจการตัดสินใจไม่ชัดเจน ยังรวมอ านาจอยู่ที่ผู้บริหารในระดับสูง 
(เจ้าของสถาบันการศึกษา) ขาดการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษาและโครงสร้างการบริหารงานด้านกิจการนักศึกษา ซึ่งต้นทุนความพร้อมของแต่สถาบันไม่
เท่ากัน (ด้านเงินทุน) 
 โอกาส: นโยบายการจัดการศึกษาได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของ
ไทยไว้อย่างเป็นระบบ ท าให้เอ้ือต่อการขอจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและการบริหารจัดการสถานศึกษา
ได้อย่างคล่องตัวในด้านต่าง ๆ  
 ปัญหาหรืออุปสรรค: ยังมีกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เป็นอุปสรรคที่ท าให้การบริหารจัดการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาขาดความคล่องตัว เช่น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีระเบียบหลักเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพสถาบันทั้งภายในและนอก และการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์วิธีการประเมินมีการเปลี่ยนแปลงไปตามผู้บริหาร รวมถึงมีการเกิดขึ้นของสถาบัน 
อุดมศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยมากมาย สถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนที่มีอยู่ก็ขยายตลาด
การศึกษาไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น เกิดการแย่งชิงให้นักศึกษาเข้าศึกษาที่สถาบันของตนเอง จนท าให้การศึกษาของ
ไทยอยู่ในอันดับท้าย ๆ ของอาเซียน  
 2.  ด้านงาน     
 จุดเด่น: มีการก าหนดภารกิจหรืองานในสถานศึกษาภายใต้กฎหมายรองรับอย่างชัดเจน เช่น พระราช 
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (ออนไลน์, 
2553) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (ออนไลน์, 2550) และพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ออนไลน์, 2550) เปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนสามารถก าหนดแผนการด าเนินงานของสถาบันเองได้   
 จุดด้อย: ขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี ท าให้มาตรฐานการบริหารงานด้านกิจการนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาค่อนข้างต่ า เช่น หน่วยงานกิจการนักศึกษาได้รับการกระจายอ านาจด้านงานน้อย โดย
อ านาจส่วนใหญ่ยังอยู่ที่ผู้บริหารระดับของหน่วย ขาดการประชุมชี้แจงภาระหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
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ให้เกิดความเข้าใจชัดเจนตรงกัน และการท างานยังอิงอยู่กับอ านาจของผู้บริหารเดิม ขาดการส่งเสริมพัฒนา
งานกิจการนักศึกษา 
 โอกาส: มีขอบเขตความรับผิดชอบต่อกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ไม่กว้างเกินไป ท าให้สามารถบริหาร
จัดการได้คล่องตัวขึ้น เช่น มีความใกล้ชิดกับนักศึกษาในสถาบัน ท าให้ทราบความต้องการชัดเจน สามารถ
น าไปก าหนดจุดเน้นด้านการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาเฉพาะเจาะจงได้ทั้งในเชิงกลุ่มเป้าหมายและนอก
เป้าหมาย   
 ปัญหาหรืออุปสรรค: ความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา
ตามอ านาจหน้าที่ของตนเอง ท าให้ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาขาดความมั่นใจในการบริหารจัดการ ต้อง
คอยรับค าสั่งหรือการตัดสินใจจากผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป 
 3.  ด้านคน     
 จุดเด่น: บุคลากรมีความพร้อมสูง เช่น ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีประสบการณ์และคุณวุฒิสูง และมี
ประสบการณ์ในต าแหน่งเป็นอย่างดี   
 จุดด้อย: การสรรหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงานยังไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้มีปัญหาในการบริหารคน 
เช่น บุคลากรส่วนใหญ่มาจากระบบอุปถัมภ์ จึงขาดความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ ขาดการ
ท างานเป็นทีมและการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนขาดความเป็นเอกภาพในการท างาน หรือมี
การแบ่งพรรคแบ่งพวก   
 โอกาส: ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากร
เป็นอย่างดี เช่น นโยบายการให้ทุนพัฒนาบุคลากรโดยท า MOU กับมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากร และการสร้างเครือข่ายการท างานเพื่อพัฒนางานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 ปัญหาหรืออุปสรรค: ความไม่พร้อมของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานกิจการ
นักศึกษา เช่น ผู้บริหารด้านงานกิจการนักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในงานกิจการนักศึกษา หรือไม่
เห็นความส าคัญของการศึกษาต่อของบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ด้านงานกิจการนักศึกษา และไม่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ด้านกิจการนักศึกษา จึง 
ท าให้ไม่เกิดความผูกพันกับสถาบันหรือหน่วยงาน  
 4.  ด้านวัฒนธรรมองค์การ   
 จุดเด่น: มีนโยบายการสร้างค่านิยมของบุคลากรด้านกิจการนักศึกษาในสถาบันให้มีส่วนร่วมใน
การสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ  
 จุดด้อย: มีวัฒนธรรมที่ให้ความส าคัญกับระบบอุปถัมภ์ ท าให้ขาดความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการ
จัดกิจกรรมนักศึกษา  
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 โอกาส: เป็นสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่มีความเชื่อและค่านิยมที่สอดคล้องกัน เอื้อต่อการ
สร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดีร่วมกับชุมชน   
 ปัญหาหรืออุปสรรค: ไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการปลูกฝังจิตส านึก เอกลักษณ์ และค่านิยม
ความเป็นไทยให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ท าให้เกิดการเลียนแบบวัฒนธรรมและค่านิยมตะวันตกมาก
เกินไป 
 5.  ด้านเทคโนโลยี    
 จุดเด่น: มีงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาเทคโนโลยี สื่อ และนวัตกรรมเพื่องานกิจการนักศึกษา
อย่างเพียงพอ   
 จุดด้อย: สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีศักยภาพและความพร้อมที่แตกต่างกัน บางแห่งยังขาดแคลนสื่อ
และไม่พร้อมในด้านเทคโนโลยี   
 โอกาส: บริบทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นสังคมกึ่งเมืองหรือสังคมเมือง มีความพร้อมใน
การใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะในงานกิจการนักศึกษา แนวโน้มของสังคมและโลกาภิวัตน์เอ้ือต่อการใช้
เทคโนโลยีในการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา   

ปัญหาหรืออุปสรรค: ความพร้อมของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านกิจการนักศึกษาที่มีอายุเฉลี่ยค่อนข้างมาก 
ท าให้ไม่มีความพร้อมในการใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

อภิปรายผล 
 สถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล  
 1. ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักศึกษา พบว่าจะปฏิบัติหน้าที่นายกสโมสรนักศึกษาหรือคณะกรรมการบริหาร
สโมสร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20–21 ปี คณะที่ก าลังศึกษาอยู่ในกลุ่มสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศึกษาศาสตร์ มีต าแหน่งกรรมการบริหารสโมสรชั้นปีที่ 3 และมีประสบการณ์
ในการท างานสโมสร 2 ปี   
 2. ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา พบว่าเป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 25-35 ปี มี
การศึกษาระดับปริญญาโท มีต าแหน่งหัวหน้า และมีระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 5-10  ปี   
 3. ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน พบว่าเป็นสถาบันขนาดกลาง ใช้ชื่อมหาวิทยาลัย อายุของสถาบัน
มากกว่า 30 ปี  มีจ านวนนักศึกษา 3,001-12,000 คน มีจ านวนคณะที่เปิดสอน 5-7 คณะ   
 จุดเด่น จุดด้อย โอกาส  และอุปสรรคของการบริหารงานกิจการนักศึกษา ในด้านโครงสร้าง (structure) 
ด้านงาน (task) ด้านคน (human) ด้านวัฒนธรรมองค์การ (organizational culture) และด้านเทคโนโลยี 
(technology) สรุปได้ดังนี้   
 1. ด้านโครงสร้าง  จุดเด่นคือ มีการก าหนดภารกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลายไว้อย่างชัดเจน โดยส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาตามความถนัด
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และความสนใจของนักศึกษาครอบคลุม 5 ด้าน คือ 1) ด้านกีฬา 2) ด้านศิลปวัฒนธรรม 3) ด้านวิชาการ 4) บ าเพ็ญ
ประโยชน ์และ 5) ด้านนันทนาการ จุดด้อยคือ การมีอ านาจที่อิงการเมืองสูง ท าให้ผู้บริหารระดับสถานศึกษาต้อง
ให้ความสนใจนโยบายทางการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงตามผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแต่ละกลุ่ม โอกาสคือ 
นโยบายการจัดการศึกษาได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
ตลอดจนพระราชบัญญัติอ่ืน ๆ ที่ก าหนดแผนและขั้นตอนการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของไทยไว้อย่าง
เป็นระบบ เอ้ือต่อการขอจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและการบริหารจัดการสถานศึกษา ปัญหาหรืออุปสรรค
คือ ยังมีกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เป็นอุปสรรคให้การบริหารจัดการศึกษาของถาบันอุดมศึกษาขาดความ
คล่องตัว  
 2. ด้านงาน  จุดเด่นคือ มีการแบ่งกลุ่มงานในการบริหารงานกิจการนักศึกษาตามที่ส านักส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดไว้อย่างชัดเจนครอบคลุมทั้ง 5 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกีฬา 2) ด้านศิลปวัฒนธรรม 3) ด้านวิชาการ 4) บ าเพ็ญประโยชน์ และ 5) ด้านนันทนาการ  
จุดด้อยคือ ขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี ท าให้มาตรฐานการบริหารงานด้านกิจการนักศึกษาของสถาบัน  
อุดมศึกษาค่อนข้างต่ า โอกาสคือ มีขอบเขตความรับผิดชอบต่อกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ไม่กว้างเกินไป ท าให้
สามารถบริหารจัดการได้คล่องตัวขึ้น ปัญหาหรืออุปสรรคคือ ความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
จัดการงานกิจการนักศึกษาตามอ านาจหน้าที่ของตนเอง  
 3. ด้านคน  จุดเด่นคือ บุคลากรมีความพร้อมสูง เช่น ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีประสบการณ์และคุณวุฒิ
สูง มีประสบการณ์ในต าแหน่งเป็นอย่างดี จุดด้อยคือ การสรรหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงานยังไม่มีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้มีปัญหาในการบริหาร โอกาสคือ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างดี ปัญหาหรืออุปสรรคคือ ความไม่พร้อมของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้านงานกิจการนักศึกษา  
 4. ด้านวัฒนธรรมองค์การ  จุดเด่นคือ มีนโยบายการสร้างค่านิยมของบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา
ในสถาบันให้มีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ มีจุดด้อยคือ มีวัฒนธรรมที่ให้ความส าคัญกับ
ระบบอุปถัมภ์ ท าให้ขาดความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา โอกาสคือ เป็นสถาบันการศึกษาหรือ
หน่วยงานที่มีความเชื่อและค่านิยมที่สอดคล้องกัน เอ้ือต่อการสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดีร่วมกันกับชุมชน 
ปัญหาหรืออุปสรรคคือ ไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการปลูกฝังจิตส านึก เอกลักษณ์ และค่านิยมความเป็น
ไทยให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ท าให้เกิดการเลียนแบบวัฒนธรรมและค่านิยมตะวันตกมากเกินไป 
 5.  ด้านเทคโนโลยี  จุดเด่นคือ มีงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาเทคโนโลยี สื่อ และนวัตกรรม
เพื่องานกิจการนักศึกษาอย่างเพียงพอ  จุดด้อยคือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีศักยภาพและความพร้อมที่
แตกต่างกัน บางแห่งยังขาดแคลนสื่อและไม่พร้อมในด้านเทคโนโลยี มีโอกาสคือ บริบทของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเป็นสังคมกึ่งเมืองหรือสังคมเมือง มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะในงานกิจการนักศึกษา  
มีปัญหาหรืออุปสรรคคือ ความพร้อมของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านกิจการนักศึกษาที่มีอายุเฉลี่ยค่อนข้างมาก 
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ท าให้ไม่มีความพร้อมในการใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
 ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรภพ เนวะมาตย์ , สุนทรี ดวงทิพย์ และชัด  อินทะสี 
(2558, หน้า 109-119) ที่ศึกษากลยุทธ์การบริหารงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค กลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง พบว่าสภาพการบริหารงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค กลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง ส่วนใหญ่มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) เพื่อใช้ในการวางแผนการ
บริหารการจัดโครงสร้าง การบริหารโดยยึดระเบียบว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552  ปัญหาในการ
บริหารงาน พบว่าระบบโครงสร้างการบริหารไม่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับทุกหน่วยงาน ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงาน พบว่าผู้บริหารมีความรู้และความสามารถในการบริหารสถานศึกษา มีงบประมาณให้
ใช้ได้อย่างเหมาะสม ลักษณะของชุมชน อาชีพของคนในชุมชน ตลอดจนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเอ้ือต่อ
การพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กลยุทธ์การบริหารงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย 1 วิสัยทัศน์ 4 พันธกิจ 4 ประเด็นกลยุทธ์ 4 เป้าประสงค์ 7 กลยุทธ์     
18 ตัวชี้วัด และ 32 มาตรการ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. สถาบันอุดมศึกษาควรด าเนินการด้านกิจการนักศึกษาตามแผนของโครงสร้างต่าง ๆ ที่ก าหนด
ไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาอย่างสูงสุด 
 2. ควรสร้างเครือข่ายด้านการบริหารงานกิจการนักศึกษาส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 3. ควรวิจัยการท างานด้านกิจการนักศึกษาทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน แล้วน ามา
เปรียบเทียบข้อแตกต่างของการบริหารงานด้านกิจการนักศึกษาของทั้งสองภาคส่วน  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารและการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อคุณภาพครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร การบริหารแบบมีส่วนร่วม และคุณภาพครู  3) ศึกษาแนวทางพัฒนาภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร และการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อคุณภาพครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ส่วนแรกใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารและครูหัวหน้างานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารและครูหัวหน้างานวิชาการ จ านวน 540 คน 
ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น .83 
 
