
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติเร่ือง ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือการพัฒนา 
RESEARCH AND CREATIVE SOLUTIONS FOR DEVELOPMENT 
2013 SPUC NATIONAL CONFERENCE 

 

 

 



สารจากรองอธิการบดวิีทยาเขต 

 ในชวงเวลาอีกไมถึง 2 ป ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเราจะรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ทุกฝายเรงเตรียมความพรอมที่จะกาวไปพรอมกับการพัฒนาอาเซียนใหเปนหน่ึง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต

ชลบุรี ไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนางานอยางตอเนื่องคือ เปดเวทีสําหรับการพัฒนาบุคลากรของสังคม 

โดยจัดใหมีการประชุมวิชาการระดับชาติ เปนแหลงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณเชิงวิชาการ สําหรับ

นักวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ซ่ึงมุงเปาหมายในการพัฒนาการศึกษาคนควา การวิจัย และพัฒนา

นวัตกรรมใหม ๆ เพื่อสนับสนุนใหอาจารย นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาของสถาบันตาง ๆ ไดเผยแพร

ผลงานวิจัยสูสาธารณะ กิจกรรมทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึนนี้เปนเครื่องยืนยันการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถาบันการศึกษาอีกทางหน่ึงดวย 

 ในนามของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอขอบคุณผูเกี่ยวของทุกฝาย ทั้งนักวิชาการ 

ผูเขารวมโครงการ ผูเสนอผลงานและบุคลากรทุกคนที่ต้ังใจทํางานอยางทุมเท เพ่ือใหภารกิจสําคัญของ

มหาวิทยาลัยลุลวงดวยดี ขออํานวยพรใหการประชุมบรรลุเปาหมาย และขอใหผูเกี่ยวของทุกคนประสบสุข 

ความสําเร็จท่ัวกัน 

 

           

            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมวงศ  วัจนสุนทร) 
        รองอธกิารบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบรุ ี

                                                                     29  มีนาคม 2556                                                                    



สารจากประธานคณะกรรมการฝายอํานวยการจัดการประชุม 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ (2013 SPUC National Conference) เร่ือง ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
เพื่อการพัฒนา (Research and creative solutions for development)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
จัดข้ึน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนเวทีทางวิชาการในการแลกเปล่ียนความรูและสงเสริมสนับสนุนการเสนอ
ผลงานวิจัยของอาจารย  นักวิจัย  นิสิต  นักศึกษา  นักประดิษฐ  ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน  ตลอดจน
แลกเปล่ียนความรูและประสบการณการวิจัยและพัฒนา  กําหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ  ในวันศุกรท่ี  
3 พฤษภาคม 2556 โดยมีประธานในพิธีคือนายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม รองศาสตราจารย ดร.ครรชิต มาลัยวงศ 
ราชบัณฑิต หลังจากนั้นทานกรุณาบรรยายพิเศษเร่ือง ความเสี่ยงในชีวิตประจําวัน รวมท้ังระบบไอที ซ่ึงเปน
เร่ืองท่ีทุกคนตองทราบ ตอจากนั้นจะเปนการบรรยายพิเศษในประเด็นรอนเร่ือง ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานเพื่อการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดย ดร.วรพล โสคติยานุรักษ เลขาธิการ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  สําหรับในภาคบายเปนการนําเสนอผลงานท้ังแบบ
บรรยายและแบบโปสเตอร 

ในนามของคณะกรรมการฝายจัดงาน  ขอขอบคุณกรรมการผูทรงคุณวุฒิทุกทาน คณะกรรมการทุกฝาย   
และคณะทํางานทุกทานท่ีมีสวนชวยขับเคลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง คณะทํางานชุดท่ีรับชวงในข้ันทาย ๆ เชน ตรวจสอบบทคัดยอภาษาอังกฤษ  เอกสารการ
จัดพิมพ และฝายโสตทัศนูปกรณ ท่ีชวยเปนภาระจัดพิมพ/จัดทําซีดีบทคัดยอและรายงานฉบับสมบูรณ  
ตลอดจนองคกรภาครัฐและเอกชนที่ใหการสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติในคร้ังนี้  
ขอขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองทานและผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีมีสวนสําคัญทําใหการประชุมวิชาการ
ระดับชาติคร้ังนี้ ประสบความสําเร็จไดดวยดี 
 

                                                                                          
       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ  อุสาหะ) 
            ผูชวยอธิการบดี 
             29 มีนาคม 2556 



   
 

  
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ   
เร่ือง ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อการพัฒนา 

(2013 SPUC National Conference) 
วันศุกรท่ี 3 พฤษภาคม  2556 

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น.  พิธีเปด 
   - กลาวตอนรับ โดย รองอธิการบดี ฝายบริหาร 

  ดร.บุษบา ชัยจินดา 
   - กลาวรายงาน โดย ผูชวยอธิการบดี 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ  อุสาหะ 
- ประธานในพิธีกลาวเปดงาน 
  รองศาสตราจารย ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ ราชบัณฑิต  นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม 

09.15– 10.15 น.  ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง  ความเสี่ยงในชีวิตประจําวัน รวมท้ังระบบไอที  
   โดย รองศาสตราจารย ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ ราชบัณฑิต  นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม 
10.15– 10.30 น.  พักผอนตามอัธยาศัย 
10.30 – 12.00 น. การบรรยายพิเศษ ในหัวขอ “ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพือ่การสราง

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ” 
โดย ดร.วรพล  โสคติยานุรักษ  เลขาธิการคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น.  การนําเสนอผลงานวิจยั 
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   - สาขาวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
   - สาขาวิชาการบริหาร การจัดการ 
   - สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
   - งานสรางสรรค 
 

……………………………………… 



รายนามผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ 

“งานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือการพัฒนา” 
(2013 SPUC National Conference) 

 
 

 1.  รองศาสตราจารย ดร.ครรชิต มาลัยวงศ ราชบัณฑิต ประธานกรรมการ 
 2.  ศาสตราจารย ดร.พรทิพย ดีสมโชค   กรรมการ 
 3.  ศาสตราจารย พล.ต.ต.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย   กรรมการ 
 4.  รองศาสตราจารย ดร.ศรัณย วรรธนัจฉริยา  กรรมการ 
 5.  รองศาสตราจารย ดร.คุณวุฒิ คนฉลาด   กรรมการ 
 6.  รองศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย สุขศรีงาม   กรรมการ 
 7.  รองศาสตราจารย ดร.สัลยุทธ สวางวรรณ   กรรมการ 
 8.  รองศาสตราจารย ดร.ประสงค ประณีตพลกรัง  กรรมการ 
 9.  รองศาสตราจารย ดร.เอ้ือน ปนเงิน   กรรมการ 
 10.  รองศาสตราจารย ดร.คณิต ไขมุกด   กรรมการ 
 11.  รองศาสตราจารย ดร.สุพจน บุญวิเศษ   กรรมการ 
 12.  รองศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ ์ เกิดประสพ   กรรมการ 
 13.  รองศาสตราจารย ดร.นติยา เกิดประสพ   กรรมการ 
 14.  รองศาสตราจารย ดร.น้ําทิพย วิภาวิน   กรรมการ  
 15.  รองศาสตราจารย ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล   กรรมการ 
 16.  รองศาสตราจารย ดร.วไิลลักษณ สุวจิตตานนท  กรรมการ 
 17.  รองศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค อินทรประเสิรฐ  กรรมการ 
 18.  รองศาสตราจารย ดร.ภูริชญา วัฒนรุง   กรรมการ 
 19.  รองศาสตราจารย ดร.ภมิู โชคเหมาะ   กรรมการ 
 20.  รองศาสตราจารย ดร.ชาติชาย อิสรัมย   กรรมการ 
 21.  รองศาสตราจารย ดร.ประสาท อิศรปรีดา   กรรมการ   
 22.  รองศาสตราจารย ดร.ฉลอง ทับศรี   กรรมการ 
 23.  รองศาสตราจารย ดร.องอาจ นัยพัฒน   กรรมการ 
 24.  รองศาสตราจารย ดร.ดษุฎี โยเหลา   กรรมการ 
 25.  รองศาสตราจารย ดร.กัลยา ตัณศิริ   กรรมการ 
 26.  รองศาสตราจารย ดร.สุรชัย สุขสกุลชัย   กรรมการ 
 27.  รองศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท  กรรมการ 
 28.  รองศาสตราจารย ดร.พงษชาญ ณ ลําปาง   กรรมการ 
 29.  รองศาสตราจารย ดร.สุพจน บุญวิเศษ   กรรมการ 



 30.  รองศาสตราจารย ดร.กหุลาบ รัตนสัจธรรม  กรรมการ  
 31.  รองศาสตราจารย ดร.พชิิต สุขเจริญพงษ  กรรมการ 
 32.  รองศาสตราจารย ดร.นภดล รมโพธ์ิ   กรรมการ 
 33.  รองศาสตราจารยวิรัช สงวนวงศนาวา  กรรมการ 
 34.  รองศาสตราจารยยุทธนา ธรรมเจริญ   กรรมการ 
 35.  รองศาสตราจารยยุพาวรรณ วรรณวาณิชย  กรรมการ 
 36.  รองศาสตราจารยกาญจนา มณีแสง   กรรมการ 
 37.  รองศาสตราจารยยืน ภูวรวรรณ   กรรมการ 
 38.  รองศาสตราจารยสุพล อิงประสาร   กรรมการ 
 39.  รองศาสตราจารยภารด ี มหาขันธ   กรรมการ 
 40.  รองศาสตราจารยดลพร บุญพารอด   กรรมการ 
 41.  รองศาสตราจารยสุนา สิทธิเลิศประสิทธ์ิ  กรรมการ 
 42.  รองศาสตราจารยเนตรพณัณา ยาวิราช   กรรมการ 
 43.  รองศาสตราจารยสุวิทย นิ่มนอย   กรรมการ 
 44.  รองศาสตราจารยบํารุง สุขพรรณ   กรรมการ 
 45.  รองศาสตราจารยธนชัย ยมจินดา   กรรมการ 
 46.  รองศาสตราจารยสุมน อยูสิน   กรรมการ 
 47.  รองศาสตราจารยนิพันธ เห็นโชคชัยชนะ  กรรมการ 
 48.  รองศาสตราจารยวาณ ี ฐาปนวงศศานติ  กรรมการ 
 49.  รองศาสตราจารยศิริโสภาคย บูรพาเดชะ   กรรมการ 
 50.  รองศาสตราจารยนิภา ศรีไพโรจน   กรรมการ   
 51.  รองศาสตราจารยชนินทร ชุณหพนัธรักษ  กรรมการ 
 52.  รองศาสตราจารยรัตนา จักกะพาก   กรรมการ 
 53.  รองศาสตราจารยสุเมธ จานประดับ   กรรมการ 
 54.  รองศาสตราจารยจารุวรรณ ธรรมวัตร   กรรมการ 
 55.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชิิต อูอน   กรรมการ 
 56.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาวณิ ี เพชรสวาง   กรรมการ 
 57.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วภิาว ี หัตถกรรม   กรรมการ 
 58.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
 59.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาติ มณีโชติ   กรรมการ 
 60.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระพีพร ศรีจําปา   กรรมการ 
 61.  ผูชวยศาสตราจารย (วาท่ีเรือตรี) ดร.เอกวิทย  มณีธร     กรรมการ 
 62.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ ชัยกิจอุราใจ   กรรมการ 



 63.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัควรรณ แสงวิภาค   กรรมการ 
 64.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชลี วงศหลา   กรรมการ 
 65.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรเจิด จงอภิรัตนกุล  กรรมการ 
 66.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฐม หงษสุวรรณ   กรรมการ 
 67.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ ์   กรรมการ  
 68.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พชรนนท สายัณหเกณะ  กรรมการ  
 69.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ ภูพัฒนวิบูลย  กรรมการ 
 70.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา สงวนสัตย   กรรมการ 
 71.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมวงศ วัจนสุนทร   กรรมการ 
 72.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธิษฐ นากกระแสร  กรรมการ 
 73.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต   กรรมการ 
 74.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉันทนา จันทวงศ   กรรมการ 
 75.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ อุสาหะ   กรรมการ 
 76.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย มีคํา   กรรมการ 
 77.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ อุสาหะ   กรรมการ 
 78.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศิลป สืบวัฒนะ   กรรมการ 
 79.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาวรรณ นิ่มนอย   กรรมการ 
 80.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วจิิตร อุดอาย   กรรมการ 
 81.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชฎาวรรณ นิ่มนวล   กรรมการ 
 82.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วไิล ล่ิมถาวรานันต  กรรมการ 
 83.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริาพร ระโหฐาน   กรรมการ 
 84.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ  กรรมการ 
 85.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัมพันธ จันทรด ี   กรรมการ 
 86.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ ชินสาร   กรรมการ 
 87.  ผูชวยศาสตราจารย เภสัชกร ดร.เกรียงศักดิ์  เอ้ือมเก็บ   กรรมการ 
 88.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท  กรรมการ 
 89.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา กรเพชรปราณ ี  กรรมการ 
 90.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรินี มณีศรี   กรรมการ 
 91.  ผูชวยศาสตราจารยพูนทรัพย วัจนสุนทร   กรรมการ 
 92.  ผูชวยศาสตราจารยพิมพรรณ สุจารินพงค   กรรมการ   
 93.  ผูชวยศาสตราจารยจิรพงษ จันทรงาม   กรรมการ 
 94.  ผูชวยศาสตราจารยนวลศรี เดนวัฒนา   กรรมการ 
 95.  ผูชวยศาสตราจารยวิรุฬห ศรีบริรักษ   กรรมการ 