 
 

* ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ปีการศึกษา 2560  
** รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  
*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  
**** อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน์  
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วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
และแบบพหุคูณ ส่วนที่สองเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักวิชาการศึกษาและผู้บริหาร
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จ านวน 12 คน พบว่าภาวะผู้น าของผู้บริหาร การบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
คุณภาพครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน สิ่งที่ผู้บริหารควรพัฒนา
คือ 1) ด้านสมรรถนะ 2) การมีบุคลิกภาพที่ดี 3) การเป็นแบบอย่างที่ดี 4) ด้านการก าหนดเป้าหมาย 5) การมี
วิสัยทัศน์ 6) ด้านความรอบรู้ และ 7) ด้านการตัดสินใจ  
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า, การบริหารแบบมีส่วนร่วม, คุณภาพครู, โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to: 1) examine general condition of school administrators’ 
leadership and participatory management affecting the quality of secondary school teachers in Northeast 
Thailand, 2) study the relationship between school administrators’ leadership, participatory management, and 
teachers’ quality, and 3) investigate approaches for developing school administrators’ leadership and participatory 
management affecting the quality of secondary school teachers in Northeast Thailand. This is a quantitative 
research. The population in this research consisted of school administrators and heads of Academic Affairs 
Department in secondary schools in the Northeastern Region of Thailand. The samples were 540 school 
administrators and heads of Academic Affairs Department. The multi-stage was used to randomly select 
participants. The instrument used for data collection was a questionnaire. The overall co-efficient reliability 
was .83. The statistics used for data analysis were percentages, means, standard deviation, Pearson’s correlation 
and multiple regressive analysis. The qualitative research was collected by an interview of 12 education experts 
and school administrators in the research areas. It was found that school administrators’ leadership, participatory 
management, and teachers’ quality were significant because their working relationship was in the same direction. 
The school administrators should improve themselves in the following areas: 1) working performance, 2) 
personality, 3) role model, 4) goal setting, 5) vision, 6) intellectual, and 7) ability to make decisions.  
Keywords: leadership, participatory management, teachers’ quality, secondary schools in the Northeastern  
                   of Thailand. 
 

บทน า  
 ภาวะผู้น าของผู้บริหารเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถสร้างความร่วมมือให้ทุกฝ่ายท างานร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความส าเร็จหรือความล้มเหลวทางการศึกษานั้น ผู้บริหารที่เป็นผู้น านับว่าเป็นตัวแปร 
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ที่ส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสังคมไทย คุณภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษามักแปรปรวนไปตามผู้น า
เสมอ ภาวะผู้น าประกอบด้วย การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา 
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ปัจจุบันการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารชี้ให้เห็นว่า ผู้น าต้องกระตุ้น
หรือจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้คิดนอกกรอบ และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือประชาชนมากขึ้น ในขณะ
ที่การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะช่วยให้ผู้บริหารและหน่วยงานมีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มคุณภาพของการ
ตัดสินใจทางด้านการบริหารให้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดีขึ้น เพิ่มขวัญ
และความพอใจในการท างาน และช่วยให้องค์การตอบสนองต่อความต้องการของสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น 
อย่างไรก็ตาม แม้การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะดี แต่ผู้บริหารควรระวังถึงข้อจ ากัดของการให้กลุ่มมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ และควรค านึงถึงผลได้ผลเสีย การก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์
ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทั้งนี้ครูเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา ครูต้องเข้าใจเป้าหมายและก าหนดเป้าหมาย
ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายผสมผสานกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ (Sergiovanni, 1991, p.180) 
             จากการศึกษาการบริหารงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า ผู้บริหาร
มีความบกพร่องคือ 1) ไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนดีพอ ท าให้บางครั้งละเลยหน้าที่หลัก ท าให้การ
บริหารไม่บรรลุเป้าหมายหรือภารกิจหลักของโรงเรียน 2) ยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผน
บริหารโรงเรียนเท่าที่ควร 3) ขาดการควบคุม ก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลงานของโรงเรียนอย่าง
เป็นระบบ 4) ขาดเทคนิคและเทคโนโลยีทางการบริหารที่ดี 5) ขาดคุณลักษณะของการเป็นผู้บริหารที่ดี อีกทั้งยัง
ขาดเทคนิคในการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารไม่เห็นความส าคัญ รวมทั้งไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
ฝ่ายบริหาร การขาดความสัมพันธ์กับชุมชน ไม่ให้ความส าคัญกับชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วม ท างานโดยไม่
ปรึกษาหารือบุคคลที่ให้การช่วยเหลือ ด้านครูพบประเด็นปัญหาที่ควรแก้ไข ดังนี้ 1) ปัญหาที่เกิดจากครู      
2) ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน และ 3) ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการอบรม (สิทธิพร  นิยมศรีสมศักดิ์ , 
2556) 
            จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า ภาวะผู้น าและการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีส่วนส าคัญและมีผลต่อคุณภาพครู 
ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ จึงควร
มีการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาแนวทางปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารและการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ ส่งผลต่อ
คุณภาพครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร การบริหารแบบมีส่วนร่วม และคุณภาพครู 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารและการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อ
คุณภาพครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารตามแนวคิดของ Bennett and Cartwright (2013, pp. 10-15) จ านวน 5 
ด้าน คือ 1) มีวิสัยทัศน์ 2) มีบุคลิกภาพที่ดี 3) มีความรอบรู้ 4) มีสมรรถนะสูง และ 5) เป็นแบบอย่างที่ดี  
 ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Baksh (2013, pp. 5-8) จ านวน 2 ด้าน คือ 1) การ
ก าหนดเป้าหมาย และ 2) การตัดสินใจ  
 ศึกษาคุณภาพครูตามแนวคิดของ Hanushek (2009, pp. 6-10) จ านวน 5 ด้าน คือ 1) การเข้าใจผู้เรียน 
2) มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและเนื้อหา 3) มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 4) มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ 
5) มีการวัดและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ตามแนวคิดของ Baksh (2013) 

1. การก าหนดเป้าหมาย 
2. การตัดสินใจ  

 

คุณภาพครู 
ตามแนวคิดของ Hanushek (2009) 

1. การเข้าใจผู้เรียน  
2. มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและเนื้อหา  
3. มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

4. มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
5. มีการวัดและประเมินผล 

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ตามแนวคิดของ Bennett & Cartwright (2013) 

1. มีวิสัยทัศน์  
2. มีบุคลิกภาพที่ดี  
3. มีความรอบรู้  
4. มีสมรรถนะสูง 
5. เป็นแบบอย่างที่ดี 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 
             ส่วนท่ี 1 การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล จ านวน 
20 จังหวัด ใน 15 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยมีผู้อ านวยการและครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการเป็นผู้ให้
ข้อมูล ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 สุ่มเขตพื้นที่การศึกษา ขั้นที่ 2 สุ่มโรงเรียน
ในเขตพื้นที่การศึกษาที่สุ่มได้ และขั้นที่ 3 สุ่มกลุ่มให้ข้อมูล ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Yamane 
(อัจฉราวรรณ งามญาณ, 2559) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 540 คน   
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหาร จ านวน 22 ข้อ การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม จ านวน 23 ข้อ และคุณภาพครู จ านวน 15 ข้อ รวมทั้งหมด 60 ข้อ มีความเที่ยงตรงทั้งฉบับ
เท่ากับ .97 และมีความเชื่อมั่นเท่ากับ .83 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  
 ส่วนท่ี 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
นักวิชาการการศึกษาซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ด า เนินการสอนในคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ 
จ านวน 4 คน ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 4 คน และรองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 4 คน รวมทั้งหมด 
12 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างตามกรอบของตัวแปร 3 ตัว คือ ภาวะผู้น า
ของผู้บริหาร การบริหารแบบมีส่วนร่วม และคุณภาพครู เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารและ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อคุณภาพครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา จากแบบสัมภาษณ์ 
 

ผลการวิจัย  
 1. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหาร การบริหารแบบมีส่วนร่วม และ
คุณภาพครู พบว่าภาวะผู้น าของผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .12 การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .12 และคุณภาพครูมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .16 อยู่ในระดับมากที่สุดทุกตัวแปร ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหาร การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
                 และคุณภาพครู  
 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย SD ความหมาย 

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 4.91 .12 มากที่สุด 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม 4.91 .12 มากที่สุด 
คุณภาพครู 4.89 .16 มากที่สุด 
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 2. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรวิจัย ปรากฏผลดังนี้ 
     2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์และตัวแปรผล พบว่าตัวแปรหลักทั้งสามตัวแปร 
ได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การบริหารแบบมีส่วนร่วม และคุณภาพครู มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน อยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์และตัวแปรผล 
 

ตัวแปร ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การบริหารแบบมีส่วนร่วม คุณภาพครู 
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 1 .769** .744** 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม  1 .755** 
คุณภาพครู   1 
 
     2.2 สมการพยากรณ์ (predicts equal) จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise 
พบว่ามีตัวแปรที่สามารถพยากรณ์คุณภาพครูได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 7 ตัวแปร 
ประกอบด้วย มีสมรรถนะสูง (LSHP) มีบุคลิกภาพที่ดี (LSGP) เป็นแบบอย่างที่ดี (LSGM) การก าหนด
เป้าหมาย (PARTG) มีวิสัยทัศน์ (LSVS) มีความรอบรู้ (LSKL) การตัดสินใจ (PARDS) โดยมีสมการพยากรณ์
ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้  
 

 TQ =  .391*LSHP + .315*LSGP + .342*LSGM + .488*PARTG + .368*LSVS +  
   .637*LSKL +  .371*PARDS 
 

 3. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารและการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อคุณภาพครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวแปรที่ได้เป็นตัวแปรที่ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยและ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์และตัวแปรผลแล้ว จากนั้นน ามาวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบ 
Stepwise พบว่ามีตัวแปรที่สามารถพยากรณ์คุณภาพครู ประกอบด้วย มีสมรรถนะสูง (LSHP) มีบุคลิกภาพที่ดี 
(LSGP) เป็นแบบอย่างที่ดี (LSGM) การก าหนดเป้าหมาย (PARTG) มีวิสัยทัศน์ (LSVS) มีความรอบรู้ 
(LSKL) การตัดสินใจ (PARDS) โดยที่ปัจจัยอิทธิพลดังกล่าวนี้มีผลร่วมกับความรู้สึกเชื่อมั่นศรัทธาต่อผู้น า
โรงเรียน ความส านึกรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาของผู้บริหารและครูในโรงเรียน ไปจนถึง
การเปิดโอกาสและการแลกเปลี่ยนความรู้ส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองและโรงเรียนให้มีศักยภาพ
เพียงพอต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้ 
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อภิปรายผล  
 1. สภาพทั่วไปเกี่ยวกับตัวแปรหลักทั้งสามตัวแปร ได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การบริหารแบบ
มีส่วนร่วม และคุณภาพครู อยู่ในระดับมากที่สุดทุกตัวแปร สอดคล้องกับ Sergiovanni (1991, p.180) ที่พบว่า
การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะประสบความส าเร็จได้ต้องมาจากการร่วมมือกันของทุกฝ่าย ซึ่งภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกัน เป็นกระบวนการของการตัดสินใจ การสนับสนุน
ความคิดของการเป็นผู้น า มีการเชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถเพื่อจะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ส่วนครูผู้สอน
ที่มีคุณภาพ ต้องมีการเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการสอน แล้วท าความเข้าใจในกระบวนการให้ชัดเจน 
(Berry, Hoke & Hirsch, 2012, pp. 684-689) จากผลการวิจัยนี้จะพบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารและการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา     
 2. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรวิจัย สรุปผลวิจัยได้ว่า ตัวแปรหลักทั้งสามตัวแปร ได้แก่ 
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การบริหารแบบมีส่วนร่วม และคุณภาพครู มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อยู่ใน
ระดับมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ Bush (2008, p. 110) ที่พบว่าภาวะผู้น ากับการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารร่วมกับกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นกลยุทธ์หนึ่ง
ซึ่งน ามาใช้กับโรงเรียน เน้นการท างานร่วมกัน ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีอ านาจในการตัดสินใจและต้องรับผิดชอบ
ความส าเร็จของนักเรียน และสอดคล้องกับ Pearson (2012) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมกับการรับรู้ประสิทธิผลของวิทยาลัยชุมชนในนอร์ทแคโรไลนา พบว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญกับประสิทธิผล จึงสรุปได้ว่า ตัวแปรภาวะผู้น าของผู้บริหาร การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม และคุณภาพครู มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และมีอิทธิพลต่อกันและกัน
ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารและการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้ส่งผลกระทบต่อไป
ยังคุณภาพครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้ 
  3.1 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร จ าแนกตามประเด็นที่ผู้บริหารต้องมีคือ 1) มี
สมรรถนะสูง เป็นพฤติกรรมของผู้บริหารที่สนับสนุนการด าเนินงานโดยอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
ในทุก ๆ ด้าน โดย Spencer & Spencer (2013, p. 65) ได้กล่าวถึงสมรรถนะว่าเป็นความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และเจตคติ เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ซึ่งถือเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคลและท าให้บุคคลมุ่งมั่นสู่
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 2) มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นพฤติกรรมของผู้บริหารที่มีความสุภาพอ่อนโยน มีความซื่อตรงต่อ
หน้าที่ มีความมั่นคงทางอารมณ์ ซึ่ง Robbin and Langton (2014, p. 37) ได้กล่าวว่า เป็นแบบแผนพฤติกรรม
เฉพาะตัว ท าให้บุคคลแตกต่างกันทั้งคุณลักษณะภายในและภายนอก 3) เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นพฤติกรรม
ของผู้บริหารที่มีความทุ่มเทอุทิศตนในการท างาน และเอาใจใส่ครูอย่างทั่วถึง ซึ่ง Kouzes and Posner (2012, 
p. 1108) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีย่อมได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจาก 
ผู้ใต้บังคับบัญชา เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อผู้บริหาร การท างานก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้
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อย่างรวดเร็ว 4) มีวิสัยทัศน์ เป็นพฤติกรรมของผู้บริหารซึ่งกระตุ้นให้ครูได้ปฏิบัติงานตรงตามทิศทาง โดย 
Kotter (2014, p. 65) กล่าวว่า วิสัยทัศน์จะเป็นทิศทางน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน ท าให้มองเห็น
ทิศทางการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติตรงตามทิศทางและเกิดการประสานงานการปฏิบัติงาน 5) มีความรอบรู้ เป็น
พฤติกรรมของผู้บริหารที่มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับครู   
  3.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วม จ าแนกตามประเด็นที่ผู้บริหารต้องมีคือ 1) 
มีการก าหนดเป้าหมาย เงื่อนไขของการตั้งเป้าหมายจะมีผลต่อการรับรู้ผลการปฏิบัติงานของบุคคล และจะ
น าไปสู่ความผูกพันใจในเป้าหมาย ซึ่ง Etzioni (2013, p. 120) พบว่าเป้าหมายเป็นเคร่ืองชี้น าความสามารถ
ในอนาคตขององค์การ เป็นเคร่ืองชี้แนะการจัดกิจกรรม เป็นตัวก าหนดมาตรฐาน สามารถวัดความส าเร็จ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 2) มีการตัดสินใจ โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ มีข้อมูลสารสนเทศประกอบการ
ตัดสินใจ ซึ่ง Ayrio (2014) กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นตัวบ่งชี้ถึงความมีประสิทธิภาพ เป็นการเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่มุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ ผู้บริหารต้องตัดสินใจโดยค านึงถึงความเป็นไปได้และผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่
องค์การ รวมถึงการมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจให้มากที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะ  
                ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ควรเป็นคนมีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะสูง ควรใช้ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน เน้น
การให้ความเป็นมิตรกับบุคลากร เป็นกันเองและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ให้การเคารพและนับถือในศักดิ์ศรี
ของบุคลากรแต่ละคน และให้การสนับสนุนในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน 
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ผลกระทบของคุณภาพสารสนเทศทางบัญชทีีม่ีต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของ
ผู้บรหิารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเลย 

THE IMPACT OF QUALITY OF ACCOUNTING INFORMATION ON  
THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT DECISION MAKING IN SMALL AND 

MEDIUM ENTERPRISES IN MUANG DISTRICT, LOEI PROVINCE 
 

 อ าภาภัทร์ วสันต์สกุล* 
Ampapath Wasunsakul 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของคุณภาพสารสนเทศทางบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพ
การตัดสินใจของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเลย กลุ่มตัวอย่างคือ 
ผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนในรูปบริษัทจ ากัดและห้างหุ้นส่วนจ ากัด ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดเลย จ านวน 313 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  
 ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพสารสนเทศทางบัญชี ด้านการเปรียบเทียบกันได้ ด้านความเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจ และด้านความเชื่อถือได้ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเลย ผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นข้อมูลที่ส าคัญให้ผู้จัดท าบัญชี
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพสารสนเทศทางบัญชี และเพื่อ
ส่งเสริมให้การจัดท ารายงานต้องมีข้อมูลที่มีลักษณะเชิงคุณภาพตามที่ก าหนดไว้ในกรอบแนวคิดส าหรับการ
รายงานทางการเงิน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร 
ค าส าคัญ: คุณภาพสารสนเทศทางบัญชี, ประสิทธิภาพการตัดสินใจ, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

ABSTRACT 
 This research aims to test the impact of quality of accounting information on the efficiency of 
management decision making in small and medium enterprises (SMEs) in Muang district, Loei province. 
.. 
* อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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Questionnaire was used as an instrument for collecting data from 313 executives in SMEs registered as 
either Company Limited or Limited Partnership. The statistics used for analyzing the collected data is multiple 
regression analysis. 
 The results showed that accounting information quality in aspect of relevance, relevance, reliability 
and comparability have a positive relationship with and affects decision making efficiency of executives 
in SMEs in Muang district, Loei province. The research findings could be used as information for accountants 
in SMEs to cognize the accounting information quality which helps to increase the decision making efficiency 
of executives in SMEs. 
Keywords: accounting information quality, decision making efficiency, small and medium enterprises (SMEs). 
 