 96.  ผูชวยศาสตราจารยประภัสสร คําสวัสดิ์   กรรมการ 
 97.  ผูชวยศาสตราจารยเยาวนารถ พันธุเพ็ง   กรรมการ 
 98.  ผูชวยศาสตราจารยอุไรวรรณ จิตเปนธม คิม  กรรมการ 
 99.  ผูชวยศาสตราจารยประทีป จินง่ี   กรรมการ 
 100.  ผูชวยศาสตราจารยสุวทิย นิ่มนอย   กรรมการ 
 101.  ผูชวยศาสตราจารย (พิเศษ) ประทีป ทับอัตตานนท  กรรมการ 
 102.  ดร.วรรณด ี สุทธินรากร   กรรมการ 
 103.  ดร.มนตรี อนันตรักษ   กรรมการ 
 104.  ดร.ปาริชาติ คุณปล้ืม   กรรมการ 
 105.  ดร.จุมพฎ บริราช   กรรมการ 
 106.  ดร.จักรพงษ ลิมปนุสสรณ  กรรมการ 
 107.  ดร.ฐิติมา ไชยะกุล   กรรมการ 
 108.  ดร.บวรวิทย เปร่ืองวงศ   กรรมการ 
 109.  ดร.สารทิศ สกุลคู   กรรมการ 
 110.  ดร.อัศมเดช วานิชชินชัย   กรรมการ   
                  111.  ดร.กมล ชัยวัฒน   กรรมการ 
 112.  ดร.กมล จิราพงษ   กรรมการ  
 113.  ดร.พูนผล เตวิทย   กรรมการ 
 114.  ดร.อัฏฐมา นิลนพคุณ   กรรมการ 
 115.  ดร.นิเวศน จิระวิชิตชัย   กรรมการ 
 116.  ดร.คนึงนิจ กุโบลา   กรรมการ   
 117.  ดร.จําเนยีร จวงตระกูล   กรรมการ  
 118.  ดร.ธ.ธง พวงสุวรรณ   กรรมการ 
 119.  ดร.สุธี อยูสถาพร   กรรมการ 
 120.  ดร.สอาด หอมมณ ี   กรรมการ 
 121.  ดร.นิพัทธ จงสวัสดิ ์   กรรมการ 
 122.  ดร.อัครา โศภารักษ   กรรมการ 
 123.  ดร.สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี  กรรมการ 
 124.  ดร.มณีรัตน ภาคธูป   กรรมการ 
 125.  ดร.ธนวตั ลิมปพาณิชยกลุ  กรรมการ 
 126.  ดร.สฤษด์ิ ศรีขาว   กรรมการ 
 127.  ดร.ศรัญญา กันตะบุตร   กรรมการ 
 128.  ดร.ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล  กรรมการ 



 129.  ดร.ภุมรินทร ภิรมยเลิศอมร  กรรมการ 
 130.  ดร.ภัทราวด ี มากมี   กรรมการ 
 131.  ดร.วิเชียร อินทะสี   กรรมการ 
 132.  ดร.โชติสา ขาวสนิท   กรรมการ 
 133.  ดร.วชิราพรรณ แกวประพันธ  กรรมการ 
 134.  ดร.ผกามาศ ชูสิทธ์ิ   กรรมการ 
 135.  ดร.พันธุศักดิ ์ ไทยสิทธ์ิ   กรรมการ 
 136.  ดร.ทนงศักดิ ์ โสวจัสสตากุล  กรรมการ 
 137.  ดร.สุเทพ ทองประดิษฐ  กรรมการ 
 138.  ดร.นําชัย ศุภฤกษชัยสกลุ  กรรมการ 
 139.  ดร.อัญชลี สุขในสิทธ์ิ   กรรมการ 
 140.  ดร.ชลธิศ ดาราวงษ   กรรมการ 
 141.  ดร.พรลภัส ณ  ลําพูน   กรรมการ 
 142.  ดร.รัชดาวรรณ อิทธิไพสิฐพันธุ  กรรมการ 
 143.  ดร.ปริยา รินรัตนากร   กรรมการ  
 144.  ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช  กรรมการ 
 145.  ดร.สุทิติ ขัตติยะ   กรรมการ 
 146.  ดร.ธารทัศน โมกขมรรคกุล  กรรมการ 
 147.  ดร.ไพรัช พิบูลยรุงโรจน  กรรมการ 
 148.  ดร.ชนมณัฐชา กังวานศุภพนัธ  กรรมการ 
 149.  ดร.ธวิช สุดสาคร   กรรมการ  
 150.  ดร.ฉันทลักขณ ฮีสวัสดิ์   กรรมการ 
 151.  ดร.พัชรา โพธ์ิไพฑูรย   กรรมการ 
 152.  Dr.Pham Vu  Phi Ho   กรรมการ 
 153.  ดร.เศรษฐชัย ชัยสนทิ   กรรมการและเลขานุการ 
  



กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการท่ีนําเสนอแบบบรรยาย 
หอง 1003  ชัน้ 10  อาคาร ดร. สุข – มาลินี  พุคยาภรณ 
 

ประธาน ดร.ธ.ธง   พวงสุวรรณ 
กรรมการ ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท 
เลขานุการ อาจารยนงเยาว สอนจะโปะ 

 
เวลา ชื่อบทความ ผูเสนอ 

13.00–13.20 น. ระบบประมวลผลความตองการใชน้ําประปาบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต 

ประจักษ  สังฆธรรม 
(ม.นอรทกรุงเทพ) 

13.20–13.40 น. การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
ดวยกรอบงานโฟนแก็ป 

วัชรินทร  วัชรพันธุ 
(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

13.40–14.00 น. ผลของอินเตอรเน็ตความเร็วสูงท่ีมีตอประสิทธิภาพการผลิตของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

วรเทพ  จกัรฤทธิพงศ 
(ม.เชียงใหม) 

14.00–14.20 น. ผลของอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
สรางสรรคของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 

ธิติมานันท  พนูจันทร 
(ม.เชียงใหม) 

14.20–14.40 น. การออกแบบและพัฒนาระบบสมุดอัตราพัสดุประจําเรือ 
 

สมจีน  แสงดาว 
(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

14.40–15.00 น. การใชส่ือสังคมออนไลนของผูปฏิบัติงานประชาสัมพันธ 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประวณีนุช   
กาญจนขจรศักดิ ์
(ม.เกษตรศาสตร) 

15.00–15.20 น. ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม  

อุทัยรัตน  เพงผล 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

15.20–15.40 น. การพัฒนาเกมเพ่ือการเรียนรูทางคณิตศาสตร: จายตลาด 
แสนสนุก 

นรภัทร  เพิ่มพูล 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

15.40 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการนําเสนอผลงานวิชาการ  

 
 
 



หอง 1004  ชัน้ 10  อาคาร ดร. สุข – มาลินี  พุคยาภรณ 
 

ประธาน อาจารยจิราภรณ   ชมยิ้ม 
กรรมการ อาจารยลัดดาวรรณ  มีอนันต 
เลขานุการ อาจารยธนาพร  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 

  
เวลา ชื่อบทความ ผูเสนอ 

13.00–13.20 น. การใชเทคนิคการสอนแบบอุปนัยกับนิรนยัในการพัฒนา
กระบวนการคิดเชิงมโนทัศนเร่ือง ปริพันธของฟงกชัน 

ธัญลักษณ  พงษดวง   
(ม.บูรพา) 

13.20–13.40 น. การเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ และ 
เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติกับการ
สอนโดยใชแนวคิดวิธีธรรมชาติ 

พระมหายรรยง   
ลันลอด 
(ม.ราชภัฏเทพสตรี) 

13.40–14.00 น. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือท่ีสงเสริมการให
เหตุผลทางคณติศาสตรเร่ือง ความนาจะเปน สําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

สุพรรณี  อภิชัยเอนก 
(ม.นเรศวร) 

14.00–14.20 น. การศึกษาองคความรูเพื่อการพึ่งพาตนเองของผูสูงอายุชาวชาติ
พันธุไทยเบ้ิงท่ียั่งยืน ภายหลังการต้ังถ่ินฐานใหม ณ จังหวัด
ลพบุรี ประเทศไทย 

พรวิภา  วิภาตะจิตร 
(ม.มหิดล) 

14.20–14.40 น. ผลการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเร่ือง ฟสิกส
นิวเคลียร  เพื่อพัฒนาความเขาใจและการคิดอยางมีวจิารณญาณ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คมกฤช  จีนกลุ 
(ม.นเรศวร) 

14.40–15.00 น. ขอมูลการดูแลสุขภาพทางเลือก: กรณีศึกษาชุมชนตําบลบึงศาล 
อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 

ยามีละ  ดอแม 
(วิทยาลัยนานาชาติเซนตเทเรซา) 

15.00–15.20 น. การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน: 
กรณีศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค I มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ณัฐกานต  ธรรมาอภิรมย 

(ม.เกษตรศาสตร) 

15.20 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการนําเสนอผลงานวิชาการ  

 
 
 
 



หอง 1005  ชัน้ 10  อาคาร ดร. สุข – มาลินี  พุคยาภรณ 
 

ประธาน ดร.สอาด หอมมณี 
กรรมการ อาจารยจงรักษ พลสงคราม 
เลขานุการ อาจารยชัชทพงษ   เชื้อดี 

 
เวลา ชื่อบทความ ผูเสนอ 

13.00–13.20 น. ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชอํานาจของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 

 

ดาบตํารวจ  ธีรวัฒน  
นามคีรี 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

13.20–13.40 น. มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550 

ทวีวัฒน  โคตรสมบัติ 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

13.40–14.00 น. ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดต้ังองคการ
อิสระในการจดัการส่ิงแวดลอมตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

จิรัชยา  ธรรมคุณ 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

14.00 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการนําเสนอผลงานวิชาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หอง 1006  ชัน้ 10  อาคาร ดร. สุข – มาลินี  พุคยาภรณ 
 

ประธาน รศ.สุวิทย  นิ่มนอย 
กรรมการ อาจารยศิริพงศ  อัครชัยภูมิสกุล 
เลขานุการ อาจารยอนันต  ชวยนึก 

 
เวลา ชื่อบทความ ผูเสนอ 

13.00–13.20 น. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการปลอยท้ิงมลภาวะ 
ในทะเล: ศึกษาเปรียบเทียบกรณีแทนขุดเจาะปโตรเลียม 
นอกชายฝง 

วชสัน  ณ ระนอง 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

13.20–13.40 น. การเคล่ือนไหวทางการเมืองของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  
พ.ศ. 2500–2519 

อังศุมาลี  ลําอิน 
(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

13.40–14.00 น. การบังคับใชโทษทางปกครองแทนโทษทางอาญาตาม 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
 

พันตํารวจโท ชิงชัย 
โปษยาอนวุัตร 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

14.00–14.20 น. ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองสิทธิ 
ในการสอบสวนผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา 

 

สิบตํารวจเอก พงศพันธ 
วิรัชอารีกุล 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

14.20–14.40 น. ปญหากฎหมายเกีย่วกับการรับรองความถูกตองของเอกสาร
มหาชนเพื่อใชในตางประเทศตามอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1961 

วุฒิไกร  ผิวขาว 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

14.40 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการนําเสนอผลงานวิชาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หอง 1009  ชัน้ 10  อาคาร ดร. สุข – มาลินี  พุคยาภรณ 
 

ประธาน ผศ.พูนทรัพย  วัจนสุนทร 
กรรมการ อาจารยสุทธิดา  นาคเจริญ 
เลขานุการ อาจารยพงศสิน พรหมพิทักษ 

 
เวลา ชื่อบทความ ผูเสนอ 

13.00–13.20 น. การพัฒนาสถานีวิทยุของรัฐเพื่อสรางคล่ืนตนแบบของวทิยุ
สาธารณะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว 

ดร.สุทิติ  ขัตติยะ 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

13.20–13.40 น. การเตรียมความพรอมขององคกรส่ือวิทยุโทรทัศนในการ 
สรางการรับรูของประชาชนเพ่ือการเขาสูประชาคมอาเซียน 

พุฒิพงษ  รับจนัทร 
(ม.เกษตรศาสตร) 

13.40 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการนําเสนอผลงานวิชาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หอง 1010  ชัน้ 10  อาคาร ดร. สุข – มาลินี  พุคยาภรณ 
 

ประธาน ผศ.ดร.ศริิลักษณ   อุสาหะ 
กรรมการ อาจารยณัฐพร  อิฐสุวรรณ  กัง 

เลขานุการ อาจารยภาณุวัฒน  พันธโคตร 
 

เวลา ชื่อบทความ ผูเสนอ 
13.00–13.20 น. ทักษะดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2555  
วรรษมน  กุลจรัินธร 
(ม.สยาม) 

13.20–13.40 น. การศึกษาเปรียบเทียบ พฤติกรรม ทัศนคติ  และระดับการมี 
สวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมในการทองเท่ียวของ
นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีชายหาดบางแสนและชายหาดจอมเทียน 

สนิทเดช  จินตนา 
(ม.บูรพา) 

13.40–14.00 น. การสรางอัตลักษณของภูมิปญญาทองถ่ินในระบบความรู 
ของชุมชน 

สายใจ  เบ็ญโสะ 
(ม.สงขลานครินทร) 

14.00–14.20 น. จริยธรรมในอุตสาหกรรมบริการตามมุมมองของนักศึกษาฝกงาน 
วิทยาลัยดุสิตธานี 

สานิตย  หนนูลิ 
(วิทยาลัยดุสิตธานี) 

14.20–14.40 น. การรับรูภาพลักษณเมืองพัทยาของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
 

ณิฌา  เอสเคน 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

14.40 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการนําเสนอผลงานวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หอง 1011  ชัน้ 10  อาคาร ดร. สุข – มาลินี  พุคยาภรณ 
 

ประธาน ดร.ชลธิศ  ดาราวงษ 
กรรมการ ผศ.ประภัสสร  คําสวัสด์ิ 
เลขานุการ อาจารยชัยณรงค ชัยจินดา 

 
เวลา ชื่อบทความ ผูเสนอ 

13.00–13.20 น. ผลกระทบของขอจํากัดการยืมหุนขายชอรตตอความผันผวน, 
ความเบ, และความโดงของผลตอบแทนในระหวางวนั 

วิวัฒน  สุริยาวรกุล 
(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

13.20–13.40 น. ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกจิของประเทศญ่ีปุนและเอเชียท่ีมี
ตอการเคล่ือนยายการลงทุนทางตรงจากประเทศญ่ีปุนสูประเทศ
ในอาเซียน 4 และ 3 ประเทศอุตสาหกรรมใหม 

พีรเดช  ชูเกยีรติขจร 
(ม.เชียงใหม) 

13.40–14.00 น. ความสัมพันธระหวางทุนทางสังคมกับคุณภาพชีวติของ
ประชากร: กรณีศึกษาตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

พิมพณัฐฏภัสฏ บุญชวย 
(ม.ศิลปากร) 

14.00–14.20 น. ความสัมพันธระหวางการพฒันาผลิตภัณฑและ 
ผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ในจังหวดัชลบุรี 

จันทรธร  เลิศมงคล 
(ม.เกษตรศาสตร) 

14.20 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการนําเสนอผลงานวิชาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หอง 1012  ชัน้ 10  อาคาร ดร. สุข – มาลินี  พุคยาภรณ 
 

ประธาน ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม 
กรรมการ ผศ.จิรพงษ จันทรงาม 
เลขานุการ อาจารยอชิระ  ใจสุบรรณ 