บทน า 
 ปัจจุบันธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (small and medium enterprises: SMEs) เป็นธุรกิจที่
มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ความส าเร็จและความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจ  
แต่ละแห่งย่อมส่งผลกระทบถึงภาพรวมของระบบเศรษฐกิจด้วย ถ้ามองในแง่ของการกระจายรายได้ธุรกิจวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทในการสร้างความสมดุลทางรายได้ให้แก่สังคมมากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ 
โดยสามารถส่งเสริมมาตรฐานการครองชีพของคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ สร้างรายได้ประชาชาติให้สูงขึ้น 
เป็นการสร้างเสถียรภาพให้แก่เศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้จริง ผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี  มีการรายงานสารสนเทศทางบัญชีที่มีคุณภาพ 
ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถทางการบัญชีเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการตัดสินใจ
ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และท าให้การด าเนินงานของธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  
ธุรกิจ SMEs จึงได้รับความส าคัญในภาคธุรกิจ ซึ่งมีบทบาทในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติ 
(ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ออนไลน์, 2561) 
 นอกจากนี้ ผู้บริหารจะสามารถบริหารธุรกิจให้ประสบความส าเร็จได้นั้นจะต้องอาศัยสารสนเทศ
ทางบัญชีเป็นเคร่ืองมือช่วยในการบริหารงาน ได้แก่ งบการเงิน ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการรายงาน
ทางการเงิน งบการเงินที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบประกอบอ่ืน และค าอธิบายที่ท าให้งบนั้นสมบูรณ์
ขึ้น ซึ่งสารสนเทศทางบัญชีที่จะให้ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน และช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ควรต้องมีลักษณะเชิงคุณภาพของสารสนเทศทางบัญชีตามกรอบ
แนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ลักษณะเชิงคุณภาพของสารสนเทศทางบัญชี ประกอบด้วย 1) ความ
เข้าใจได้ 2) ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 3) ความเชื่อถือได้ และ 4) การเปรียบเทียบกันได้ (สภาวิชาชีพบัญชี, 
ออนไลน์, ม.ป.ป.) เพื่อให้ผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ช่วยให้การด าเนินธุรกิจประสบผลส าเร็จ จ าเป็นต้องอาศัยสารสนเทศทางบัญชีที่มีลักษณะเชิงคุณภาพตามกรอบ
แนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลกระทบของคุณภาพสารสนเทศทางบัญชีที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลกระทบของคุณภาพสารสนเทศทางบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหาร
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้น าลักษณะเชิงคุณภาพของสารสนเทศทางบัญชีตามกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทาง
การเงิน (สภาวิชาชีพบัญชี, ออนไลน์, ม.ป.ป.) ว่าด้วยเร่ืองคุณลักษณะเชิงคุณภาพของสารสนเทศทางบัญชี 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเข้าใจได้ ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ด้านความเชื่อถือได้ และ
ด้านการเปรียบเทียบกันได้ มาเป็นตัวแปรอิสระ ด าเนินการวัดค่าตัวแปร ดังนี้ 
 1. ด้านความเข้าใจได้ เป็นการจัดท าสารสนเทศทางบัญชีในรูปแบบที่ท าให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถ
เข้าใจได้ มีการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศทางบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วนถูกต้อง
ตามมาตรฐานการบัญชี  
 2. ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เป็นการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศทางบัญชีที่ ช่วยในการ
ตัดสินใจเพิ่มขึ้น ให้ข้อมูลที่ทันต่อเวลา ครบถ้วน ช่วยในการคาดคะเนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานใน
อนาคต เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางบัญชีที่ส าคัญและมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ 
 3. ด้านความเชื่อถือได้ เป็นการจัดท าและแสดงข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้อง เที่ยงธรรม ปราศจาก
ความล าเอียง รวมทั้งรายงานเหตุการณ์ทางการบัญชีที่น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้ 
 4. ด้านการเปรียบเทียบกันได้ เป็นการจัดท ารายงานทางการเงินในช่วงระยะเวลาเดียวกันทุกงวดบัญชี 
มีการน าเสนอข้อมูลในรายงานทางการเงินให้เป็นรูปแบบเดียวกันทุกงวดบัญชี  และยึดแนวทางปฏิบัติ
ทางการบัญชีตามวิธีการที่ใช้ในงวดบัญชีปีที่ผ่านมาถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และสามารถเปรียบเทียบ
กับกิจการอ่ืนได้ 
 ตัวแปรตามคือ ประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งหมายถึง การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดและท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้
ประโยชน์สูงสุด ประสิทธิภาพการตัดสินใจจะสะท้อนถึงความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ การน าพาองค์กรให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร รวมไปถึงผลจากการตัดสินใจดังกล่าวได้รับการ
ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัดและห้างหุ้นส่วนจ ากัด ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเลย จ านวน 1,796 ราย กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัดและห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเลย จ านวน 313 ราย โดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545, หน้า 42-43) และใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย  
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีมาตรวัดแบบ Likert Scale ประกอบด้วย 
4 ส่วน คือ  
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน  
  ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสารสนเทศทางบัญชี 
  ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการตัดสินใจ 
   วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และทดสอบ
สมมติฐานโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25-34 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 5-10 ปี และปัจจุบันส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งเจ้าของธุรกิจ 
 2. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ลักษณะของกิจการส่วนใหญ่เป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด คิดเป็นร้อยละ 50.26 
และบริษัทจ ากัด คิดเป็นร้อยละ 47.20 เป็นกิจการประเภทการให้บริการ มีการด าเนินธุรกิจอยู่ระหว่าง 5-10 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 34.50 มีจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกิจการระหว่าง 1,000,001-2,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
32.23 และมีจ านวนพนักงานของกิจการไม่เกิน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0  
 3. การทดสอบสมมติฐาน ในการวิเคราะห์คุณภาพสารสนเทศทางบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การตัดสินใจของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเลย ผู้วิจัยได้ทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัยคุณภาพสารสนเทศทางบัญชี  
 

 X1 X2 X3 X4 ค่าเฉลี่ยรวม VIF 

 4.20 4.23 4.26 4.25 4.23  
SD .76 .750 .720 .730   
X1 1.000 .667** .607** .582**  2.132 
X2  1.000 .669** .544**  2.244 
X3   1.000 .564**  2.080 
X4    1.000  1.712 

 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความเข้าใจได้ = X1; ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ = X2; ความน่าเชื่อถือ =  X3; 
     การเปรียบเทียบกันได้  =  X4 
 

 จากตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรปัจจัยคุณภาพสารสนเทศทาง
บัญชี (X1-X4) มีค่าระหว่าง 0.544-0.669 และเพื่อป้องกันปัญหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มากเกินไป 
(multicollinearity) ผู้วิจัยจึงทดสอบค่า VIF พบว่าค่า VIF ที่ได้มีค่าระหว่าง 1.712-2.244 ซึ่งไม่เกิน 10 แสดงว่า
ความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรปัจจัยคุณภาพสารสนเทศทางบัญชีไม่อยู่ในระดับที่ท าให้เกิดปัญหา  
Multicollinearity (Black, 2006) จากนั้นทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แสดงดัง
ตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณปัจจัยคุณภาพสารสนเทศทางบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ 
 การตัดสินใจของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
     
 

คุณภาพสารสนเทศทางบัญชี b Std. Error  t Sig 
ค่าคงที่ 1.184 0.166  7.055 0.000 

X1 0.052 0.041 0.070 1.238 0.217 
X2 0.191 0.050 0.225 3.789 0.000 
X3 0.170 0.046 0.206 3.607 0.000 
X4 0.292 0.042 0.353 6.789 0.000 

 

R = 0.718, R2 = 0.525, SEE = 0.302, F = 82.701, Sig = 0.000  
ความเข้าใจได้  =  X1; ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ = X2; ความน่าเชื่อถือ = X3;  การเปรียบเทียบกันได้ = X4 
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 จากตารางที่ 2 ตัวแปรปัจจัยคุณภาพสารสนเทศทางบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ตัดสินใจของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเลย 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การเปรียบเทียบกันได้ ( = 0.353) ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ( = 0.225) และด้านความเชื่อถือ
ได้ ( = 0.206) ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้าน
ความเข้าใจได้ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจ และคุณลักษณะเชิงคุณภาพของสารสนเทศ
ทางบัญชีทุกด้านสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพการตัดสินใจได้ร้อยละ 51.70 
 

อภิปรายผล 
 1. ผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเลย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยคุณภาพสารสนเทศทางบัญชีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านความเชื่อถือได้ (X3 = 4.26) ด้านการเปรียบเทียบกันได้ (X4 = 4.25) และด้านความเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ (X2 = 4.23) อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ ส าหรับด้านความเข้าใจได้อยู่ในระดับมาก (X1 = 4.20) 
เนื่องจากข้อมูลในงบการเงินที่มีคุณลักษณะทั้ง 4 ด้านนี้ เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเชิงคุณภาพ สามารถช่วยให้
ผู้ใช้งบการเงินมีแนวทางและบรรทัดฐานในการตัดสินใจ และเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ฐิติพร วรฤทธิ์ (2550) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ความได้เปรียบทางการแข่งขันและความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจ 
SMEs ในประเทศไทย พบว่าผู้ประกอบการ SMEs มีความเห็นด้วยกับการที่ต้องมีคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน อันจะน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจ 
 2. ปัจจัยคุณภาพสารสนเทศทางบัญชี ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
เนื่องจากคุณภาพสารสนเทศทางบัญชีมีความส าคัญและเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้รายงานทางการเงินอย่างมาก 
เพราะต้องใช้ประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจในการบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจ ซึ่งสอดคล้อง
กับ ปิยมาศ  เหลือล้น (2555) ที่ศึกษาผลกระทบของคุณภาพรายงานทางการเงินที่มีต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจ
ของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดสุรินทร์ พบว่าคุณภาพรายงานทางการเงินด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารเช่นเดียวกัน 
 3. ปัจจัยคุณภาพสารสนเทศทางบัญชี ด้านความเชื่อถือได้ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจ
ของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเลย เน่ืองจากสารสนเทศทางบัญชี
ที่มีความน่าเชื่อถือจะส่งผลให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้ อัน
จะท าให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและถูกต้องแม่นย าขึ้น เนื่องจากผู้บริหารมีข้อมูลที่สามารถ
คาดคะเนถึงความสามารถของกิจการในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการด าเนิน
ธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับ ทิพาพร ขวัญมา 
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(2555) ที่ศึกษาผลกระทบของคุณภาพข้อมูลทางบัญชีบริหารที่มีต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของธุ รกิจ 
SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าคุณภาพข้อมูลทางบัญชีด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางบัญชี
มีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารธุรกิจ SMEs  
 4. ปัจจัยคุณภาพสารสนเทศทางบัญชี ด้านการเปรียบเทียบกันได้ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การตัดสินใจของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเลย เนื่องจากงบ
การเงินที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ต้องมีคุณลักษณะเชิงคุณภาพด้านการเปรียบเทียบกันได้ ดังนั้นงบ
การเงินต้องสามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินของกิจการในช่วงเวลาที่ต่างกัน หรือเปรียบเทียบกับงบการเงิน
ของต่างกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน ซึ่งท าให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินและคาดคะเน
แนวโน้มของฐานะการเงินได้ สอดคล้องกับ ปิยมาศ  เหลือล้น (2555) ที่พบว่า คุณภาพรายงานทางการเงิน
ด้านการเปรียบเทียบกันได้มีผลกระทบกับประสิทธิภาพการตัดสินใจ 
 5.  ปัจจัยคุณภาพสารสนเทศทางบัญชี ด้านความเข้าใจได้ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของ
ผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเลย อาจเน่ืองมาจากการวิจัยนี้เก็บข้อมูล
จากผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งอาจไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอเกี่ยวกับความซับซ้อน
ของสารสนเทศทางบัญชีที่รายงานในงบการเงินทั้งหมด อาจท าให้ข้อมูลขาดความครบถ้วน ไม่มีประโยชน์
ต่อผู้ใช้ข้อมูล ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหาร  สอดคล้องกับ ดารณี  เอ้ือชนะจิต 
(2554) ที่ศึกษาผลกระทบของคุณภาพข้อมูลทางบัญชีและลักษณะองค์กรธุรกิจที่มีต่อประสิทธิภาพการ
ตัดสินใจของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่าคุณภาพข้อมูลทางบัญชีด้านความเข้าใจ
ได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยสามารถน าไปเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงรายงานทางการเงินให้มี
ลักษณะเชิงคุณภาพตามกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้ 
รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมให้ประสบความส าเร็จต่อไป 
 ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างอ่ืน ๆ ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ 
อย่างไร ซึ่งอาจท าให้งานวิจัยมีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์โดยตรงตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
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1. หลักการและเหตุผล          
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ไดตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทในการสงเสริมสนับสนุน
การวิจัย ไมวาจะเปนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูและการประดิษฐคิดคน ท้ังในดานเทคโนโลยี สารสนเทศ
ศาสตร มนุษยศาสตร  สังคมศาสตร การบริหาร การจัดการ ศึกษาศาสตร และอ่ืน ๆ อีกท้ังยังไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการสรางเวทีในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณเชิงวิชาการทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน ซ่ึงจะนําไปสูการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
จึงกําหนดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการนําเสนอผลงานการวิจัยและส่ิงประดิษฐข้ึน 
เพื่อใชเปนเวทีในการแลกเปล่ียนความคิด ประสบการณดานวิชาการของอาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นัก
ประดิษฐ และเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณะ อีกท้ังการประชุมยังเปนไปตามตัวบงช้ีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)        
 เศรษฐกิจไทยมีรากเหงามาจากการเกษตร เดิมทีเปนการปลูกพืชเพื่อบริโภคในประเทศ สวนอุตสาหกรรม
ในประเทศเร่ิมตนอยางชัดเจนหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เปนการผลิตสินคาเพื่อทดแทน
การนําเขา ต้ังแต พ.ศ. 2500 เปนตนมา รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดเขามาปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจของไทย 
ผานการชวยเหลือจากธนาคารโลก  รัฐบาลไทยขายบริษัทและรัฐวสิาหกิจท่ีไมเกีย่วกับสาธารณูปโภคใหเอกชน 
และต้ังหนวยงานท่ีเปนพื้นฐานสําคัญของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เชน สํานักงบประมาณ สภาพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ประเทศไทยเปดรับการลงทุนจากตางชาติมากข้ึน เศรษฐกิจ
ไทยในทศวรรษ 2500 และ 2510 เกิดจากการสงออกสินคาเกษตร และการไหลเขาของเงินทุน-เงินชวยเหลือ
จากตางประเทศ สวนภาคอุตสาหกรรมในชวงแรกยังเนนการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขาเปนหลัก ชวงหลัง
ของทศวรรษท่ี 2510 จึงเร่ิมเปลี่ยนทิศทางมาเปนการผลิตเพื่อการสงออกแตก็ยังไมเห็นผลชัดเจนนัก ในขณะ 
เดียวกันเศรษฐกิจของไทยตองพึ่งพิงตางประเทศเพิ่มข้ึน ซ่ึงเศรษฐกิจโลกเองก็มีความผันผวนอยางหนัก ดัง
จะเห็นไดจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกใน ค.ศ. 2008 ท่ียังเร้ือรัง และโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีพัฒนา
ตอเนื่องมาถึงปจจุบัน ก็ยังไมสามารถกาวขามการเปนอุตสาหกรรมแบบรับจางผลิตท่ีไมมีเทคโนโลยีระดับ 
สูงมากนัก และอาศัยคาแรงราคาถูกในภูมิภาคเปนจุดเดน ซ่ึงทําใหเศรษฐกิจไทยติดกับดักของประเทศกําลัง
พัฒนา  
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  ภาคอุตสาหกรรมเปนกลไกสําคัญท่ีจะขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ จําเปนตองอาศัยความรวมมือจาก
หนวยงานทุกฝายท่ีเกีย่วของท้ังภาครัฐและเอกชนในการกําหนดทิศทางและกลยทุธท่ีชัดเจน จึงมียุทธศาสตร
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ในระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตรดังกลาวไดกําหนดวิสัยทัศนเพื่อ
มุงสูอุตสาหกรรมท่ีขับเคล่ือนดวยปญญา และเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลก ท้ังนี้เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนา
นวัตกรรมภายในองคกร จากการใชความรู ทักษะการบริหารจัดการ รวมท้ังประสบการณทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เพื่อการคิดคน การประดิษฐ การพัฒนา การผลิตสินคา การบริการ กระบวนการผลิต และ
การจัดองคการรูปแบบใหม ซ่ึงจะชวยขับเคล่ือนและสงผลใหประเทศไทยกาวสูเศรษฐกิจสังคมฐานความรู 
สามารถหลุดพนกับดักการพัฒนาประเทศท่ีกําลังเผชิญอยู ไดแก 1) กับดักประเทศรายไดปานกลาง (middle 
income trap) 2) กับดักความไมเทาเทียม (inequality trap) และ 3) กับดักความไมสมดุลของการพัฒนา (imbalance 
trap) รวมถึงสามารถเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพในการแขงขันของประเทศใหเติบโตอยางม่ันคง ม่ังค่ัง 
และยั่งยืน 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ไดดําเนินการจัดการประชุมวิชาการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
ต้ังแต ป พ.ศ. 2554 เปนตนมา ในป พ.ศ. 2561 นี้ นับเปนคร้ังท่ี 8 และจากความสําคัญของภาคอุตสาหกรรม
ที่ไดกลาวมาแลวในขางตน ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงมีโครงการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
SPUC National and International Conference ในเร่ือง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสงเสริมความกาวหนา
อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเปนเวทีในการแลกเปล่ียนความคิด ประสบการณดานวิชาการ และเผยแพรผลงานวิจัย
อันจะเปนประโยชนตอประเทศตอไป 
  
2. วัตถุประสงค             
 2.1  เพื่อเปนเวทีทางวิชาการในการแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็น ประสบการณจากอาจารย นักวิจัย 
นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ ในระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อนําไปสูการสงเสริมความกาวหนา
อุตสาหกรรม 4.0  
  2.2  เพื่อเปนการเสนอผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคประจําป ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร การบริหาร การจัดการ ศึกษาศาสตร ท้ังแบบบรรยายและแบบโปสเตอร เพื่อนํา 
ไปสูการสงเสริมความกาวหนาอุตสาหกรรม 4.0  
  2.3  เพื่อเปนการดําเนินการตามตัวบงช้ีการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)  
 
3. ผูรับผดิชอบโครงการ          
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี สํานักวิจัยและพฒันานวัตกรรม 
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4. วิธีการดําเนินงาน            
 การ ประชุมวิชาการในคร้ังนี้ กําหนดวิธีการดําเนินงาน ดังตอไปนี ้    
  4.1  การปาฐกถาและการอภปิรายโดยผูทรงคุณวุฒิ     
  4.2  การนําเสนอผลงานวิจยัของอาจารย นกัวจิยั นิสิต นกัศึกษา นกัประดษิฐ ในระดบัอุดมศึกษา
ท้ังแบบบรรยายและแบบโปสเตอร        
  4.3  การแสดงนิทรรศการ ผลงาน และนวตักรรมส่ิงประดิษฐคิดคนใหม ๆ  
 
5. วัน เวลา และสถานท่ี           
 วันพฤหัสบดีท่ี 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
 
6. ผูเขารวมประชุม          
 นักวิชาการ อาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
ท่ัวประเทศ และผูสนใจท่ัวไป จํานวน 200 คน 
 
7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ         
 7.1  ผูเขารวมประชุมไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอมูลและประสบการณซ่ึงกันและกัน อันจะ
นําไปสูการพัฒนาองคความรูตอไป        
 7.2  นักวิชาการ อาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ ไดเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม การ
คิดคนส่ิงประดิษฐใหม ๆ สูสาธารณชน        
 7.3  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดกิจกรรมที่สอดคลองกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษา       
             7.4  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ไดใหบริการวิชาการแกสังคม   
 7.5  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ไดเผยแพรผลงานวิจยั   
 
8. คาลงทะเบียน             
 8.1  ผูนําเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรค (ลงทะเบียน และชําระเงินผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย
ระหวางวันท่ี 15 ตุลาคม 2560 ถึง 2 มีนาคม 2561) 
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  8.1.1 ระดับชาติ 
     - บุคคลท่ัวไป คนละ 2,000 บาท 
     - นักศึกษาทุกสถาบัน คนละ 1,500 บาท  
    - บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
      1) นําเสนอผลงาน คนละ 1,500 บาท 
     2) ลงทะเบียนเขารวมประชุมวิชาการ คนละ 500 บาท 
   8.1.2 ระดับนานาชาติ 
     - บุคคลท่ัวไป และนักศึกษาทุกสถาบัน คนละ 3,000 บาท 
    - บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นําเสนอผลงาน คนละ 2,000 บาท 
 8.2  ผูสนใจเขารวมการประชุม คนละ 2,000 บาท  (ลงทะเบียนลวงหนา และชําระเงินผาน
เคานเตอรธนาคารกสิกรไทย ระหวางวันท่ี 15 ตุลาคม 2560 ถึง 16 พฤษภาคม 2561)   
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9. กําหนดการ 
 

กําหนดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจําป 2561 
เร่ือง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสงเสริมความกาวหนาอุตสาหกรรม 4.0 

วันพฤหัสบดท่ีี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

************************ 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนท่ีหองสํานักงานทะเบียน ช้ัน 1 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ 
09.00-09.30 น. พิธีเปด ณ หองศรีสุข ช้ัน 12 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ 

 - กลาวรายงาน โดย รองอธิการบดีฝายวจิยัและแผน 
   รองศาสตราจารยกาญจนา มณีแสง  

 - ประธานในพิธีกลาวเปดงาน โดย นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม 
   รองศาสตราจารย ดร. ครรชิต มาลัยวงศ ราชบัณฑิต 

09.30-11.00 น. การบรรยายพิเศษ  เร่ือง Thailand 4.0 and One Belt, One Road Initiative 
โดย ศาสตราจารย ดร. พิชัย สนแจง 
ท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

11.00-12.00 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง Education-occupation mismatch and challenges facing  
Thailand’s labor market 
โดย Assistant Prof. Dr. Jessica  Vechbanyongratana  
Faculty of Economics Chulalongkorn University  

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 - แขกผูมีเกียรติและผูบริหาร รับประทานอาหารกลางวัน ช้ัน 2 

  อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ  
 - ผูนําเสนอผลงานและผูรวมงาน รับประทานอาหารกลางวัน ช้ัน 11                                            

  หอง 1103, หอง 1104 และหอง 1105 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ 
13.00-14.30 น. การนําเสนอผลงานทางวิชาการ แบบโปสเตอร ระดับนานาชาติ ช้ัน 10 หอง 1012 

 การนําเสนอผลงานทางวิชาการ แบบโปสเตอร ระดับชาติ  ช้ัน 10 หอง 1011 
14.30-15.00 น. การนําเสนอผลงานทางวิชาการ แบบบรรยาย ระดับนานาชาติ ช้ัน 10 หอง 1012 
13.30-16.30 น. การนําเสนอผลงานทางวิชาการ แบบบรรยาย ระดับชาติ ช้ัน 10 หอง 1003, หอง 1004,            

หอง 1005, หอง 1006, หอง 1009 และหอง 1010 
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10. กําหนดสงผลงาน  
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจําป 2561 

เร่ือง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสงเสริมความกาวหนาอุตสาหกรรม 4.0 
วันพฤหัสบดท่ีี 12 กรกฎาคม 2561 

ณ อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 

15 ตุลาคม 2560 เปดรับลงทะเบียนผูสนใจสงผลงานวิจัยและผูเขารวมประชุม 
15 ตุลาคม 2560 -  
2 มีนาคม 2561 

สงบทความวิจยัฉบับสมบูรณ (8 หนา) เพือ่รับพิจารณา 

2 มีนาคม 2561 วันสุดทายของการลงทะเบียนนําเสนอผลงาน 
2 มีนาคม 2561 นําเสนอบทความวจิัยใหผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความวจิัย 
10 เมษายน 2561 วันสุดทายท่ีผูทรงคุณวุฒิสงบทความใหเจาของบทความแกไข 
29 เมษายน 2561 วันสุดทายท่ีเจาของปรับแกบทความตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

และสงบทความวิจยัคืน 
2 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลงานวิจยัท่ีไดรับการคัดเลือกในการนําเสนอ 
2 - 16 พฤษภาคม 2561 ผูนําเสนอยืนยนัผานระบบ 
12 กรกฎาคม 2561 นําเสนอผลงาน 