 
เวลา ชื่อบทความ ผูเสนอ 

13.00–13.20 น. การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
ของประเทศในอาเซียน ดวยแบบจําลองการถดถอยเชิงเสนตรง 

ศุภศิว  สุวรรณเกษร 
(ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม) 

13.20–13.40 น. แรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
ขาย: กรณีศึกษา บริษัทเดอเบล จํากัด 

ศราวุธ  แสงประกาย 
(ม.เกษตรศาสตร) 

13.40–14.00 น. ปจจัยการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ
ศูนยตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 

 

กัญญารัตน   
บุญประกอบ 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

14.00–14.20 น. ทัศนะของผูปฏิบัติงานท่ีมีตอทักษะการบริหารของผูบริหาร
ระดับตนในอุตสาหกรรมยานยนต: กรณีศึกษา บริษัทออโต 
อัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด 

มงคล  เนื่องจํานงค 
(ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) 

14.20–14.40 น. ปจจัยท่ีมีตอตลาดส่ือสารและตลาดขนสงของ  
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

ธีติมา  รณวิชญ 
(ม.เกษตรศาสตร) 

14.40 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการนําเสนอผลงานวิชาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลงานวิชาการท่ีนําเสนอแบบโปสเตอร   
ลานอเนกประสงค  ชั้น 1  อาคาร ดร.สขุ – มาลินี  พุคยาภรณ 
 

ประธาน ผศ.ดร.จิราพร ระโหฐาน 
กรรมการ ดร.ปริยา   รินรัตนากร 
กรรมการ อาจารยอาคม   เผือกจันทึก 
กรรมการ อาจารยพนารัตน อุปพงศ 
กรรมการ อาจารยธนัญกรณ รักษาคํา 
กรรมการ อาจารยณพัชรวดี  แสงบุญนํา หงษทอง 
กรรมการ อาจารยอภิชัย  ตระหงานศรี 
กรรมการ นางสาวรัศมีพร  พยุงพงษ 
เลขานุการ ดร.รชัดาวรรณ  อิทธิไพสิฐพันธุ 

 
เวลา ชื่อบทความ ผูเสนอ 

13.00–15.00 น. การสรางส่ือส่ิงพิมพกราฟกการประชาสัมพันธตลาดบางหลวง 
 
 

ชเนศ  รัตนอุบล 
(ม.เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร) 

13.00–15.00 น. การใชส่ือการสอนออนไลนเปนส่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 

วีรยุทธ   
สวัสดิ์กิจไพโรจน 
(ม.เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร ) 

13.00–15.00 น. แนวทางพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ในสถานศึกษาในตําบลชองแคบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

นพดล  จันทรเทพ   
(ม.ราชภัฏกําแพงเพชร) 

13.00–15.00 น. ระบบอิเล็กทรอนิกสออนไลนแบบมีสวนรวมของ 
ประชากรสามวัยกับความสัมพันธในครอบครัว 

 

สุรัชฎา  เมฆขลา 
(ม.เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร) 

13.00–15.00 น. การศึกษาสภาพปญหาและความตองการใชส่ือนวัตกรรม 
การสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนวัดศรีพโลทัย 
 

ณพัชรวดี   
แสงบุญนํา หงษทอง 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

 



 

 
ลานอเนกประสงค  ชั้น 1  อาคาร ดร.สขุ – มาลินี  พุคยาภรณ 
 

เวลา ชื่อบทความ ผูเสนอ 
13.00–15.00 น. การประกันคุณภาพสําหรับการศึกษาดานคอมพิวเตอร 

ในมหาวิทยาลัยทางดานเทคโนโลยีของไทย 
 

ดร.วชิราพรรณ  
แกวประพันธ 
(ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี)   

13.00–15.00 น. พฤติกรรมการใช Social Media กับการพัฒนาตลาดทองเที่ยว
เชิงเกษตร ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ 

 

จินตนา อัศวรัตน 
(ม.เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร) 

13.00–15.00 น. ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการแกปญหา 
โดยการเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับสถานการณในชีวิตจริง   
เร่ือง อัตราสวนและรอยละ ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

สุขทรัพย  สิงหพรม 
(ม.บูรพา)   

13.00–15.00 น. การพัฒนาชุดกิจกรรมปริศนาคําทายเร่ือง คําควบกลํ้า 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 1 

วรรณา  สุมทอง 
(ม.ราชภัฏเทพสตรี) 

13.00–15.00 น. คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีมีความสัมพันธกบัความผูกพัน 
ตอองคกรของพนักงาน ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  
เขตแจงวัฒนะ 

อาฐิติกุล  เจริญกุล 
(ม.ศิลปากร) 

13.00–15.00 น. ชองทางท่ีเหมาะสมในการจดัจําหนายกลวยไม 
 

ดนัย  เหลืองคชนารถ 
(ม.กรุงเทพธนบุรี) 

13.00–15.00 น. ความคาดหวังและการรับรูคุณภาพบริการท่ีสงผลตอความภักดี
ของผูรับบริการ ธนาคารกรุงไทย สาขาสํานักนานาเหนือ 

เพ็ญภิษา  สถิตธีรานนท 
(ม.ศิลปากร) 

13.00–15.00 น. การศึกษาพฤตกิรรมและความตองการของผูเล้ียงสุนัข 
เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสุนัขชนิดเม็ด  

สุธญาณ  มณีพันธุ 
(ม.เกษตรศาสตร) 

13.00–15.00 น. เปรียบเทียบการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชน
ในจังหวดัแพร 

ธวัชวิทย  โพธ์ิศรี 
(ม.เกษตรศาสตร) 

15.00 น. มอบเกียรติบัตรรับรองการนําเสนอผลงานวิชาการ  
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (service 

marketing mix) ซ่ึงประกอบดวยปจจัยการส่ือสารการตลาดท้ัง 7P’s ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย การสงเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการบริการ และส่ิงแวดลอมทางกายภาพกับการตัดสินใจ
ใชบริการศูนยตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) 
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูท่ีมาใชหรือเคยใชบริการศูนยตรวจ
สุขภาพของโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ท้ังชาย-หญิง ท่ีมีอายุต้ังแต 25-60 ป จํานวน 600 คน ผลการวิจัย
พบวา ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 25-35 ป และมีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพพนักงานและบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือนมากกวา 40,000 บาท ดานพฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารดานสุขภาพของโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา พบวา เลือกเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจ
และส่ือบุคคล โดยรวมแลวมีการเปดรับขาวสารนอยกวา 2 คร้ัง/สัปดาห โดยส่ือมวลชนนั้นรับจากหนังสือพิมพ
ทองถ่ินมากท่ีสุด ส่ือเฉพาะกิจรับจากนิทรรศการมากท่ีสุด และส่ือบุคคลรับจากพนักงานของโรงพยาบาล
มากท่ีสุด ปจจัยการส่ือสารทางการตลาด (7P’s) มีผลตอการตัดสินใจใชบริการโดยรวม พบวา ดานผลิตภัณฑ
ใหระดับความสําคัญในเร่ืองของโปรแกรมตรวจสุขภาพ ใชเคร่ืองมือและอุปกรณทางการแพทยท่ีทันสมัย 
สามารถตรวจวินิจฉัยโรคไดถูกตองแมนยําอยูในระดับมาก และมีจํานวนมากท่ีสุด ดานราคาใหระดับความ 
1111 
*  นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
    วิทยาเขตชลบุรี  ปการศึกษา 2555 
** ผูอํานวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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สําคัญในเร่ืองของการกําหนดราคาท่ีมีความเหมาะสมยุติธรรมอยูในระดับปานกลาง ดานชองทางการจัด
จําหนายใหระดับความสําคัญในเร่ืองของโรงพยาบาลต้ังอยูในแหลงชุมชน การเดินทางไปมาสะดวกและ
เขาถึงไดงายอยูในระดับมาก ดานการสงเสริมการตลาดใหระดับความสําคัญในเร่ืองของการจัดโปรโมชัน
พิเศษสําหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพอยางตอเนื่องอยูในระดับมาก ดานพนักงานใหระดับความสําคัญใน
เร่ืองของแพทยใหขอมูลรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรคไดอยางชัดเจนอยูในระดับมาก ดาน
กระบวนการใหบริการใหระดับความสําคัญในเร่ืองของชวงเวลาทําการท่ีมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบริการอยูในระดับมาก และดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพใหระดับความสําคัญในเร่ือง
ของภาพรวมทั้งหมดท่ีสรางความประทับใจใหแกผูใชบริการอยูในระดับมาก 
คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ, ปจจัยการส่ือสารการตลาด  
 

ABSTRACT 
This research was aimed at studying the service marketing mix, consisted of marketing 

communications (7P’s) covering product, price, place, promotion, people, process, and physical evidence, 
and the decision to use services of the Health Center at Phyathai Sriracha Hospital. This study was a 
quantitative research with the use of questionnaires as a tool to collect data from the sample of 600 people, 
both male and female aged between 25 and 60 who have used services of the Health Center at Phyathai 
Sriracha Hospital. The results of the study revealed that the majority of the sample was male. Most people 
in the sample were between 25 and 35 years old, married, completed bachelor degrees, worked as 
employees of private companies and earned more than 40,000 per month respectively. According to the 
results of the exposure to health-related information of Phyathai Sriracha Hospital, it was discovered that 
people who came to use services there were exposed to news and information from mass media, 
specialized media and personal media less than twice a week. In terms of the exposure to health-related 
information of Phyathai Sriracha Hospital, it was found out from the research that, overall, most of the 
people who came to use services had an opportunity to be exposed to news and information from mass 
media, specialized media and personal media less than twice a week. Mass media was mostly exposed 
from local newspaper, whereas specialized media was mostly exposed from exhibitions and personal 
media was mostly exposed from hospital’s officers. For the factors in marketing communications (7P’s) of 
Phyathai Sriracha Hospital that had an influence on the decision to use services from the Health Center at 
Phyathai Sriracha Hospital, people who came to use services placed importance on the product in terms of 
health check up program, modern medical equipment, and accurate diagnose at a high level. They placed 
importance on the prices of health check up programs which were appropriate and fair at a medium level. 
They placed importance on the place of the hospital where had been established in a community with 
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convenient transportation and easy access at a high level. Similarly, they placed importance on the 
promotion when the hospital had continuously provided special promotions for health check up programs 
at a high level. For the factor of people, they placed importance on this issue at a high level because 
physicians were able to provide information about illness treatment clearly. At the same time, they placed 
importance on the process in terms of suitable service duration matching with their needs at a high level. 
Lastly, they placed importance on the physical evidence in terms of creating satisfactions for people who 
came to use service at a high level.  
Keywords: service marketing mix, marketing communications factors. 
 

บทนํา  
การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในระบบทุนนิยมของสังคมไทย ทําใหคุณภาพชีวิตของคนไทยดําเนิน

ไปในมุมมองและวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลง แตปญหาของสุขภาพไมไดหมดไป เพียงปรับตามความเปล่ียนแปลง
ของมนุษย คือการพัฒนาความสะดวกสบาย พรอมท้ังมีการแขงขันในตลาดโลกเพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เปนสําคัญ มนุษยทุกคนสามารถกาวทันตอสถานการณตาง ๆ แตส่ิงท่ียังคงมีความจําเปนในการดํารงชีวิตของ
มนุษยคือ ปจจัย 4 ซ่ึงประกอบไปดวย อาหาร เคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัยและยารักษาโรค จัดไดวาเปนส่ิงจําเปน
ทางดานสรีรวิทยาท่ีมีความเกี่ยวของโดยตรงตอสุขภาพทางกายทั้งสิ้น สุขภาพจะดีหรือไม ไมไดขึ้นอยูกับ
องคประกอบหรือปจจัยเพียงอยางใดอยางหนึ่ง แตเปนผลรวมจากปจจัยหลาย ๆ ดานประกอบกัน การดูแล
สุขภาพท่ีดีไมใชแคการรักษาแตเปนการปองกันความเส่ียงท่ีจะเกิดโรคในอนาคต เพราะเม่ืออายุเพิ่มมากข้ึน
รางกายจะเกิดภาวะเส่ือมมากข้ึน  

ดังนั้น การตรวจสุขภาพจึงมีความจําเปนมาก สําหรับทุกคนในปจจุบัน เพราะเม่ือสภาพแวดลอม
เปล่ียนแปลงไป มีการพัฒนาท่ีกาวกระโดด ทําลายสมดุลธรรมชาติดั้งเดิม เกิดพิษภัยตอสุขภาพ อีกท้ังยังเปน
การเพิ่มความมั่นใจวารางกายยังแข็งแรง และไมเส่ือมไปกอนเวลาอันควร เพราะการตรวจสุขภาพเปนการ
คนหาโรคและความผิดปรกติซ่ึงซอนเรนอยูในรางกาย ถือเปนมาตรการในการปองกันโรคในระยะเร่ิมแรกมิให
ลุกลามมากข้ึน จะไดปองกันหรือรักษาไดทันเวลา ดังนั้น ในการวิจัยเรื่อง  ปจจัยการสื่อสารทางการตลาดท่ี
มีผลตอการตัดสินใจใชบริการศูนยตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จึงกําหนดประเด็นในการวิจัย
คือ ศึกษาปจจัยการส่ือสารทางการตลาดท่ีครอบคลุมท้ังหมด 7 P’s ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย การสงเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการบริการ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ที่มีผลตอการ
ตัดสินใจใชบริการตรวจสุขภาพ พฤติกรรมการใชบริการและพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานสุขภาพท่ีมี
ผลตอความพึงพอใจตอการใชบริการทั้ง 7 ดาน รวมถึงกระบวนการตัดสินใจในการใชบริการดวย 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานสุขภาพท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจใชบริการ 
  ศูนยตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 
               2.    เพื่อศึกษาความแตกตางในดานปจจัยการส่ือสารทางการตลาดกับการตัดสินใจใชบริการศูนย   
ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 

3. เพื่อศึกษาความแตกตางในดานพฤติกรรมกับความพึงพอใจในการใชบริการศูนยตรวจสุขภาพ 
โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ซ่ึงมีรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (survey 

research) แบบวัดผลเปนการศึกษาระยะส้ันท่ีจุดเวลาใดเวลาหน่ึง (cross-sectional study) โดยใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือในการเก็บขอมูล โดยใหผูตอบกรอกแบบสอบถามเอง (self-administered questionnaire) เพื่อใหได
ขอมูลท่ีเปนประโยชนมากท่ีสุด มีลําดับข้ันตอนในการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (multistage sampling) 
โดยข้ันตอนท่ี 1 เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเลือกกลุมตัวอยางท้ังชาย-หญิงท่ีมี
อายุต้ังแต 25-60 ปข้ึนไป ซ่ึงเปนผูท่ีมาใชหรือเคยใชบริการศูนยตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 
ข้ันตอนท่ี 2 สุมแบบบังเอิญ (accidental sampling) เลือกสุมตัวอยางท่ีมาใชบริการตรวจสุขภาพใหครบตาม
จํานวนท่ีกําหนดคือ 600 คน และกําหนดชวงเวลาเก็บขอมูล 2 ชวง คือ 09.01-12.01 น. และ 14.01-17.01 น. 
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555  

การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแก คารอยละ ความถ่ี คาเฉล่ีย และ
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช Chi-square เพื่อทดสอบความสัมพันธของตัวแปร ใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (one way analysis of variance: ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียท่ี
มากกวา 2 กลุม 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
ศึกษาเฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใชบริการศูนยตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา  

ความพึงพอใจในการใชบริการ พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานสุขภาพ การตัดสินใจใชบริการ และปจจัย
การส่ือสารทางการตลาด ซ่ึงครอบคลุม ท้ังหมด 7P’s ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การ
สงเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการใหบริการ และส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
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ผลการวิจัย 
1.  ผูท่ีมาใชหรือเคยใชบริการศูนยตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา สวนใหญเปน

เพศชาย คิดเปนรอยละ 53.5  มีอายุระหวาง 36-45 ป  คิดเปนรอยละ  40.7  ประกอบอาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 42.8 มีรายไดเฉล่ียตอเดือนสูงกวา 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.2 มีการศึกษา
อยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 49.0 และมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 56.3 

2.  การเปดรับขาวสารดานสุขภาพ พบวามีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานสุขภาพโรงพยาบาล
พญาไท ศรีราชา ตามท่ีผูวิจัยไดแบงส่ือโฆษณาออกเปน 3 ประเภทหลัก คือ ส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจ และส่ือ
บุคคล ดังนี้ 

ส่ือมวลชน พบวาเปดรับขาวสารจากหนังสือพิมพทองถ่ินมากท่ีสุด โดยเปดรับนอยกวา 2 คร้ัง/
สัปดาห คิดเปนรอยละ 49.2 รองลงมาคือวิทยุ เปดรับนอยกวา 2 คร้ัง/สัปดาห คิดเปนรอยละ 44.0 และลําดับ
สามคือเคเบิลทีวี เปดรับนอยกวา 2 คร้ัง/สัปดาห คิดเปนรอยละ 40.3 

ส่ือเฉพาะกิจ พบวาเปดรับขาวสารจากนิทรรศการมากท่ีสุด โดยเปดรับนอยกวา 2 คร้ัง/สัปดาห 
คิดเปนรอยละ 61.0 รองลงมาคือใบปลิว เปดรับนอยกวา 2 คร้ัง/สัปดาห คิดเปนรอยละ 48.3 ลําดับสามคือ
แผนพับความรู เปดรับนอยกวา 2 คร้ัง/สัปดาห คิดเปนรอยละ 46.3 

ส่ือบุคคล พบวาเปดรับขาวสารจากพนักงานของโรงพยาบาลมากท่ีสุด โดยเปดรับนอยกวา 2 คร้ัง/
สัปดาห คิดเปนรอยละ 74.7 รองลงมาคือพยาบาล เปดรับนอยกวา 2 คร้ัง/สัปดาห คิดเปนรอยละ 80.0 ลําดับ
สามคือแพทย เปดรับนอยกวา 2 ครั้ง/สัปดาห คิดเปนรอยละ 75.7 

3.  ปจจัยการส่ือสารทางการตลาด (7 P’s) ของโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ใชบริการศูนยตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา พบวา 

ดานผลิตภัณฑ ใหความสําคัญในเร่ือง โปรแกรมตรวจสุขภาพ การใชเคร่ืองมือและอุปกรณทางการ
แพทยท่ีทันสมัย สามารถตรวจวินิจฉัยโรคไดถูกตองแมนยํา อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 60.5 รองลงมาคือ 
โปรแกรมตรวจสุขภาพมีหลากหลายรูปแบบครอบคลุมการตรวจทุกระบบของรางกาย อยูในระดับมาก คิดเปน
รอยละ 51.8 ลําดับสามคือ โปรแกรมตรวจสุขภาพสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการแตละ
ชวงอายุไดเปนอยางดี อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 48.8 

ดานราคา ใหความสําคัญในเร่ือง การกําหนดราคาโปรแกรมตรวจสุขภาพมีความเหมาะสม ยุติธรรม 
อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 53.5 รองลงมาคือ ราคาโปรแกรมตรวจสุขภาพมีใหเลือกหลากหลาย
ระดับราคาตามความตองการของผูใชบริการ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 53.2  

ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญในเร่ือง โรงพยาบาลต้ังอยูในแหลงชุมชน การเดินทาง
ไปมาสะดวกและเขาถึงไดงาย อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 47.2  

ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญในเร่ือง การจัดโปรโมชันพิเศษสําหรับโปรแกรมตรวจ
สุขภาพอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 58.0 รองลงมาคือ การจัดโปรโมชันพิเศษสําหรับโปรแกรม
ตรวจสุขภาพมีความนาสนใจ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 50.3  
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ดานพนักงาน ใหความสําคัญในเร่ือง แพทยใหขอมูลรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการตรวจรักษา
โรคไดอยางชัดเจน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 29.8 รองลงมาคือ พนักงานแตละแผนกเต็มใจใหความ
ชวยเหลือและใหบริการเปนอยางดี อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 43.2 ลําดับสามคือ พยาบาลแตละแผนกมี
ความเช่ียวชาญในการดูแลผูปวย อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 42.7 

ดานกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญในเร่ือง ชวงเวลาทําการของศูนยตรวจสุขภาพมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 46.7 รองลงมาคือ การ
ใหบริการโดยรวมเปนแบบ One stop service ท่ีรวดเร็ว เปนระบบ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 43.5 
ลําดับสามคือ ระยะเวลารอการใหบริการแตละข้ันตอนมีความเหมาะสม รวดเร็ว อยูในระดับปานกลาง คิด
เปนรอยละ 43.6 

ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญในเร่ือง ภาพรวมท้ังหมดของศูนยตรวจสุขภาพสราง
ความประทับใจใหแกผูใชบริการ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 61.3 รองลงมาคือ สภาพแวดลอมภายใน
บริเวณศูนยตรวจสุขภาพดูสะอาด มีความเปนระเบียบเรียบรอย อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 57.5 ลําดับ
สามคือ การจัดแบงพื้นท่ีภายในศูนยตรวจสุขภาพออกเปนสัดสวนอยางเหมาะสม ชัดเจน อยูในระดับมาก 
คิดเปนรอยละ 56.0 

4.  พฤติกรรมการใชบริการศูนยตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา พบวา สวนใหญมีการ
ใชบริการศูนยตรวจสุขภาพปละ 1 คร้ัง คิดเปนรอยละ 74.8 รองลงมาคือ ใชบริการมากกวา 1คร้ัง /ป คิดเปน
รอยละ 9.8 ลําดับสาม ใชบริการ 2 ป/1 คร้ัง คิดเปนรอยละ 8.2 

5.  การตัดสินใจใชบริการศูนยตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา พบวา สวนใหญกลับมา
ใชบริการศูนยตรวจสุขภาพ คิดเปนรอยละ 98.2 รองลงมาคือ ไมกลับมาใชบริการศูนยตรวจสุขภาพ คิดเปน
รอยละ 1.8 และยินดีแนะนําใหผูอ่ืนมาใชบริการ คิดเปนรอยละ 98.2 รองลงมาคือ ไมแนะนําใหผูอ่ืนมาใช
บริการ คิดเปนรอยละ 1.8 

6.  ความพึงพอใจตอการใชบริการตรวจศูนยตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา พบวา 
สวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.80 เม่ือพิจารณารายดานพบวา พึงพอใจในภาพรวม
ท้ังหมดของศูนยตรวจสุขภาพและสถานท่ีต้ังของโรงพยาบาล อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.97 รองลงมาคือ 
พึงพอใจในการจัดแบงพื้นท่ีภายในศูนยตรวจสุขภาพ อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.94 ลําดับสามคือ พึงพอใจ
ในเคร่ืองมือและอุปกรณทางการแพทยท่ีใชตรวจวินิจฉัยโรค การใหความชวยเหลือและใหบริการของ
พนักงานแตละแผนก อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.90 

7.  การทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยการส่ือสารทางการตลาดกับการตัดสินใจใชบริการ
ศูนยตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา โดยภาพรวมพบวา ผูใชบริการที่ใหความสําคัญกับปจจัยการ
ส่ือสารทางการตลาดแตกตางกัน มีการตัดสินใจใชบริการศูนยตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
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8.  การทดสอบความแตกตางระหวางพฤติกรรมการใชบริการกับความพึงพอใจในการใชบริการ
ศูนยตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา โดยภาพรวมพบวา ผูใชบริการที่มีพฤติกรรมการใชบริการ
แตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการศูนยตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 

อภิปรายผล 
 1.  พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานสุขภาพของโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา พบวา เลือกเปดรับ
ขาวสารจากส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจ และส่ือบุคคล นอยกวา 2คร้ัง/สัปดาห โดยส่ือมวลชน เปดรับขาวสารจาก
หนังสือพิมพทองถ่ินมากท่ีสุด ส่ือเฉพาะกิจ เปดรับขาวสารจากนิทรรศการมากท่ีสุด และส่ือบุคคล เปดรับ
จากพนักงานของโรงพยาบาลมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวา การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนมีความสําคัญตอ
กลุมผูใชบริการมาก และเปนอีกหนึ่งปจจัยในการเลือกมาตรวจสุขภาพ เพราะเม่ือมีการเปดรับขอมูลขาวสาร
แลว จะเกิดความคิดวิเคราะหถึงประโยชนของสุขภาพท่ีดี และใหความสําคัญกับการไดรับคําแนะนํา คําปรึกษา 
จากผูเช่ียวชาญเร่ืองสุขภาพ เชน แพทย พยาบาล หรือพนักงานของโรงพยาบาล จึงจําเปนตองมีการพัฒนาใน
เร่ืองของขอมูลขาวสารดานสุขภาพและชองทางการส่ือสาร เพื่อเขาถึงกลุมผูใชบริการใหมากท่ีสุด สอดคลอง
กับฐิตารีย อินเทวา (2550) ท่ีศึกษาเรื่อง ปจจัยทางดานการส่ือสารการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
รถยนตบีเอ็มดับเบิลยู พบวา ในภาพรวมมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับรถยนตบีเอ็มดับเบิลยูนอยกวา 1 คร้ัง/
สัปดาห โดยเปดรับผานส่ือมวลชนประเภทส่ือภายนอก เชน โปสเตอร แผนพับ ปายโฆษณา ใบปลิว มาก
ท่ีสุด และการสงเสริมการขายโดยการจัดโปรโมชันราคาพิเศษ การจัดดอกเบ้ียพิเศษ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือรถยนตบีเอ็มดับเบิลยูมากท่ีสุด เนื่องจากการสงเสริมการขายสามารถตอบสนองความตองการและกระตุน
ใหเกิดการตัดสินใจซ้ือไดมากกวาปจจัยทางดานการส่ือสารการตลาดอ่ืน ๆ 
 ปจจัยการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการศูนยตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพญาไท 
ศรีราชา พบวา ดานผลิตภัณฑ ใหความสําคัญในเร่ือง โปรแกรมตรวจสุขภาพ ใชเคร่ืองมือ อุปกรณทางการแพทย
ท่ีทันสมัย สามารถตรวจวินิจฉัยโรคไดถูกตองแมนยํา อยูในระดับมาก ดานราคา  ใหความสําคัญในเร่ือง 
การกําหนดราคาโปรแกรมตรวจสุขภาพมีความเหมาะสม ยุติธรรม อยูในระดับปานกลาง ดานชองทางการจัด
จําหนาย ใหความสําคัญในเร่ือง โรงพยาบาลตั้งอยูในแหลงชุมชน การเดินทางไปมาสะดวกและเขาถึงไดงาย 
อยูในระดับมาก ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญในเร่ือง การจัดโปรโมชันพิเศษสําหรับโปรแกรม
ตรวจสุขภาพอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก ดานพนักงานใหความสําคัญในเร่ือง แพทยใหขอมูลรายละเอียด
ตาง ๆ เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรคไดอยางชัดเจน อยูในระดับมาก ดานกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญใน
เร่ือง ชวงเวลาทําการของศูนยตรวจสุขภาพมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ อยูใน
ระดับมาก และดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ใหความสําคัญในเร่ือง ภาพรวมท้ังหมดของศูนยตรวจสุขภาพสราง
ความประทับใจใหแกผูใชบริการ อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของสุภาวดี พรหมมา (2540) ท่ีศึกษา
เร่ือง การส่ือสารการตลาดของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาโรงพยาบาลเอกชนใน
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ปจจุบันนําการส่ือสารการตลาดเขามาประยุกตใชในโรงพยาบาล โดยใหสําคัญมากท่ีสุดในดานผลิตภัณฑ 
เชน การจัดใหมีแพทยผู เช่ียวชาญประจําโรงพยาบาล การมีเคร่ืองมือทางการแพทยท่ีทันสมัย การให
ความสําคัญของการบริการเพื่อใหเปนท่ีพึงพอใจแกผูใชบริการ เปนตน ดานผูบริโภค พบวาการตัดสินใจเขา
ใชบริการโรงพยาบาลเอกชนน้ัน เพราะความสะดวกในเร่ืองของการเดินทางเปนสําคัญ โดยสวนใหญระบุวา
มาใชบริการเพราะใกลกับท่ีพักอาศัยหรือท่ีทํางาน และส่ือท่ีใชในการประกอบการตัดสินใจ พบวาส่ือบุคคล
ยังมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการมากท่ีสุด 
 ความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา พบวาพึงพอใจภาพรวม
ทั้งหมดของศูนยตรวจสุขภาพและสถานที่ตั้งของโรงพยาบาล รองลงมาพึงพอใจการจัดแบงพื้นที่ภายใน
ศูนยตรวจสุขภาพ เคร่ืองมือและอุปกรณทางการแพทยท่ีใชตรวจวินิจฉัยโรค การใหความชวยเหลือและให 
บริการของพนักงานแตละแผนก ซ่ึงอาจอภิปรายไดวา การใหบริการโดยภาพรวมของการตรวจสุขภาพสามารถ
ตอบสนองความตองการของกลุมผูใชบริการได ดังนั้นการบริการใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ประทับใจ ถือ
เปนสิ่งสําคัญสําหรับงานดานบริการ เพราะสอดคลองกับแนวคิดที่วา ความพึงพอใจของผูบริโภคเปน
กระบวนการในการประเมินเม่ือซ้ือสินคาหรือรับบริการตาง ๆ เรียบรอยแลว โดยการประเมินนั้นจะมาจาก
ประสบการณของผูบริโภคโดยตรง เปนการประเมินทางอารมณนั่นเอง การสรางความพึงพอใจใหแก
ผูบริโภค เปนการทดสอบผลลัพธท่ีแทจริงของผลการปฏิบัติงานในองคการใดองคการหนึ่ง จากการศึกษา
เกี่ยวกับการสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคท่ีดําเนินการโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา พบวา ธุรกิจจํานวน
มากลมเหลวในการสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภค ขอมูลจากการศึกษาแสดงวาประมาณ 1 ใน 3 ของ
ขอมูลท้ังหมดเปนครอบครัวท่ีไมพึงพอใจกับการซ้ือสินคาหรือใชบริการ แตสวนใหญไมไดรองเรียนสาเหตุ
ท่ีกอใหเกิดความไมพึงพอใจ แตมีการปรับเปล่ียนไปซ้ือสินคาหรือใชบริการของคูแขงขันมากกวา (ศิริวรรณ  
เสรีรัตน และคณะ, 2533, หนา 623) แทจริงแลวผูบริโภคไมไดซ้ือสินคาและการบริการ แตผูบริโภคกําลังซ้ือ
การแกปญหาและผลสําเร็จตามความตองการ หากผลิตภัณฑไมสามารถแกปญหาหรือประสบความสําเร็จ
ตามท่ีตองการได ผลิตภัณฑนั้นก็ไมมีคาสําหรับผูบริโภค เพราะไมสามารถสรางใหเกิดความพึงพอใจได จึง
เปนอีกกลยุทธหนึ่งท่ีสามารถนําไปปรับใชกับศูนยตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา เพื่อใหลูกคา
เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด และเกิดเปนความจงรักภักดีอยากท่ีจะใชบริการตลอดไป 

พฤติกรรมการใชบริการศูนยตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา พบวา กลุมตัวอยางมีการ
ใชบริการศูนยตรวจสุขภาพปละ 1 คร้ัง เพื่อใหมีสุขภาพท่ีดีอยางครบถวน ดังนั้นวิธีการที่ดีท่ีสุดคือการปองกัน
กอนเกิดภาวะความเจ็บปวยและภาวะกอนการเกิดโรค เปนการตรวจรักษาใหสุขภาพรางกายอยูในสภาพท่ีดี 
สมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยโฮเจอรและโฮเจอร (Hoeger & Hoeger, 2005, pp. 42) 
ไดเสนอองคประกอบของการรับรูและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพท้ัง 9 ดาน ไดแก การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
การรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ หลีกเล่ียงการพึ่งพาสารเสพติด การมีสุขอนามัยสวนบุคคล การ
ปองกันโรค ความปลอดภัยในชีวิต การมีอนามัยส่ิงแวดลอม การจัดการความเครียด การจัดการกับอารมณ
และความรูสึก 
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การตัดสินใจใชบริการศูนยตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เลือกกลับมาใชบริการ และยินดีท่ีจะแนะนําใหผูอ่ืนมาใชบริการตรวจสุขภาพท่ีโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 

 

ขอเสนอแนะ 
    ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

จากการศึกษาลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางผูใชบริการตรวจสุขภาพในคร้ังนี้ สามารถนํา
ขอมูลสวนนี้ไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดโปรแกรมตรวจสุขภาพที่สอดคลองกับชวงอายุของการ
ตรวจสุขภาพไดมากยิ่งข้ึน รวมท้ังราคาของโปรแกรมท่ีลูกคาสามารถจายได ตลอดจนการเลือกใชส่ือใหเหมาะสม
ในการส่ือสารไปยังกลุมเปาหมาย เพื่อใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายอันจะนําไปสูการรับรู การเลือกใชบริการ 
ความจงรักภักดี ตลอดจนการแนะนําใหผูอ่ืนมาใชบริการ 

ดานพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานสุขภาพของโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ทางศูนยตรวจสุขภาพ 
ควรเพิ่มโอกาสในการรับรูในกิจกรรมตาง ๆ  สาระความรูเกี่ยวกับสุขภาพ ท้ังภายในและภายนอก โดยมีประกาศ
เสียงตามสายเพ่ือประชาสัมพันธ รวมท้ังจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งข้ึน เปนการสรางความ
ตระหนักและความใสใจเรื่องของสุขภาพใหทุกคนไดรับรู โดยผานส่ือตาง ๆ เพื่อเพิ่มการติดตามขาวสารของ
ผูใชบริการ โดยมุงเนนเปนเกมเพื่อสุขภาพ หรือมีการอัพเดตตาม Social Network เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายให
ไดมากท่ีสุด  
 ดานปจจัยการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการศูนยตรวจสุขภาพโรงพยาบาล
พญาไท ศรีราชา อาจมีการประชาสัมพันธเร่ืองประสิทธิภาพและความพรอมในการใหบริการดวย
เทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อการตรวจสุขภาพท่ีไดมาตรฐาน เพื่อการบริการที่ดียิ่งข้ึน 

ดานความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา เพื่อใหผูท่ีมา
ใชบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด ควรมีโปรแกรมเพื่อรองรับการจายแบบหลายระดับ มีการจัดโปรแกรมใหม 
ๆ การตรวจพิเศษเฉพาะบางรายการโดยแบงตามความเหมาะสมในแตละชวงวัย เพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคา รวมทั้งมีการจัดการสงเสริมการตรวจสุขภาพดวยการเก็บแตมสะสม โดยแบงตามความ
เหมาะวาแตละโปรแกรมควรมีแตมเทาใด สะสมแลวจะไดรับบริการเสริมหรือของขวัญสมนาคุณ เปนตน 

ดานพฤติกรรมการตัดสินใจของผูท่ีใชบริการศูนยตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ควรมี
การปรับปรุงวิธีการนําเสนอโปรแกรมการตรวจสุขภาพ อาจมีส่ือชวย เชน SMS Marketing หรือการจัดการ
แฟนเพจ (fanpage) ของโรงพยาบาล เพื่อพูดคุยปญหาสุขภาพและอัพเดตขาวสารตาง ๆ เพื่อสรางความใกลชิด
ใหมากยิ่งข้ึน 
                ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1.  ควรมีการเปรียบเทียบคูแขง ที่มีตําแหนงในตลาดธุรกิจการใหบริการแบบเดียวกัน โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลเอกชนตาง ๆ เพื่อหาจุดแข็งและจุดออนของผลิตภัณฑ 



10 
 

2.  การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ จึงมีขีดจํากัดคือขาดขอมูลเชิงลึก ในการวิจัย
คร้ังตอไป ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบความเขาใจของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเร่ืองฟสิกสนิวเคลียร หลังเรียนกับเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 2) เพื่อเปรียบเทียบ
การคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเรื่องฟสิกส
นิวเคลียร หลังเรียนกับเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม และ 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนขณะไดรับ
การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเร่ืองฟสิกสนิวเคลียร  

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนประชา 
สงเคราะหวิทยา จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 37 คน โดยการสุมแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
แผนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเร่ืองฟสิกสนิวเคลียร แบบวัดความเขาใจเร่ืองฟสิกสนิวเคลียร 
แบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณเร่ืองฟสิกสนิวเคลียร และแบบบันทึกภาคสนาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก การทดสอบคาที (t-test) ผลการวิจัยปรากฏวา 1) ความเขาใจเร่ืองฟสิกสนิวเคลียรของนักเรียน
ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต หลังเรียนผานเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  2) การคิดอยางมีวิจารณญาณเร่ืองฟสิกสนิวเคลียรท่ีไดรับการจัดการเรียนรู 
111 
* นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปการศึกษา 2555 
**อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
***ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต หลังเรียนผานเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 และ 3) ผลการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนขณะไดรับการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเร่ือง
ฟสิกสนิวเคลียร พบวานักเรียนมีการพัฒนาความเขาใจและการคิดอยางมีวิจารณญาณเร่ืองฟสิกสนิวเคลียร 
ตามข้ันตอนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตไดเปนอยางดี 
คําสําคัญ: ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต, การคิดอยางมีวิจารณญาณ, ฟสิกสนิวเคลียร 
 

ABSTRACT 
 The objectives of research were to 1) compare the students' understanding of constructivist learning 
in nuclear physics topic passed criterion 70% of the full marks, 2) compare the students' critical thinking 
of constructivist learning in nuclear physics topic passed criterion 70% of the full marks, and  3) study the 
learning behavior of the students have been of constructivist learning in nuclear physics topic. 

The sample of this study consisted of 37 Mattayomsuksa 5 studying in second semester of the 
academic year, 2012 at Prachasongkrowittaya school, Phitsanulok Province. The research instruments 
used in this study consisted constructivist learning in nuclear physics topic, an understanding test of 
nuclear physics, a critical thinking test of nuclear physics and field notes. The statistics used for data 
analysis were the one sample t-test. The results were:  1) the students' understanding of constructivist 
learning in nuclear physics topic passed the prescribed criterion 70% of the full marks at the statistical 
significance level of .05, 2) the students' critical thinking of constructivist learning in nuclear physics topic 
passed the prescribed criterion 70% of the full marks at the statistical significance level of .05, and 3) the 
learning behavior of the students have been of constructivist learning in nuclear physics topic were that 
students develop understanding and critical thinking behave process constructivist  learning do well. 
Keywords: constructivist theory, critical thinking, nuclear physics. 
 

บทนํา 
จากเหตุการณแผนดินไหวท่ีประเทศญ่ีปุน เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ.  2554  สงผลใหโรงไฟฟานิวเคลียร

ฟุกุชิมะ-ไดอิจิ (Fukushima-Daiichi) ซ่ึงอยูใกลกับบริเวณเกิดแผนดินไหวไดรับความเสียหาย มีการร่ัวไหล
ของสารกัมมันตรังสีโดยรอบบริเวณ รัฐบาลญ่ีปุนจึงยกระดับความรุนแรงของเหตุการณดังกลาว ตามสเกล
ความรุนแรงทางนิวเคลียรและรังสีระหวางประเทศเปนระดับ 7 ซ่ึงหมายถึงเปนอุบัติเหตุท่ีกอใหเกิดการแพร 
กระจายของสารกัมมันตรังสีออกสูภายนอกโรงไฟฟานิวเคลียรในปริมาณมหาศาล มีผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัย และส่ิงแวดลอมอยางกวางขวาง (สถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุนประจําประเทศไทย, 2554) ท้ังยังมีขาววา 
แรงลมจากประเทศญี่ปุนไดพัดพาสารกัมมันตรังสีมายังประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ทําใหผูคน
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จํานวนไมนอยตางตองการซ้ือไอโอดีนเม็ดมารับประทาน และใชยาทาแผลที่มีสวนผสมของไอโอดีนทาบริเวณ
ผิวหนังท่ีสัมผัสกับฝนโดยเช่ือวาเปนการปองกันการไดรับสารกัมมันตรังสีเขาสูรางกาย ความเปนจริงแลว
สารกัมมันตรังสีท่ีตกคางหลังการระเบิดของโรงไฟฟานิวเคลียรอาจลอยอยูในอากาศและตกลงมาพรอมกับ
ฝนได แตจะเกิดเฉพาะรอบ ๆ บริเวณท่ีเกิดการระเบิด การกินไอโอดีนเม็ดจึงจําเปนสําหรับคนท่ีอยูใกลบริเวณ
ท่ีเกิดเหตุเทานั้น (ชุติมา จันทรัตน, 2554) ซ่ึงความเขาใจผิดนี้เกิดจากขาดการคิดอยางมีเหตุผล และการศึกษา
หาความรูเพื่อทําใหทราบขอเท็จจริงในเร่ืองกัมมันตรังสีและพลังงานนิวเคลียร 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระบุถึงสมรรถนะสําคัญของผูเรียนท่ี
เกี่ยวของกับการคิดอยางมีวิจารณญาณไวเปนสวนหนึ่งของความสามารถในการคิดของผูเรียน  เพื่อให
ผูเรียนนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจที่เกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยาง
เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 6) ซ่ึงการคิดอยางมีวิจารณญาณนั้นเปนการตัดสินใจท่ีมี
เปาหมาย ตัดสินและกํากับไดดวยตนเอง เปนผลมาจากการตีความ การวิเคราะห  การประเมินขอโตแยง และ
การสรุปอางอิงจากขอมูลหลักฐานท่ีนาเช่ือถือ เพื่อพิสูจนขอเท็จจริงอยางมีเหตุผล รวมไปถึงการอธิบายหลักฐาน 
มโนทัศน วิธีการ เกณฑตาง ๆ ตลอดจนการพิจารณาบริบท  ซ่ึงใชในการตัดสินใจอยางไตรตรอง รอบคอบ 
สุขุม โดยมุงเนนวาอะไรควรเช่ือ อะไรควรปฏิบัติ (วิจิตรพร หลอสุวรรณกุล, 2544, หนา 15) เม่ือบุคคลสามารถ
คิดอยางมีวิจารณญาณแลว ก็จะไดความคิดท่ีผานการกล่ันกรอง สามารถนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ได 
เชน นําไปใชในการแกปญหา การตัดสินใจ การริเร่ิม การสรางสรรคส่ิงใหม ๆ หรือการปฏิบัติ การสรางและ
การผลิตส่ิงตาง ๆ รวมท้ังการศึกษาวิจัยตอไป (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544, หนา 92)   

การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเปนกระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนภายในของผูเรียน โดย
มีผูเรียนเปนผูสรางความรูจากความสัมพันธระหวางส่ิงท่ีพบเห็นกับความรูความเขาใจเดิมท่ีมีมากอน โดย
พยายามนําความเขาใจเกี่ยวกับเหตุการณและปรากฏการณท่ีตนพบเห็นมาสรางเปนโครงสรางทางปญญา
ของแตละบุคคล (สุมาลี ชัยเจริญ, 2551, หนา 19) นอกจากนี้การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เปนการจัดการเรียนรูท่ีมีการจัดลําดับใหผูเรียนไดฝกการคิดอยางชัดเจนในแตละข้ันตอน ทําใหผูเรียนไดฝก
กระบวนการคิดอยางตอเนื่องตลอดเวลา เกิดการปรับเปล่ียนแนวคิดจนเปนแนวคิดใหมท่ีไดมาจากความคิด 
ประสบการณ และขอมูลจากการศึกษาคนควาของตนเองมาอภิปรายแลกเปล่ียนรวมกับผูอ่ืน โดยผูเรียน
ประเมินความคิดใหมที่เกิดข้ึนดวยการคิดอยางลึกซ้ึงหรือการคิดอยางมีวิจารณญาณน้ันเอง (ชนิดา ธีรานันท, 
2546, หนา 55)   