 
11. รายละเอียดวิธีการเขียนบทความ  (ดูตัวอยางการพิมพบทความวจิยั Template ประกอบ) 
 11.1  บทความมีความยาวไมเกิน 8 หนากระดาษ A4 (รวมบทคัดยอภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเอกสาร 
อางอิง) 
 11.2  การตั้งคาหนากระดาษ ใหกําหนดขอบกระดาษ 1.25 นิ้ว (3.17 ซม.) โดยรอบ  
 11.3  ตัวอักษรใหใช Angsana New ดังนี้ 
  11.3.1  ช่ือเร่ืองภาษาไทย ขนาด 20 ตัวหนา กลางหนากระดาษ และช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษใชตัวพิมพ
ใหญ ขนาด 20 ตัวหนา กลางหนากระดาษ 
       11.3.2  ช่ือผูเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พรอมตําแหนงทางวชิาการ (ถามี) ขนาด 16  ตัวหนา
ชิดขอบขวา  
          11.3.3  เชิงอรรถ ขนาด 14 ตัวธรรมดา ชิดขอบซาย ประกอบดวย 
     -  (กรณีเปนนักศึกษา) ประเภทของผลงาน ช่ือสถาบันการศึกษา ปการศึกษา สถานะของ
บุคคล (ท้ังตัวนักศึกษาและอาจารยผูควบคุม) เชน 
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 * วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปการศึกษา 2556  
** นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
*** รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชากฎหมายมหาชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 
                           -  (กรณีเปนนกัวิจยั) คําอธิบายพิเศษของผลงาน (ถามี) สถานะของบุคคลช่ือสถาบัน เชน 
 

  
* ไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปการศึกษา 2556  
** รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชากฎหมายมหาชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

                                             
         11.3.4  หัวเร่ือง ขนาด 18 ตัวหนา ชิดขอบซาย  
          11.3.5  รายละเอียด / เนื้อเร่ือง ขนาด 16 ตัวธรรมดา  
              11.4  ตาราง ใหวางตารางใกลตําแหนงท่ีอางถึงในบทความ พิมพช่ือและลําดับของตารางเหนือตาราง 
และพิมพคําอธิบายเพิ่มเติมใตตาราง 
  11.5  สวนประกอบหลักในหัวขอประเด็นตาง ๆ ประกอบดวย  
     -  ช่ือเร่ือง (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
          -  ช่ือผูเขียน (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)         
   -  บทคัดยอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พรอมคําสําคัญอยางนอย 2 คํา 
          -  บทนํา  
           -  กรอบแนวคิด และทฤษฎี 
           -  วัตถุประสงคของการวิจัย                                                
          -  วิธีดําเนินการวิจัย  
           -  ผลการวิจัย  
           -  อภิปรายผล  
           -  ขอเสนอแนะ  
           -  บรรณานุกรม 
  11.6  การอางอิงในเนื้อเร่ือง ใหใชวิธีการอางอิงในสวนเนื้อเร่ืองแบบนาม-ป (Author-date in-text 
citation) ตามตัวอยาง 
  (จรัส  สุวรรณเวลา,  2553, หนา  20)  
              11.7  การอางอิงสวนทายเลม (reference citation) รวบรวมรายการเอกสารท้ังหมดท่ีผูเขียนไดใชอางอิง
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ในการเขียนผลงานนั้น ๆ จัดเรียงรายการตามลําดับอักษรช่ือผูแตง ภายใตหัวขอ บรรณานุกรม สําหรับผลงาน
วิชาการภาษาไทย หรือ REFERENCE สําหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ ใชรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิง
แบบ APA (American Psychological Association) ดังตัวอยางการเขียนบรรณานุกรม 
 

บรรณานุกรม  
จรัส สุวรรณเวลา.  (2553).  จุดบอดบนทางสูธรรมาภิบาล บทบาทของบอรดองคการมหาชน (พิมพคร้ังท่ี 2).   
         กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
บุญเสริม บุญเจริญผล.  (2553).  จีดีพี อะไรกันหนักหนา (ออนไลน).  เขาถึงไดจาก:  
 http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=630 [2553, 9 ตุลาคม]. 
ฟสค, ปเตอร.  (2553).  ลูกคาอัจฉริยะ.  แปลจากเร่ือง Customer genius (วัฒนา มานะวิบูลย, แปล).   
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12. วิธีสงตนฉบับ 
 12.1 ผูสงบทความวิจัยตองเปนผูรับผิดชอบผลทางกฎหมายอันอาจเกิดข้ึน โดยท่ีมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาเขตชลบุรี จะไมมีสวนเกี่ยวของ และลิขสิทธ์ิของงานวิจัยท่ีตีพิมพจะเปนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต
ชลบุรี  
 12.2 ในกรณีที่ผลงานวิจัยมีผูรับผิดชอบมากกวา 1 คน ผูที่จะนําผลงานวิจัยนั้นมานําเสนอจะตองมี
เอกสารรับรองจากผูรวมงานวา ผูนําเสนอผลงานวิจัยมีสวนรับผิดชอบในผลงานนี้ไมนอยกวา 50% 
        12.3 ในกรณีท่ีผลงานวิจัยเปนสวนหนึ่งของการศึกษา ใหระบุช่ือนักศึกษาเปนช่ือแรก และระบุช่ือ
อาจารยท่ีปรึกษาเปนช่ือท่ีสอง และ/หรือสาม โดยใหระบุตําแหนงทางวิชาการพรอมสังกัดท้ังภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษไวดวย 
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  12.4  สงตนฉบับในเว็บไซตหลังจากชําระเงินคาลงทะเบียนตามอัตราท่ีกําหนดแลว หรือ ติดตอไดท่ี           
e-mail: research@east.spu.ac.th  ดวย MS Word2007 เทานั้น  (ไมรับ PDF File) 
 
 การสงตนฉบับออนไลน ทําไดดังตอไปนี ้                    
  1. ตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียนสําเร็จ ทานจึงสามารถเขาสูระบบได  
 

 
 

  2. เขาสูระบบ http://www.east.spu.ac.th/spuccon2018/index.php?page=login 
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  3. การสงบทความใหคลิกท่ีเมนู การสงบทความ หลังจากเขาสูระบบแลว  
 

 
 

  4. อานรายละเอียด ข้ันตอนการ Upload Paper และกรอกขอมูลใหถูกตอง ครบถวน 
 
 12.5  เมื่อผลงานวิจัยไดแกไขตามความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และสงคืนกลับมาแลว
มหาวิทยาลัยจะสงหนังสือตอบรับใหทานนําเสนอผลงานได พรอมกันนี้เจาของผลงานวิจัยตองยืนยันโดยตอบ
รับการนําเสนอในระบบ ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจะจํากัดจํานวนผลงานท่ีจะนําเสนอเพียง 80 ผลงานเทานั้น  
 
 สอบถามรายละเอียดไดท่ี  
 ผศ.ประภัสสร คําสวัสดิ์ หรือ นายพิชญา ทองอยูเยน็ 
 โทรศัพท 0 3814 6123 ตอ 2506  หรือ 08 9188 7715 
 e-mail: research@east.spu.ac.th 
 สํานักวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 79 หมู 1 ถนนบางนา-ตราด ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวดัชลบุรี 
 โทรศัพท 0 3814 6123 ตอ 2506 
 โทรสาร 0 3814 6011  
 ปดทําการวนัศุกร และวันเสาร 
 www.east.spu.ac.th/spuccon2018 
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13. วิธีการนําเสนอผลงาน 
 13.1 แบบบรรยาย         
      - การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (oral presentation) ใหผูนําเสนอทํา PowerPoint ใชประกอบการ
นําเสนอ            
  - สงไฟลนําเสนอในวันพฤหัสบดีท่ี 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 10.00 น.   
  - การทํา PowerPoint ใชตัวอักษรขนาด 32 สําหรับหัวขอ และขนาด 28 สําหรับขอยอยPowerPoint 
ควรทําเปนหัวขอเพื่อบรรยาย ไมควรทําเปนเนื้อหาละเอียด และไมควรเกิน 15 สไลด สไลดแรกควรเปนช่ือเร่ือง 
และช่ือผูนําเสนอ        
  - เวลาในการนําเสนอ ใชเวลาเร่ืองละไมเกิน 15 นาที ใหเวลาซักถามและตอบคําถาม 5 นาที
  -  เจาของผลงานจะตองเตรียมเอกสารสรุปเพื่อแจกผูเขารวมประชุมท่ีสนใจเร่ืองละ 20 ชุด 
  - การวิจารณ จะมีผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ทาน ประจําแตละหองเพ่ือวิจารณผลงาน  
  - เม่ือนําเสนอผลงานเสร็จเรียบรอยแลว ประธานท่ีประชุมกลุมยอยจะมอบเกียรติบัตรยืนยันการ
นําเสนอผลงานของทาน          
  - ในวันประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ผูลงทะเบียนจะไดรับซีดีรอมบทคัดยองานวิจัย  
ท้ังหมด และมหาวิทยาลัยจะรีบดําเนินการรวบรวมผลงานฉบับสมบูรณท่ีผานการนําเสนอแลว ตีพิมพเปน
รายงานสืบเนื่อง (proceedings) และ Upload ไวบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย    
  - มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จะสงซีดีรอมผลงานฉบับสมบูรณ (proceedings) พรอม 
หนังสือยืนยันรายช่ือผูท่ีนําเสนอผลงานวิจัยไปยังมหาวิทยาลัยตนสังกัดโดยเร็ว    
 13.2 แบบโปสเตอร         
  -  รูปแบบการจัดทําตาม Template ตัวอยาง      
  -  เนื้อหาประกอบดวย        
    ช่ือเร่ือง (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)      
    ช่ือผูวิจัย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)      
    บทคัดยอ         
    บทนํา          
    วิธีดําเนนิการวิจัย        
    ผลการวิจัย         
    อภิปรายผล         
    การนําผลการวิจัยไปใช        
       บรรณานุกรม 
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  -  ขนาดของโปสเตอร 80 x 120 เซนติเมตร      
  -  วัน เวลา และสถานท่ีของการนําเสนอ      
     วันพฤหัสบดีท่ี 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ช้ัน 10 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ 
     เจาของผลงานตองอยูประจาํโปสเตอร ตามเวลาท่ีกําหนด 
  -  วันเวลา การติดโปสเตอร 
    วันพุธท่ี 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. 
    วันพฤหัสบดท่ีี 12 กรกฎาคม 2561  เวลา 06.00 - 08.00 น. 
   เจาของผลงานจะตองเตรียมเอกสารสรุปเพื่อแจกผูเขารวมประชุมท่ีสนใจเร่ืองละ 20 ชุด 
       -  เม่ือนําเสนอผลงานเสร็จเรียบรอยแลว ประธานท่ีประชุมจะมอบเกียรติบัตรยืนยันการนําเสนอ
ผลงานของทาน             
  - ในวันประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ผูลงทะเบียนจะไดรับซีดีรอมบทคัดยอผลงานวิจัย
ท้ังหมด และมหาวิทยาลัยจะรีบดําเนินการรวบรวมผลงานฉบับท่ีสมบูรณผานการนําเสนอแลว ตีพิมพเปน
รายงานสืบเนื่อง (proceedings) และ Upload ไวบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย     
  - มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จะสงซีดีรอมผลงานฉบับสมบูรณ (proceedings) พรอม
หนังสือยืนยันรายช่ือผูท่ีนําเสนอผลงานวิจัยไปยังมหาวิทยาลัยตนสังกัดโดยเร็ว 
 
สามารถดูตัวอยางการพิมพบทความวิจัย (template) และตัวอยางโปสเตอร (template) ไดท่ี 
http://www.east.spu.ac.th/spuccon 2018 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
ที ่415/2560 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประชุมวิชาการระดับชาตแิละนานาชาต ิครั้งที่ 8 
----------------------------------------- 