จากสภาพปญหาท่ีประชาชนหรือผูเรียนขาดความเขาใจและการคิดอยางมีวิจารณญาณเร่ืองฟสิกส
นิวเคลียร  ประกอบกับการคิดอยางมีวิจารณญาณเปนสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเร่ืองฟสิกส
นิวเคลียร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเช่ือวาการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
นี้ จะทําใหผูเรียนพัฒนาความเขาใจและความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  เพื่อนําผลจากการวิจัยนี้
ไปใชประโยชนตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพื่อเปรียบเทียบความเขาใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลังผานการจัดการเรียนรู

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเร่ืองฟสิกสนิวเคลียร โดยเทียบกับเกณฑรอยละ 70  
2. เพื่อเปรียบเทียบการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลังผานการ

จัดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเร่ืองฟสิกสนิวเคลียร โดยเทียบกับเกณฑรอยละ 70  
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหวางการจัดการเรียนรูตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเร่ืองฟสิกสนิวเคลียร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
1. เลือกกลุมเปาหมายโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive  sampling) เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 5 หอง 1 ของโรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา  อําเภอบางระกํา  จังหวัดพิษณุโลก  จํานวน 37 คน   
2. ดําเนินการสอนกลุมเปาหมายโดยใชแผนการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาความเขาใจและการคิดอยางมี

วิจารณญาณตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเร่ืองฟสิกสนิวเคลียร  
3. บันทึกพฤติกรรมการเรียนรูของกลุมเปาหมายลงในแบบสังเกต และเก็บรวบรวมเอกสารตาง ๆ 

เชน ใบกิจกรรม แผนผังความคิด และใบงาน เพื่อใชประกอบการเขียนบรรยายกับแบบสังเกต 
4. เม่ือส้ินสุดการสอน ใหกลุมเปาหมายทําการทดสอบโดยใชแบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณ

เร่ืองฟสิกสนิวเคลียร เปนแบบเขียนตอบโดยแบบทดสอบจะแบงออกเปน 3 ชุด คือ ชุดท่ี 1 เร่ืองการสลายตัว
ของธาตุกัมมันตรังสี  ชุดท่ี 2 เร่ืองกัมมันตภาพรังสีในชีวิตประจําวัน  และชุดท่ี 3 เร่ืองสถานการณพลังงาน
นิวเคลียรในปจจุบัน  ชุดละ 5 ขอ รวมท้ังหมด 15 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน และแบบวัดความเขาใจเร่ือง
ฟสิกสนิวเคลียร เปนแบบเลือกคําตอบจํานวน 30 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ
ฉบับละ  45 นาที   

5. นําคะแนนจากแบบวัดความเขาใจและแบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณเร่ืองฟสิกสนิวเคลียร  
ไปวิเคราะหขอมูล เพื่อหาคาทางสถิติโดยการหาคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบที (one 
sample t-test) และนําแบบสังเกตไปวิเคราะหขอมูล แลวนํามาเขียนบรรยายสรุป 

 

ผลการวิจัย  
1. ผลการศึกษาความเขาใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลังผานการจัดการเรียนรูตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเร่ืองฟสิกสนิวเคลียร โดยเทียบกับเกณฑรอยละ 70  
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ตารางท่ี 1 คาสถิติของคะแนนแบบวัดความเขาใจเร่ืองฟสิกสนิวเคลียร  โดยเทียบกับเกณฑรอยละ 70  
 
 

ทดสอบ n x  SD t  
หลังเรียนกับเกณฑรอยละ 70 
( 21 คะแนนจากคะแนนเต็ม 30) 

37 22.35 3.05 2.69* 

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางท่ี 1 พบวา คะแนนจากแบบวัดความเขาใจของนักเรียนหลังเรียนโดยเทียบกับเกณฑรอย

ละ 70 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวา นักเรียนมีความเขาใจเร่ืองฟสิกสนิวเคลียร ผานเกณฑท่ี
กําหนด 

 
2. ผลการศึกษาการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลังผานการ

จัดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเร่ืองฟสิกสนิวเคลียร โดยเทียบกับเกณฑรอยละ 70  
 

ตารางท่ี 2 คาสถิติของคะแนนแบบวัดการคิดอยางมีวจิารณญาณเร่ืองฟสิกสนิวเคลียร โดยเทียบกบัเกณฑ     
                 รอยละ 70  

 

ทดสอบ n x  SD t  
หลังเรียนกับเกณฑรอยละ 70 
( 21 คะแนนจากคะแนนเต็ม 30) 

37 25.51 2.84 9.78* 

     * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา คะแนนจากแบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังเรียนโดยเทียบ

กับเกณฑรอยละ 70 มีคาทางสถิติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวา นักเรียนมีการคิดอยางมี
วิจารณญาณเร่ืองฟสิกสนิวเคลียร ผานเกณฑท่ีกําหนด 

 
3. ผลการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนมัธยมระดับศึกษาตอนปลาย  ระหวางการจัดการเรียนรูตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเร่ืองฟสิกสนิวเคลียร พบวานักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนสอดคลองกับพฤติกรรม
การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ซ่ึงมีท้ังหมด 5 ข้ันตอน ดังนี้ 1) ข้ันแนะนํา 2) ข้ันทบทวนความรู
เดิม 3) ข้ันปรับเปล่ียนความคิด 4) ข้ันนําความคิดไปใช และ 5) ข้ันทบทวน นักเรียนมีการพัฒนาความเขาใจ
และการคิดอยางมีวิจารณญาณเร่ืองฟสิกสนิวเคลียรตามข้ันตอนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
ไดเปนอยางดี เม่ือนําขอมูลจากแบบสังเกตท่ีไดมาเปรียบเทียบกับขอมูลของแบบวัดความเขาใจและแบบวัด
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การคิดอยางมีวิจารณญาณเร่ืองฟสิกสนิวเคลียรของนักเรียน พบวาผลการทํากิจกรรมของนักเรียนระหวาง
การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต และการทําใบงานตามแผนการจัดการเรียนรูนั้น มีผลสอดคลอง
กับผลของคะแนนท่ีไดจากแบบวัดความเขาใจและแบบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณเร่ืองฟสิกสนิวเคลียร 
 

อภิปรายผล  
1. ผลความเขาใจและพฤติกรรมของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต

เร่ืองฟสิกสนิวเคลียร สอดคลองกับผลการวิจัยของเสาวลักษณ  ปกกลาง (2553) ท่ีพบวาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรายวิชาฟสิกสเร่ืองแสง  ทําใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  มีคะแนนเฉล่ีย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคลองกับ Anderson และ Krathwohl 
(2001 อางถึงใน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553, หนา 116 - 120)  ท่ีกลาววา ความเขาใจเปน
กระบวนการที่เกี่ยวของกับความสามารถในการรูความหมาย โดยการตีความเพ่ือทําใหเกิดความกระจางชัด  
การยกตัวอยางประกอบ  การจําแนกประเภท  การสรุปจับใจความสําคัญจากส่ิงท่ีอานหรือฟง การลงขอสรุป
จากส่ิงท่ีอาน การคนหาความหมายจากบริบทในส่ิงท่ีอาน การเปรียบเทียบ การอธิบายรายละเอียด ระบุผลลัพธ 
และนําเสนอขอคิดเห็นหรือขอพิสูจนดวยเหตุผลได 

2. ผลการคิดอยางมีวิจารณญาณและพฤติกรรมของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสตเร่ืองฟสิกสนิวเคลียร สอดคลองกับผลการวิจัยของวิไลลักษณ หิงชาลี (2551) ท่ีพบวาการ
จัดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเร่ืองระบบนิเวศ  ทําใหนักเรียนมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
สูงข้ึนและทําใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 รอยละ 98 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเร่ืองระบบนิเวศสูงข้ึนผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม และสอดคลองกับพงษเทพ  
บุญศรีโรจน (2545, หนา 36) ท่ีกลาวถึงกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณไววา 1) ทําความเขาใจประเด็น
ปญหาใหชัดเจน  2) เสาะหาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับปญหาใหมากท่ีสุดและตองเปนขอมูลท่ีเช่ือถือได  ถาเปน
ประเด็นทางวิทยาศาสตร  ขอมูลนั้นจะตองผานการพิสูจนจึงจะยอมรับและเช่ือถือได 3) วิเคราะหขอมูลท่ี
ไดมาเหลานั้น แยกแยะใหเห็นความสัมพันธของตัวแปรทุกตัวท่ีเกี่ยวของกับสถานการณนั้น ๆ โดยอาศัย
หลักการคิดอยางมีเหตุผล  และการคิดเชิงตรรกะ  4) ประเมินคาของแตละองคประกอบในแตละสถานการณ  
เพื่อนําไปสูการสรุปและตัดสินใจท่ีสมเหตุสมผลตอไป 

 
ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อพัฒนาความเขาใจและการคิดอยางมี

วิจารณญาณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมควรนํามาใชในการจัดการเรียนรูในรายวิชาฟสิกสใน
เร่ืองท่ีมีเนื้อหาเชิงบรรยายและตองมีความรูพื้นฐานมากอน  เชน  ฟสิกสอะตอม  เปนตน 
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2. การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต สมควรนํามาใชในการจัดการเรียนรูในรายวิชาฟสิกส
ในเร่ืองฟสิกสนิวเคลียร  เพราะสามารถใชเทคนิคการเรียนรูแบบตาง ๆ รวมได เชน แผนผังความคิด 
บทบาทสมมติ สถานการณจําลอง เปนตน นํามาใชในข้ันปรับเปล่ียนความคิดหรือข้ันนําความคิดไปใช  
เพื่อใหเกิดความหลากหลายในกิจกรรมการเรียนรูได 

ขอเสนอแนะในการจัยคร้ังตอไป    
1. ควรทดลองวิจัยในลักษณะเดียวกันนี้ โดยมีการเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรูแบบอ่ืน ๆ เพื่อทํา

ใหทราบวาการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตสามารถเปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่พัฒนา
พัฒนาความเขาใจและการคิดอยางมีวิจารณญาณไดดีกวาหรือไม 

2. ควรทดลองวิจัยในลักษณะเดียวกันนี้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผูเรียนในดานตาง ๆ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  551 เชน ความสามารถในการคิด  ความสามารถใน
การแกปญหา และความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนตน 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการพัฒนาผลิตภัณฑ ดานคุณภาพผลิตภัณฑ 
ขนาดผลิตภัณฑ สายผลิตภัณฑ และการออกแบบผลิตภัณฑ กับผลการดําเนินงานดานการเงิน ดานลูกคา ดาน
กระบวนการภายในธุรกิจ ดานการเรียนรูและการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจงัหวดัชลบุรี 
โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย จํานวน 365 ชุด  ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาดานคุณภาพ
ผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน 2 ดานคือ 1) ดานกระบวนการภายในธุรกิจ 2) ดานการเรียนรู
และการเติบโต สวนการพัฒนาดานขนาดผลิตภัณฑและสายผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน
ในทุกดานภายใตมุมมองการวัดผลการดําเนินงานของ Balanced Scorecard และการพัฒนาดานการออกแบบ
ผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานท้ังหมด 3 ดาน คือ 1)  ดานการเงิน 2)  ดานกระบวนการภายใน
ธุรกิจ  3) ดานการเรียนรูและการเติบโต 
คําสําคัญ: การพัฒนาผลิตภณัฑ, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to study the relationship between product development, product 

quality, product size, product lines, and product design and the outcomes of  financial performance, customers, 
internal process, and learning and growth of small and medium enterprises in Chonburi. Three hundred sixty 
five questionnaires were used as a tool in the study, and the following results were found. The development 
of product quality was related to performance in two areas: the internal processes, and learning and growth. The 
development of product size and product lines was associated with the operating  performance. In all areas 
under the perspective of performance measurement by the Balanced Scorecard and the development of 
product design, there was a relationship between the operations of all three areas: finance, the internal processes, 
and learning and growth. 
Keywords: product development, SMEs.  
 

บทนํา 
หลังจากท่ีประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในป  พ.ศ. 2540  ทําใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงตาง ๆ อยางมาก บริษัทหลายแหงตองปดกิจการลง พนักงานจํานวนมากถูกเลิกจาง ภาครัฐและ
เอกชนเล็งเห็นความสําคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมวามีบทบาทในการสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
และควรชวยพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ แตจากการวิเคราะหสภาพปญหาของผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมพบวา ปญหาดานผลิตภัณฑเปนปญหาท่ีสําคัญประการหนึ่ง สวนใหญมีปญหาดาน
การพัฒนาสินคาและบริการใหไดมาตรฐาน เนื่องจากมาตรฐานไมเปนท่ียอมรับของตลาด ขาดการพัฒนา
รูปแบบสินคาใหม ๆ ไมสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาได 
(สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2550, หนา 26-31) เนื่องจากยุคปจจุบันเปนยุคแหง
ความกาวหนาในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ กระจายออกไปท่ัวโลก
อยางรวดเร็วและท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน ทําใหผูบริโภคมีความรอบรูมากข้ึน รูจักวิธีการเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดและเร่ิม
เรียกรองมากข้ึนกวาเดิม ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เพื่อทดสอบความสัมพันธท่ีสงผลถึงการดําเนินงานของผูประกอบการ ท้ังนี้เพราะการพัฒนาผลิตภัณฑถือ
เปนปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหธุรกิจอยูรอดและเจริญเติบโต  
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยออกเปน ตัวแปรอิสระคือ ปจจัยทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 

มีตัวแปรท่ีสําคัญท้ังหมด 4 ตัวแปร ประกอบดวย  1) คุณภาพผลิตภัณฑ หมายถึง คุณลักษณะและคุณสมบัติ
ทั้งหมดของผลิตภัณฑที่สามารถสรางความพึงพอใจและตอบสนองความตองการของลูกคาได  2) ขนาด
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ผลิตภัณฑ หมายถึง ลักษณะของรูปรางท่ีสามารถสังเกตไดวามีขนาดความใหญ เล็ก กวาง ยาว ซ่ึงวัดไดตาม
มาตราท่ีมนุษยกําหนดหนวยวัดข้ึนมา   3) สายผลิตภัณฑ หมายถึง กลุมของผลิตภัณฑท่ีมีความสัมพันธกันอยาง
ใกลชิด ท้ังลักษณะท่ีคลายกัน ใชงานรวมกัน  ขายใหกลุมผูบริโภคเดียวกัน  ตลาดเดียวกันหรือขายในราคาท่ี
ใกลเคียงกัน และ 4) การออกแบบผลิตภัณฑ หมายถึง การสรางแนวคิดเพื่อการสรางสรรคสิ่งใหมและการ
ปรับปรุงสิ่งเดิมใหดีขึ้นตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบริโภค ในสวนของตัวแปรตามที่นํามาหาความ 
สัมพันธคือ ปจจัยดานผลการดําเนินงานขององคกรภายใตมุมมองการวัดผลการดําเนินงานของ Balanced 
Scorecard ประกอบดวย 4 ตัวแปร คือ ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน ดานการเรียนรู และ
การเติบโต เพื่อแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  อีกท้ังยังกอใหเกิดผลการวิจัยท่ีสมบูรณตามวัตถุประสงค
ของการวิจัยดวย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท้ังหมด 4 ดาน ไดแก คุณภาพ 
ผลิตภัณฑ ขนาดผลิตภัณฑ สายผลิตภัณฑ และการออกแบบผลิตภัณฑ 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการพัฒนาผลิตภัณฑท้ัง 4 ดาน กับผลการดําเนินงานดานการเงิน 
ดานลูกคา ดานกระบวนการภายในธุรกิจ ดานการเรียนรูและการเติบโต ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม 
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                      ตัวแปรตน                ตัวแปรตาม 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 
 

 
 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ ผลการดําเนินงานองคกร 

 
 
 
 

 

คุณภาพผลิตภัณฑ 
-  ความปลอดภยั 
-  ประโยชนที่ไดรับ 
 

 

ขนาดผลิตภัณฑ 
-  ใหญ 
-  กลาง 
-  เล็ก 

สายผลิตภัณฑ 
-  ยืดสายผลิตภัณฑ 
-  เพิ่มสายผลิตภัณฑ 

การออกแบบผลิตภัณฑ 
-  บรรจุภัณฑ 
-  สีสันผลิตภัณฑ 

 
 
 
 

 

การเงิน 
-  รายได 
-  กําไร 
-  ตนทุน 

ลูกคา 
- สวนแบงตลาด 
- ความพึงพอใจ 
- การเพิ่มลูกคาใหม 
- การรักษาฐานลูกคาเดิม 

กระบวนการภายในธุรกิจ 

-  ระยะเวลาในกระบวนการผลิต 
-  ขั้นตอนของกระบวนการผลิต 
-  อัตราสวนผลไดของการผลิต 

การเรียนรูและการเติบโต 
-  ทักษะของพนักงาน 
-  ความพึงพอใจของพนักงาน 
-  เทคโนโลยี 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากร ไดแก  เจาของกิจการหรือผูที่มีความรูและเกี่ยวของที่สามารถใหขอมูลไดของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดชลบุรี ใชการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางดวยสูตรของ Taro Yamane  
(ธานินทร  ศิลปจารุ, 2548, หนา 38) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 365 ราย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีขอคําถาม 3 ตอน ไดแก  1) ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดชลบุรี  2) ขอมูลการใหระดับความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ  3) ขอมูลการใหระดับความสําเร็จเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย คารอยละ ทดสอบสมมติฐานดวย F-test และหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามท่ีเปนตัวแปรเชิงปริมาณท้ังสองตัวแปรดวยคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ 
 

ผลการวิจัย 
 ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 365 ราย เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 
56.99 สวนใหญเปนผูจัดการท่ัวไป จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 43.29 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 
214 คน คิดเปนรอยละ 58.63 การดําเนินกิจการสวนใหญเปนแบบเจาของคนเดียว จํานวน 150 ราย คิดเปน
รอยละ 41.10 มีระยะเวลาของการดําเนินกิจการระหวาง 3-5 ป มากที่สุด โดยสวนใหญเปนวิสาหกิจขนาด
ยอมคือมีจํานวนพนักงานไมเกิน 50 คน มีจํานวน 316 ราย คิดเปนรอยละ 86.58 และผลการทดสอบ
สมมติฐานมีดังนี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานขององคกร 
พบวาการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานขององคกรดานกระบวนการ
ภายในธุรกิจ การเรียนรูและการเติบโต ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

สมมติฐานที่ 2 การพัฒนาขนาดผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานขององคกร พบวา
การพัฒนาขนาดผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานขององคกรดานการเงิน ดานกระบวนการ
ภายในธุรกิจ  ดานการเรียนรูและการเติบโต ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

สมมติฐานท่ี 3 การพัฒนาสายผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานขององคกร พบวาการ
พัฒนาสายผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานขององคกรท้ังดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการ
ภายในธุรกิจ รวมท้ังดานการเรียนรูและการเติบโต ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

สมมติฐานท่ี 4 การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานขององคกร 
พบวาการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานขององคกรดานการเงิน ดาน
กระบวนการภายในธุรกิจ รวมท้ังดานการเรียนรูและการเติบโต ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
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อภิปรายผล 
 1.  การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานขององคกรทางดานกระบวนการ
ภายในธุรกิจ ดานการเรียนรูและการเติบโต สอดคลองกับผลการศึกษาของพันธศักดิ์ ศรีบุหงา (2550, หนา 
61) ท่ีศึกษาเร่ือง การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสินคาขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต 
พบวา โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑนั้นประชาชนไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการ โดยไดรับ
ความรูของข้ันตอนการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑสินคา สามารถนําความรูท่ีไดจากการอบรมและการ
ดูงานไปปฏิบัติเองได  
 2.  การพัฒนาขนาดผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานขององคกรทางดานการเงิน ดาน
กระบวนการภายในธุรกิจ รวมท้ังดานการเรียนรูและการเติบโต โดยเม่ือมีการปรับเปล่ียนขนาดของผลิตภัณฑ
จากเดิม จะทําใหผลการดําเนินงานดานการเงิน ดานกระบวนการภายในธุรกิจ  ดานการเรียนรูและการเติบโต 
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน แตไมมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานดานลูกคา ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของ Nwokah, Ugoji & Ofoegbu (2009) พบวา การพัฒนาขนาดของผลิตภัณฑไมมีความสัมพันธ
กับความจงรักภักดีของลูกคา 
 3.  การพัฒนาสายผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานขององคกรดานการเงิน ดานลูกคา 
ดานกระบวนการภายในธุรกิจ รวมท้ังดานการเรียนรูและการเติบโต สอดคลองกับการศึกษาของ Nwokah, Ugoji 
& Ofoegbu (2009) พบวา การพัฒนาสายผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับปริมาณยอดขายและความจงรักภักดี
ของลูกคา และสอดคลองกับผลการศึกษาของรัชฎาภรณ พรมมิรัตนะ (2553, หนา 62) ท่ีศึกษาเร่ือง ความ
ตองการปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเฟอรนิเจอรของผูท่ีพักอาศัยในเขตอําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอรนิเจอรมากที่สุดคือ 
สินคามีความหลากหลาย ทําใหทราบวาเม่ือผูผลิตแตละรายมีจํานวนผลิตภัณฑในสายผลิตภัณฑหลากหลาย
ขึ้นก็จะมีโอกาสทางการตลาดเพิ่มขึ้น เพราะลูกคาจะมีตัวเลือกในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑของตรา
ผลิตภัณฑนั้นมากข้ึน 
 4.  การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานขององคกรดานการเงิน  ดาน
กระบวนการภายในธุรกิจ รวมท้ังดานการเรียนรูและการเติบโต โดยสอดคลองกับผลการศึกษาของภัทรกร อมร
เลิศวิทย (2548, หนา 62) ท่ีศึกษาเร่ือง การปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑโดยการนําเคร่ืองมือทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑเขามาประยุกตใช เพื่อการลดตนทุนสินคาของผูผลิตเม็ดพลาสติก บริษัท เอบีซี จํากัด พบวา การ
ออกแบบเพื่อการปรับเปล่ียนบรรจุภัณฑสามารถลดคาใชจายดานตนทุนสินคาลงได 33% ในดานบรรจุ
ภัณฑ ซ่ึงเปนตัวเลขท่ีคอนขางดีสําหรับผูประกอบการที่สามารถลดตนทุนสินคาดานบรรจุภัณฑลงได  และยัง
สามารถลดคาใชจายโดยรวมตอการขนสงหนึ่งตูสินคาลงจากเดิมดวย 
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ขอเสนอแนะ 
 1.  ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ควรใหความสัมพันธกับการพัฒนาผลิตภัณฑ
เพื่อสรางความสามารถทางการแขงขัน โดยมีการวางแผนกอนการพัฒนาผลิตภัณฑดวยการสํารวจความ
ตองการของผูบริโภค แลวนําผลมาวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด  
 2.  ควรศึกษาปจจยัดานการพัฒนาผลิตภณัฑอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพนัธกับผลการดําเนนิงานของวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย เพื่อใหไดผลการวิจัยท่ีกวางและครอบคลุมมากข้ึน 
 3.  กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีสํารวจในครั้งนี้ มีความหลากหลายทางดานขนาดองคกร 
รูปแบบการดําเนินงาน ลักษณะผลิตภัณฑที่มีความแตกตางกัน สงผลใหการตอบแบบสอบถามอาจมี
ความแตกตางกันมาก ท้ังนี้ควรพิจารณากลุมที่มีขนาดโครงสรางและลักษณะผลิตภัณฑกลุมเดียวกันหรือ
มีความใกลเคียงกัน เพื่อเปรียบเทียบกันไดชัดเจนมากข้ึน 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มุงศึกษาปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังองคการอิสระในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรคสอง ไดกําหนดใหมี
การจัดต้ังองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมและการ
ดําเนินโครงการของรัฐ ซ่ึงกฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจในการทําความเห็น
ประกอบกอนมีการดําเนินการจัดทํารายงานผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชน โดยมิไดมี
ผลผูกพันใหรัฐจะตองปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการองคการอิสระในการจัดการส่ิงแวดลอม จาก
การวิจัยพบวา เม่ือคณะกรรมการองคการอิสระในการจัดการส่ิงแวดลอมไดจัดต้ังข้ึนตามรัฐธรรมนูญ แตไม
ปรากฏวามีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติรองรับอํานาจของคณะกรรมการดังกลาววาใหดําเนินการตามท่ี
รัฐธรรมนูญกําหนดไว จึงไมมีสภาพบังคับตามกฎหมาย กอใหเกิดปญหาหนวยงานของรัฐจะปฏิบัติตาม
หรือไมก็ไมมีผลทางกฎหมาย ยอมไมเปนไปตามเจตนารมณที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญและการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการดําเนินโครงการของรัฐท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ จึง
เสนอแนะวา ควรใหอํานาจแกคณะกรรมการองคการอิสระในการจัดการส่ิงแวดลอม มีอํานาจทําความเห็น
ประกอบในการพิจารณาอนุมัติจัดทําโครงการของรัฐท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพของ
ประชาชน และใหหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของจะตองปฏิบัติตามความเห็นดังกลาว และควรเปดโอกาสให
ประชาชนสามารถสงตัวแทนเขาไปมีสวนรวมนอกจากประชาชนท่ีไดรับการสรรหาในตําแหนง 
คณะกรรมการในการแสดงความคิดเห็นเพื่อจัดทํารายงานของคณะกรรมการ และควรมีสิทธิในการเสนอ 
111 
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โครงการหรือกิจกรรมใหคณะกรรมการองคการอิสระในการจัดการส่ิงแวดลอม ประกาศเปนประเภท
โครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพอยางรุนแรงได 
คําสําคัญ: คณะกรรมการองคการอิสระในการจัดการส่ิงแวดลอม  