 เพื่อให้การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
ที่จะจัดขึ้นในวันพุธท่ี 13 มิถุนายน 2561 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ 47/2543 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่อง การมอบอ านาจให้รองอธิการบดี วิทยาเขต
ชลบุรี และอาศัยอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ที่ 368/2560 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 
เรื่อง มอบหมายการลงนามในเอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งท่ี 8  ดังต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 1.1  รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี  ประธานกรรมการ 
 1.2  ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี กรรมการ 
 1.3  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
 1.4  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
 1.5  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน  กรรมการ         
 1.6  ผู้ช่วยอธิการบด ี  กรรมการ 
 1.7  ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม กรรมการและเลขานุการ     
มีหน้าที ่ ก าหนดนโยบายแนวทางในการจัดงานและติดตามผลการด าเนินงาน 
2.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการจัดการประชุม 
 2.1  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน ประธานกรรมการ 
  2.2  ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รองประธานกรรมการ 
 2.3  ผู้ช่วยอธิการบดี (นายนรินทร์  พนาวาส)  กรรมการ 
 2.4  รองคณบดี  กรรมการ 
 2.5  รองผู้อ านวยการส านักวชิาศึกษาทัว่ไป กรรมการ 
 2.6  ผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา กรรมการ  
 2.7  ผู้อ านวยการกลุ่มงานทรัพย์สิน  กรรมการ 
 2.8  ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบรกิารการศึกษา กรรมการ 
 

2.9 ที่ปรึกษา 
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   2.9  ที่ปรึกษาส านักงานรองอธิการบดี กรรมการ 
 2.10 ผู้อ านวยการส านักประชาสมัพันธ์และการตลาด  กรรมการ  
 2.11 ผู้อ านวยการส านักหอสมุด  กรรมการ 
 2.12 ผู้อ านวยการส านักงานการคลัง  กรรมการ 
  2.13 ผู้อ านวยการส านักงานกิจการนักศึกษา กรรมการ 
  2.14 ผู้อ านวยการส านักงานบริการคอมพิวเตอร ์ กรรมการ 
 2.15 ผู้อ านวยการส านักงานบริการสวัสดิการนกัศึกษา กรรมการ 
 2.16 ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ กรรมการ 
 2.17 ผู้อ านวยการส านักงานสื่อโสตทัศน์และสิ่งพิมพ ์ กรรมการ 
 2.18 ผู้อ านวยการส านักงานอาคารสถานที่ กรรมการ 
 2.19 ผู้อ านวยการส านักงานวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ  
 2.20 หัวหน้าสาขาวชิา  กรรมการ 
 2.21 นายพิชญา ทองอยู่เย็น กรรมการและเลขานุการ 
 2.22  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภัสสร ค าสวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.23  นางกุสุมา  ถาวร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.24  นางสาวรัศมีพร พยุงพงษ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่1. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้การจัดงานด าเนินไปดว้ยความเรยีบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ  
 2. จัดประชุมให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่วข้องทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยในการด าเนินงานทาง
วิชาการ  
3.  คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน 
 3.1  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการ 
 3.2  รองคณบดี  กรรมการ    
 3.3  นายพิชญา ทองอยู่เย็น กรรมการและเลขานุการ 
 3.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภัสสร  ค าสวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่1. จ าแนกสาขาบทความวจิัยและพิจารณากล่ันกรองผลงานวิจัยเบื้องต้น เพื่อเสนอให้ผูท้รงคุณวุฒิ
พิจารณา 
 

2.  พิจารณา... 
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 2. พิจารณาผลงานสร้างสรรค์ เพื่อร่วมน าเสนอในการประชุมวิชาการทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร ์
 3. ติดตามผลการพิจารณาผลงานวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 4. แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัยแก่เจ้าของบทความวิจัยทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ 
 5. ด าเนินการประชุมกลุ่มย่อยในวันงาน 
4.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 4.1  ที่ปรึกษาส านักงานรองอธิการบดี  ประธานกรรมการ 
 4.2  ผู้อ านวยการส านักงานรองอธิการบดี กรรมการ 
 4.3  ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ  กรรมการ 
 4.4  บุคลากรส านักงานรองอธิการบดี กรรมการ 
 4.5  นางสาวรัศมีพร พยุงพงษ ์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่1. จัดท าก าหนดการ ค ากล่าว หนังสือเชิญประธาน วิทยากร และแขกผู้รว่มงานในพิธีเปิด  
 2. ด าเนินการพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติตามก าหนดการให้เรียบร้อย 
5.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ ์
 5.1  ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และการตลาด ประธานกรรมการ 
 5.2  หัวหน้างานศิลปกรรม  กรรมการ 
 5.3  หัวหน้างานการตลาด  กรรมการ 
 5.4  บุคลากรส านักประชาสมัพันธ์และการตลาด กรรมการ 
 5.5  นายธีระ แสงศิริสายันห์กุล กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที ่1. ท าป้ายเพื่อการประชาสัมพันธ์งานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั จัดตกแต่งบริเวณภายใน
อาคาร และบริเวณโดยรอบ เพื่อให้เกิดความสวยงาม และให้ข้อมูลแกผู่้ร่วมงาน 
 2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 3. ออกเสียงตามสาย วิทยุกระจายเสียง และประกาศในสือ่สิ่งพิมพ์และทางเว็บไซต ์
 4. ให้บริการขอ้มูลแก่ผู้สอบถามทางโทรศัพท์ 
 5. บันทึกภาพนิ่งตลอดงาน 
6.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทศันูปกรณ ์
 6.1  ผู้อ านวยการส านักงานสื่อโสตทัศน์และสิ่งพิมพ ์ ประธานกรรมการ 
 6.2  บุคลากรส านักงานสื่อโสตทัศน์และสิง่พิมพ ์ กรรมการ 
 6.3  นายสุริยันต ์ วิจักขณ์ชัยกุล กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที…่ 
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มีหน้าที ่1.  อ านวยความสะดวกด้านการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนปูกรณ์เครื่องเสียงให้กับวิทยากร 
 2.  จัดท าซดีีบทคัดย่อเพื่อแจกผู้เข้าร่วมประชุม  
 3.  จัดท าซีดีรายงานฉบับสมบูรณ์ (Proceedings) ส่งสถาบันต่าง ๆ  
 4.  บันทึกภาพวีดิทัศน์กิจกรรมในการอบรมทั้งหมด 
7.  คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ สาธารณปูโภค รักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 7.1  ผู้อ านวยการส านักงานอาคารสถานที่  ประธานกรรมการ 
 7.2  บุคลากรส านักงานอาคารสถานที ่ กรรมการ   
 7.3  นางสุนันทา รักบรรจง กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่1. วางแผนก าหนดสถานที่ภายในบริเวณงานร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายที่เกีย่วข้องใหเ้รียบร้อย       
 2. ดูแลระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
 3. ดูแลความปลอดภัยภายในบริเวณสถานที่จัดงาน  และดูแลความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน 
 4. จัดการจราจรและก าหนดสถานที่จอดรถ  
8.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง 
 8.1  ผู้อ านวยการส านักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา ประธานกรรมการ 
 8.2  ผู้อ านวยการส านักงานรองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 
  8.3  ผู้อ านวยการส านักงานบคุคล  กรรมการ 
  8.4  บุคลากรส านักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา กรรมการ 
 8.5  บุคลากรส านักงานบุคคล  กรรมการ 
 8.6  บุคลากรส านักงานรองอธิการบดี กรรมการ 
 8.7  นางกฤษณา  วิรยศิร ิ กรรมการ 
 8.8  นางอรุณเลิศ วรรณยศ กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที ่จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ส าหรับบรกิารให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผูเ้ข้าร่วม
ประชุมวิชาการ 
9.  คณะกรรมการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 9.1  รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์  ประธานกรรมการ 
 9.2  Dr. Sukarna Chakma  กรรมการ 
 9.3  นายพิทักษ์ จงนันทวัฒน ์ กรรมการ 
 9.4  นางสาวชนฐิตา ภูวรัตน ์ กรรมการ 
 

9.5 หัวหน้า... 
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 9.5  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาองักฤษสื่อสารธุรกิจ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ตรวจสอบความถูกต้องของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ส่งให้กองบรรณาธิการฝ่ายจัดท ารายงานสืบเนื่อง 
10.  คณะกรรมการกองบรรณาธิการฝ่ายจัดท ารายงานสบืเนื่อง 
 10.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภัสสร ค าสวสัดิ ์ ประธานกรรมการ 
 10.2 รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์  กรรมการ 
 10.3 ดร.ภูวดล บัวบางพล ู กรรมการ  
 10.4  ดร.กิตติศักดิ ์ แป้นงาม กรรมการ 
 10.5 ผู้อ านวยการส านักหอสมุด  กรรมการและเลขานุการ 
 10.6 นางสาวรัตนา เอมสถิตย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่1.  ประสานงานกับฝ่ายเอกสารการจัดพิมพ ์
 2.  จัดต้นฉบับเพื่อจัดพิมพ์  
  3.  ตรวจรูปแบบและพิสูจนอ์ักษรให้ถกูต้องก่อนจัดพิมพ์  
11.  คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการจัดพิมพ ์
 11.1 ผู้อ านวยการส านักหอสมุด  ประธานกรรมการ 
 11.2 บุคลากรส านักหอสมุด  กรรมการ 
 11.3 นางสาวจันทรจ์ิรา นกงาม กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่1. รวบรวมบทความวิจัยและจัดรูปแบบต้นฉบับเล่มสมบูรณ์ 
 2. จัดท าต้นฉบับบทคัดย่อและรายงานฉบบัสมบูรณ์ส่งฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์เพื่อบนัทกึลงซีดี  
  3. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม 
12.  คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
 12.1 ผู้อ านวยการกลุ่มงานทรัพย์สิน ประธานกรรมการ 
 12.2 บุคลากรส านักงานพัสด ุ   กรรมการ 
 12.3 นางอรสา โชติพนัง กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่จัดเตรียมยานพาหนะให้พร้อมใช้ในการประชมุวิชาการฯ และกรณีฉุกเฉิน 
13.  คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ 
 13.1 ผู้อ านวยการส านักงานบริการคอมพิวเตอร ์ ประธานกรรมการ 
 13.2 บุคลากรส านักงานบริการคอมพิวเตอร ์ กรรมการ 
 13.3 นายสิทธิพงษ ์ พุทธวงษ ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที…่ 
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มีหน้าที ่1. จัดท าเว็บไซต์ของงานประชมุวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต
ชลบุรี 
 2. จัดท าเว็บเพจโปรแกรมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต ์
14.  คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 
 14.1  ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา ประธานกรรมการ 
 14.2 บุคลากรส านักงานทะเบียน   กรรมการ  
  14.3 นางสาวนิรชร บุญชูกุศล กรรมการ 
 14.4 ผู้อ านวยการส านักงานทะเบียน  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ รับลงทะเบียนและแจกเอกสารในการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
15.  คณะกรรมการฝ่ายหาผู้สนับสนุนการจัดงานและจัดท าของที่ระลึก 
 15.1 ผู้ช่วยอธิการบดี (นายนรินทร ์ พนาวาส) ประธานกรรมการ 
 15.2 รองคณบด ี  กรรมการ 
 15.3 ผู้อ านวยการส านักงานบริการคอมพิวเตอร ์ กรรมการ  
 15.4 นางสาวนวรัตน ์ ค าเสียง กรรมการ 
 15.5 นายสุพพัต เทียมเมธ ี กรรมการ 
 15.6 นางสมพร แก้วสงค์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่1. จัดหาผู้สนับสนุนการจัดงานพร้อมจัดท าโล่ให้ผูส้นับสนุนการจัดงาน 
 2. จัดท าของที่ระลึกส าหรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
16.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
 16.1 ผู้อ านวยการส านักงานการคลัง ประธานกรรมการ 
 16.2 ผู้อ านวยการส านักงานบัญช ี  กรรมการ 
 16.3 บุคลากรส านักงานการคลัง   กรรมการ 
 16.4 บุคลากรส านักงานบัญชี  กรรมการ 
 16.5 นางสาวอภิญญา อานันทประภา กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่1. วางแผนและจัดเก็บค่าลงทะเบียน 
 2. ดูแลการเบกิจ่ายเงินและการช าระบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบ 
 
 

17.  คณะกรรมการ… 
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17.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
  17.1 ผู้อ านวยการส านักงานกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ 
  17.2 หัวหน้าสาขาวชิาการจัดการการท่องเที่ยว กรรมการ 
  17.3 บุคลากรส านักงานกจิการนักศึกษา กรรมการ 
  17.4  คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา กรรมการ 
  17.5 นักศึกษาช่วยงาน  กรรมการ 
  17.6 หัวหน้าสาขาวชิาการบัญช ี  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่1. ต้อนรับและอ านวยความสะดวก ประธาน ผู้ทรงคุณวุฒ ิแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าประชุมวิชาการ 
 2. ประสานงานกับฝ่ายพิธีการ ฝ่ายจัดสถานที ่และฝ่ายโสตทัศนูปกรณ ์
18.  คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์
 18.1 ผู้อ านวยการส านักงานวิเทศสัมพันธ ์ ประธานกรรมการ 
 18.2 บุคลากรส านักงานวิเทศสัมพันธ ์ กรรมการ 
 18.3 นางสาวนันทยา หมื่นจ านงค ์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่1. ประสานงานกับผู้เข้าร่วมงานชาวต่างประเทศ 
 2. รับรองผู้เข้าร่วมงานชาวตา่งประเทศ 
19.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 19.1 ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนานวตักรรม ประธานกรรมการ 
 19.2 บุคลากรส านักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม กรรมการ 
 19.3 นางกุสุมา ถาวร กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ 1. จัดท าแบบประเมนิผล แจกและรวบรวมแบบประเมินผล 
  2. สรุปแบบประเมินผล 
 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไป 
 

                                        สั่ง   ณ   วันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 
 

                                                            
                                                                                   (รองศาสตราจารย์กาญจนา  มณีแสง)  
           รองอธิการบดีฝ่ายวจิัยและแผน ปฏิบตัหิน้าที่แทน                                                                                   
                                                                                        รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุร ี
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุร ี

ที ่155/2561 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานน าเสนอกลุ่มย่อยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 

 -------------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิครั้งที่ 8 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ที่
จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดท่ีี 12 กรกฎาคม 2561 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจ
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ 47/2543 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่อง การมอบอ านาจให้ รองอธิการบดี 
วิทยาเขตชลบุรี และอาศัยอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ที่ 368/2560 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 
2560 เรื่อง มอบหมายการลงนามในเอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
น าเสนอกลุ่มย่อยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 
ดังต่อไปนี้ 
 1.  คณะกรรมการด าเนินการน าเสนอกลุ่มย่อยแบบบรรยาย 
  กลุ่มผลงานวิชาการที่น าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1003) 
  1.  ดร. ธ.ธง   พวงสุวรรณ ประธานกรรมการ 
  2.  นางสาวลัดดาวรรณ   มีอนันต ์ กรรมการ 
  3.  นายปฐม   พุ่มพวง  กรรมการและเลขานุการ 
  กลุ่มผลงานวิชาการที่น าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1004) 
  1.  รองศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย  สุขสกุลชัย ประธานกรรมการ 
  2.  นางจิราภรณ์   ชมยิ้ม กรรมการ  
  3.  นางนงเยาว์   สอนจะโปะ กรรมการและเลขานุการ 
  กลุ่มผลงานวิชาการทีน่ าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1005) 
  1.  รองศาสตราจารย์ ดร. ชลธิศ ดาราวงษ ์ ประธานกรรมการ 
  2.  ดร. สายชล  ปิ่นมณ ี กรรมการ  
  3.  นางจิราวรรณ  เนียมสกุล กรรมการและเลขานุการ 
 

กลุ่มผลงาน... 
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  กลุ่มผลงานวิชาการที่น าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1006) 
  1. รองศาสตราจารย์เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง ประธานกรรมการ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารยพ์งศ์สิน พรหมพิทักษ ์ กรรมการ 
  3. นายชินวัฒน์  ประยูรรัตน ์ กรรมการและเลขานุการ 
  กลุ่มผลงานวิชาการที่น าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1009) 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิน่ปินัทธ ์ จ่าดา ประธานกรรมการ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระทิน ชัยทองค า กรรมการ 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพร  ด าจับ กรรมการและเลขานุการ 
  กลุ่มผลงานวิชาการที่น าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1010) 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชทพงษ์ เชื้อดี ประธานกรรมการ 
  2. นางโสภิศ  ตรัสสรณวาทิน กรรมการ 
  3. นางสาวปภาดา  ประมาณพล กรรมการและเลขานุการ 
  กลุ่มผลงานวิชาการที่น าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1012) 
  1. Dr. Sukarna  Chakma Committee Chairman 
  2.  Mr. Pitak   Jongnantawat Committee 
  3.  Miss Chonthita   Phuwarat Committee and Secretary 
 

มีหน้าที ่ 1. แนะน าผู้น าเสนอผลงานวิชาการในการด าเนินการน าเสนอผลงานแบบบรรยาย 
  2. ก ากับเวลาในการน าเสนอ โดยใช้เวลาน าเสนอ 15 นาที  และตอบข้อซักถาม 5 นาที รวมเวลาทั้งหมด 
20 นาที เมื่อเริ่มน าเสนอครบ 10 นาที  แจ้งเตือน “เหลือเวลา 5 นาที” และแจ้งเตือนอีกครั้งเมื่อครบก าหนดเวลา
ตอบข้อซักถาม 5 นาที แจ้ง “หมดเวลา” 
 3. คอยก ากับความเรียบร้อยของบรรยากาศในการน าเสนอกลุ่มย่อย 
 4. เปลี่ยนป้ายช่ือให้สอดคล้องกับผู้น าเสนอ 
 5. มอบเกียรตบิัตรแก่ผู้น าเสนอผลงานวิชาการ หลังเสร็จสิ้นการน าเสนอ 
 2.  คณะกรรมการด าเนินการน าเสนอกลุ่มย่อยแบบโปสเตอร ์
  กลุ่มผลงานวิชาการที่น าเสนอแบบโปสเตอร์ (ห้อง 1011) 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวิชญ์  เลิศไทยตระกูล ประธานกรรมการ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภัสสร  ค าสวัสดิ์ กรรมการ   
  3. นางสาวปราณ ี  เปียช้าง กรรมการและเลขานุการ 
 

 กลุ่มผลงาน… 
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  กลุ่มผลงานวิชาการที่น าเสนอแบบโปสเตอร์ (ห้อง 1012) 
  1. Dr. Sukarna  Chakma Committee Chairman 
  2.  Mr. Pitak   Jongnantawat Committee 
  3.  Miss Chonthita   Phuwarat Committee and Secretary 
 

มีหน้าที ่ 1. จัดเตรียมสถานที่ และก าหนดผังการตั้งบอร์ด ส าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร ์           
(ห้อง  1011 และห้อง 1012 ชั้น 10 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์) 
  2. ก าหนดชื่อผู้น าเสนอผลงานวิชาการโดยติดที่บอร์ด 
  3. แนะน าผู้น าเสนอแบบโปสเตอร์ด าเนินการตอบข้อซักถามตามเวลาทีก่ าหนด 
  4. เยี่ยมชม และซกัถามผู้น าเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ เพือ่เป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ 
  5. มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอผลงานวิชาการ หลังเสร็จสิ้นการน าเสนอ 
 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไป 
 

                                        สั่ง   ณ   วันที่  27  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
 

                                                            
                                                                                   (รองศาสตราจารย์กาญจนา  มณีแสง)  
                       รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน ปฏิบัติหน้าทีแ่ทน                                                                                   
                                                                                        รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุร ี
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุร ี

ที่  134/2561 

เรื่อง   แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒพิิจารณาผลงานทางวชิาการในการประชุมวชิาการ 
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 8   

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

 เพื่อให้การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิครั้งที่ 8 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต ชลบุรี ท่ี
จะจัดขึ้นวันพฤหัสบดีท่ี 12 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ท่ี 47/2543 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่อง 
การมอบอ านาจให้ รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี และอาศัยอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต
ชลบุรี ที่ 368/2560 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง มอบหมายการลงนามในเอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
จึงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8  
ดังต่อไปนี้ 
  1.  รศ. ดร. วิสุทธิ์  สุนทรกนกพงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
  2.  รศ. ดร. ชลธิศ  ดาราวงษ ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
  3.  รศ. เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
  4.  ผศ. ดร. ธันยวิช วิเชียรพนัธ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
  5.  ผศ. ดร. วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
  6.  ผศ. ดร. เศรษฐชัย ชัยสนิท  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
  7.  ผศ. ดร. จิรพงษ์ จันทร์งาม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
  8.  ผศ. ดร. ปริยา รินรัตนากร  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
  9.   ผศ. ดร. ปิ่นปินัทธ ์ จ่าดา  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
 10. ผศ. ดร. บุญธรรม พรเจริญ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 11.  ผศ. ประภัสสร ค าสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
 12. ผศ. อนันต์ เพียรวัฒนะกุลชัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
 13.  ผศ. สุระทิน ชัยทองค า  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
 14. ดร. ภูวดล บัวบางพล ู  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 15.  ดร. กิตติศักดิ ์ แป้นงาม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 16. ดร. ทิพวัลย ์ ขันธมะ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

          17.   ดร. สุธี ... 
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 17. ดร. สุธี อยู่สถาพร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 18. ดร. บวรวิทย ์ เปรื่องวงศ์   ศาลอุทธรณ์ภาค 7 
 19. ดร. สุนีย ์ ชัยสุขสังข์  นักวิชาการอิสระ 
 20. ดร. ปิยาน ี จิตร์เจริญ โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 21. ดร. ธ.ธง พวงสุวรรณ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
 22. ดร. ปาริชาติ คุณปลื้ม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี  

 23. ดร. สายชล ปิ่นมณ ี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
 24.  Dr. David  Wortley  The Serious Games Institute 
 25.  Dr. Elizabeth Tipton  College Columbia University  
 26.  Dr. KRIZ Willy  Christian   Kozminski University  Jagiellońska 
 27.  Dr. Russell Gerald Wrosenkranz  Independent Scholar 
 28.  Dr. Ryoju  Hamada  Sirindhorn International Institutie of Technology 

 29.  Dr. Vinod  Dumblekar  GITAM University    
 30.  Dr. William M.  Martin  Sinai Medical Center Miami 
 31.  Dr. Yusuke  Toyod  College of Policy Science Ritsumeikan University 
มีหน้าที่  พิจารณากลั่นกรองผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ เพื่อให้เจ้าของผลงานน าเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8  
 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่บดันี้เป็นตน้ไป 

 

             สั่ง   ณ   วันที่  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
                                                                                                  
 
                                                                                               (รองศาสตราจารย์กาญจนา  มณีแสง) 
                                                                                      รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน ปฏิบัติหน้าทีแ่ทน                                                                                  
                                                                                                     รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี    
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