ABSTRACT 
 This study tends to focus the study on legal problem and obstacle on the Formation of 
Independent Organization on Environmental Management in accordance with paragraph two of section 67 
of the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007) which provides that an Independent 
Organization on Environmental Management be formed up in order that the general public can participate 
in the environmental managements and the state project operations. Such law provides the committee with 
the powers to hold public hearings for supporting first before initiating actions on the making of 
Environmental and People Health Impact Report without any binding effect that the state shall comply 
with the opinion of the Independent Organization on Environmental Management. As a result of the study, 
it is found that even the Independent Organization on Environmental Management has been formed up by 
virtue of the constitution, however, it is apparent that there has not been any law of the Act level to back 
up the power of such committee that actions shall be carried out as specified by the constitution; therefore, 
there is no sanction in accordance with the law, consequently causing problems whether the state 
organizations would comply with the committee’s opinions or not, shall have no legal effect which is 
obviously not in accordance with the intent set forth under the constitution and the measure on the 
protections of rights and liberties of the people in carrying out the state’s project operations which 
adversely affecting the environments and health of the people. Deriving from the study, it is recommended 
that powers should be given to Independent Organization on Environmental Management in making the 
opinions to support the considerations in granting an approval on the implementation of the State project 
which adversely affecting the environments and health of the people and that related state organizations 
shall comply with such opinions and that the opportunity should be opened to the general public to be able 
to send their representatives to take part in the project operations. In addition, people selected to hold the 
posts in the committee, other than being entitled to express their opinions for use in making the 
committee’s report, should have a right to propose the project or activity to the Independent Committee 
for Environmental Management to announce that such proposed project or activity is the project or 
activity which may seriously affect the environment and health. 
Keyword: The Independent Committee for Environmental Management. 
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บทนํา 
 ปญหาส่ิงแวดลอมกําลังทวีความรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะปญหาความขัดแยงระหวางการดําเนิน
โครงการกับผูท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการนั้น ซ่ึงไดแกชาวบานในพื้นท่ีท่ีเปนผูอยูอาศัยและชุมชน 
ดังไดเกิดคดีตัวอยางใหเห็นมาแลวในคดีท่ีศาลปกครองกลางมีคําส่ังคุมครองช่ัวคราวใหระงับ 76 โครงการ
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดตามที่สมาคมตอตานสภาวะโลกรอนและชาวบานยื่นฟอง ดวยเหตุนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรคสอง จึงกําหนดใหมีองคการอิสระ
ดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ ซ่ึงองคการฯนี้จะเกิดข้ึนไดตองมีการดําเนินการออกกฎหมายลูก แตรัฐธรรมนูญ
บังคับใชมาเปนระยะเวลานานพอสมควรแลวองคการอิสระฯ นี้ก็ยังไมมีการจัดต้ังข้ึนแตอยางใด เจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรคสอง ตองการใหองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพมีความอิสระ
และเปนกลางอยางแทจริง คือสามารถใหขอคิดเห็นไดอยางอิสระ ไมมีการครอบงําหรือตกอยูภายใตอํานาจ
ของหนวยงานใด ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ นักการเมือง หรือขาราชการระดับสูง ซ่ึงการใหขอคิดเห็นก็
นาจะเปนประโยชนตอหนวยงานท่ีอนุมัติหรืออนุญาตจะใชประกอบการตัดสินใจวาโครงการนั้น ๆ ควร
อนุมัติหรืออนุญาตใหดําเนินการในพื้นท่ีตาง ๆ ตามที่ผูประกอบการขออนุมัติมาหรือไม ปญหาดานการ
จัดต้ังองคการอิสระตามท่ีรัฐธรรมนูญไดกําหนดไวขางตนมีปญหาวากฎหมายท่ีนํามาใชบังคับเพื่อใหเปน
องคการอิสระตามท่ีกฎหมายกําหนดไวนั้นจะอยูในรูปแบบใด เพราะเม่ือเปรียบเทียบกับองคกรอิสระอ่ืน ๆ 
เชน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและ
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ลวนแตมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปนกฎหมาย
แมบทในการจัดต้ังท้ังส้ิน ซ่ึงปญหาเหลานี้เปนกฎหมายท่ีรัฐธรรมนูญไดกําหนดไว แตก็ยังไมปรากฏกฎหมาย
ลําดับรองหรือกฎหมายลูกดังกลาวเพื่อใหมีสภาพบังคับในการท่ีจะนําไปดําเนินการได 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความเปนมาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังองคการอิสระในการจัดการ
ดานส่ิงแวดลอมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 2. เพื่อศึกษาความหมายและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการจัดต้ังองคการอิสระในการจัดการดาน
ส่ิงแวดลอมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 3. เพื่อศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังองคการอิสระในการจัดการดานส่ิงแวดลอมตามกฎหมาย
ตางประเทศ 
 4. เพื่อวิเคราะหปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดต้ังองคการอิสระในการจัดการดานส่ิงแวดลอม
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
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 5. เพื่อคนหามาตรการท่ีเหมาะสมมาใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาการจัดต้ังองคการอิสระใน
การจัดการดานส่ิงแวดลอมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดใหตองมีการตรากฎหมายเพื่อจัดต้ัง
องคการอิสระ เพื่อใหดําเนินการเปนไปตามเจตนารมณท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว จึงตองมีการจัดต้ังองคกร
อิสระข้ึนตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว เพราะปจจุบันแมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ไดบัญญัติใหมีกฎหมายลําดับรองเก่ียวกับการดําเนินการจัดต้ังองคการอิสระในการจัดการดาน
ส่ิงแวดลอมตามรัฐธรรมนูญก็ตาม แตกฎหมายลําดับรองหรือกฎหมายลูกท่ีอยูในระดับพระราชบัญญัติยังไมมี
การตราข้ึนแตอยางใด จึงจําเปนตองคนหามาตรการท่ีเหมาะสมมาใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาการจัดต้ัง
องคการอิสระในการจัดการส่ิงแวดลอมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษาปญหาการจัดต้ังองคการอิสระในการจัดการส่ิงแวดลอมโดยผูวิจัยศึกษาโครงสรางของ
กฎหมายดังกลาว รวมท้ังหาจุดท่ีเหมาะสมในการดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงองคการอิสระดังกลาว โดยนํา
กฎหมายส่ิงแวดลอมของประเทศฝร่ังเศสท่ีมีสวนชวยผลักดันใหการรักษาและการจัดการส่ิงแวดลอมเปนไป
ดวยดีมาเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการ เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนจากกฎหมายฉบับนี้ให
ไดมากท่ีสุด 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 คนควาขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับปญหาการจัดต้ังองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและอํานาจหนาท่ี เพื่อ
นํามาวิเคราะหและแกไขปญหาทางกฎหมายตอไป 
 

ผลการวิจัย 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรคสอง กําหนดใหมีการจัดต้ัง
องคการอิสระดานส่ิงแวดลอมเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมและการดําเนินโครงการ
ของรัฐ ซ่ึงกฎหมายดังกลาวกําหนดใหคณะกรรมการองคการอิสระในการจัดการส่ิงแวดลอมมีอํานาจในการ
ทําความเห็นประกอบกอนจัดทํารายงานผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนโดยมิไดมีผล
ผูกพันใหรัฐจะตองปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการดังกลาว จากการวิจัยพบวา เม่ือคณะกรรมการ
องคการอิสระในการจัดการส่ิงแวดลอมไดถูกจัดต้ังข้ึนตามรัฐธรรมนูญ แตไมปรากฏวามีกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติรองรับอํานาจของคณะกรรมการดังกลาวใหดําเนินการตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว จึงไมมี
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สภาพบังคับตามกฎหมาย กอใหเกิดปญหาวาหนวยงานของรัฐจะปฏิบัติตามหรือไมก็ไมมีผลทางกฎหมาย 
ยอมไมเปนไปตามเจตนารมณท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญและการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ในการดําเนินโครงการของรัฐท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 
  

ขอเสนอแนะ 
 ควรใหอํานาจแกคณะกรรมการองคการอิสระในการจัดการส่ิงแวดลอมมีอํานาจทําความเห็น
ประกอบในการพิจารณาอนุมัติจัดทําโครงการของรัฐท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชน 
และใหหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของตองปฏิบัติตามความเห็นดังกลาว และควรเปดโอกาสใหประชาชนสง
ตัวแทนเขาไปมีสวนรวมนอกจากประชาชนท่ีไดรับการสรรหาในตําแหนงคณะกรรมการในการแสดงความ
คิดเห็นเพื่อจัดทํารายงานของคณะกรรมการ และควรมีสิทธิในการเสนอโครงการหรือกิจกรรมให
คณะกรรมการองคการอิสระในการจัดการส่ิงแวดลอมประกาศเปนประเภทโครงการหรือกิจกรรมที่อาจ
สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพอยางรุนแรงได 
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บทคัดยอ     
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการบังคับใชโทษทางปกครอง
แทนโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เนื่องจากกฎหมายฉบับดังกลาวไดกําหนด
มาตรการบังคับสําหรับผูท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามไวดวยบทลงโทษทางอาญา ไมวาจะเปนการฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามในกรณีใดก็ตาม ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามในบางกรณีนั้น มิใชเปนการ
กระทําท่ีมีเจตนาชั่วรายหรือกอใหเกิดภยันตรายรายแรงแตอยางใด จึงไมมีความจําเปนท่ีจะตองใชการลงโทษ
ทางอาญาซ่ึงมีวัตถุประสงคในการลงโทษแกผูกระทําความผิด หรือเปนการขมขู หรือปองกันอาชญากรรม 
หรือเปนการตัดโอกาสในการกระทําความผิด หรือการแกไขฟนฟูใหผูกระทําความผิดกลับคืนเปนพลเมืองดี 
แตอยางใด เม่ือไดศึกษาถึงทฤษฎีและแนวคิด ตลอดจนหลักกฎหมายตาง ๆ ขางตนแลว พบวาควรจะมีการ
เปล่ียนแปลงมาตรการบังคับทางกฎหมายสําหรับความผิดตามกฎหมายฉบับดังกลาวเฉพาะในสวนที่เปน
การฝาฝนตอกฎระเบียบใหเปนมาตรการลงโทษทางปกครอง และมีกระบวนการพิจารณาคดีใหเปนไปตามหลัก
กฎหมายปกครองของประเทศไทย โดยนําขอดีบางประการของกฎหมายประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
และประเทศสหราชอาณาจักรมาปรับใชดวย เพื่อใหการบังคับใชเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคลองกับ 
111 
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วัตถุประสงคของการลงโทษ 
คําสําคัญ: การลงโทษทางปกครอง 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research is to study problems relating to enforcement of administrative 
disciplinary action in place of criminal punishment in accordance with Land Traffic Act B.E. 2522. It is 
because the Act stipulates that such measures shall be imposed in place of criminal punishment on the 
person who violates the laws or prohibitions prescribed by the state as criminal offences. This is to create 
public order in the society as well as maintain the state’s public traffic service operation. Regarding this, 
the researcher has given suggestions that violations or omissions to comply with the Act are not done out 
of evil intent or intention to cause serious danger that should be abhorred by the society. Hence, it is not 
necessary to enforce criminal punishments which aim to pay retribution, intimidate or prevent crimes, 
reduce opportunities for the offender to commit wrongdoings to the society, and rehabilitate the offenders 
to become a good citizen. In addition, the research also recommends that administrative disciplinary 
action shall be imposed in place of criminal punishments. The purposes are to impose an appropriate level 
of punishment to the offenders and maintain public order and good morals. These offences should not be 
treated with the same level as real criminal acts. Moreover, the researcher also compares judicial 
authoritative bodies and process over administrative disciplinary cases in the law of the Federal Republic 
of Germany and the United Kingdom with the Thai laws in order to determine pros and cons of the current 
Thai laws as well as suggests a suitable judicial administrative disciplinary process for Thailand.  
Keyword: administrative disciplinary action.  
 

บทนํา   
 การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม สงผลใหอัตราการใชรถใชถนนเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว กอใหเกิด
ปญหาการไมเคารพกฎจราจรซ่ึงทําใหเกิดอุบัติเหตุข้ึน ดังนั้น รัฐจึงตรากฎหมายข้ึนมาใชบังคับแกผูใชทาง
ใหตองถือปฏิบัติเพื่อใหการจราจรเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย โดยกฎหมายจราจรของประเทศไทย
ฉบับปจจุบัน ไดแก พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มีมาตรการบังคับดวยบทลงโทษทางอาญาตอ
ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ซ่ึงเปนกฎหมายท่ียากตอการใชความยุติธรรมของมนุษยมาตัดสินวาถูกหรือผิด
ในทางศีลธรรมมากนอยเพียงใด และมักไมมีการกําหนดองคประกอบในเร่ืองเจตนารายของผูฝาฝน ตางจาก
ความผิดทางอาญาท่ีเปนความช่ัวในตัวของมันเอง มีเหตุผลในเชิงความยุติธรรมท่ีมนุษยเขาถึงไดโดยชัดเจน 
เชน การฆาผูอ่ืน การทํารายรางกาย หรือการชิงทรัพย เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งความผิดท่ีมีลักษณะเปนการ
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ฝาฝนตอกฎระเบียบโดยแทนั้น ก็มิไดถูกพิจารณาวาเปนความผิดท่ีมีความชั่วรายหรือกอใหเกิดภยันตราย
รายแรงข้ึนแตอยางใด จึงยังไมจําเปนตองนําการลงโทษทางอาญามาบังคับใช แตควรลงโทษอยางอ่ืนซ่ึงมี
ประสิทธิภาพเทียบเทากับโทษทางอาญาในเชิงปองปราม ในขณะเดยีวกันมีความทุกขเวทนาในการบังคับใช
นอยกวามาก ตลอดจนมีกระบวนการดําเนินคดีท่ีเรียบงาย รวดเร็ว ไมส้ินเปลืองงบประมาณและลดภาระแก
ศาลยุติธรรมท่ีตองเสียเวลาไปกับการพิจารณาคดีความผิดเล็กนอย อีกท้ังผูถูกลงโทษไมตองเสียประวัติและ
เกิดความรูสึกวามีมลทินแตอยางใด เพราะการลงโทษทางอาญาไมไดกอใหเกิดผลประโยชนในเชิงปองปรามไป
มากกวาการใชมาตรการลงโทษในลักษณะอ่ืน อีกท้ังยังสรางความกระดางกระเดื่อง ขาดความเคารพกฎจราจร
และฝายปกครองมากยิ่งข้ึนดวย  
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
 ศึกษาปญหาการบังคับใชโทษทางปกครองแทนโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 โดยพิจารณาถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการลงโทษทางอาญาและทางปกครอง มาตรการ
ลงโทษทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวท่ีมีลักษณะเปนความผิดตอกฎระเบียบซ่ึงไมใช
ความผิดอาญาโดยแท กระบวนการพิจารณาและบทลงโทษ รวมท้ังองคกรผูบังคับใชกฎหมายดังกลาว โดย
ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีและสหราชอาณาจักร 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความเปนมาและสภาพปญหาเกี่ยวกับการบังคับใชโทษทางปกครองแทนโทษทางอาญา 
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
 2. เพื่อศึกษาทฤษฎี แนวคิด และประวัติเกี่ยวกับการบังคับใชโทษทางปกครองแทนโทษทางอาญา
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
 3. เพื่อศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบังคับใชโทษทางปกครองแทนโทษทางอาญาตามพระราช 
บัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
 4. เพื่อวิเคราะหปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใชโทษทางปกครองแทนโทษทางอาญาตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
 5. เพื่อศึกษาแนวทางแกไขและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบังคับใชโทษทางปกครองแทนโทษทาง
อาญาตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีวิจัยทางเอกสาร (documentary research) และความเห็นของ 
นักกฎหมายและนักวิชาการ ท้ังท่ีเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  
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ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยพบวา มีปญหาบางประการในการบังคับใชกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้กําหนด
เร่ืองของมาตรการบังคับไวในลักษณะของโทษทางอาญาท้ังหมด ท้ัง ๆ ท่ีลักษณะของความผิดบางประเภท
เปนการกระทําท่ีฝาฝนตอกฎระเบียบเทานั้น โดยผูกระทําผิดไมไดมีเจตนาช่ัวรายดังเชนการกระทําความผิด
ทางอาญาโดยแท และมิไดกอใหเกิดภยันตรายรายแรงแตอยางใด หากแตท่ีเปนความผิดก็เพราะมีกฎหมาย
บัญญัติหามไวเทานั้น จึงไมสมควรท่ีจะถูกตําหนิทางสังคมดวยการลงโทษทางอาญา เพราะการลงโทษทาง
อาญาสงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลเปนอยางมาก และยังทําใหบุคคลตองเสียประวัติจากการ
ตองโทษอาญาจนเกิดความรูสึกวามีมลทินอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือไดศึกษาถึงวัตถุประสงคของการ
ลงโทษแลว พบวาการลงโทษทางอาญาสําหรับการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการฝาฝนตอกฎระเบียบดังกลาว 
ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการลงโทษทางอาญาไดแตอยางใด 
 ตามแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ เกี่ยวกับการลงโทษทางอาญา ทั้งในประเทศท่ีใชกฎหมายระบบ
จารีตประเพณี (Common Law) และระบบลายลักษณอักษร (Civil law) พบวามีการพยายามแยกการกระทํา
ความผิดท่ีไมใชความผิดอาญาโดยแทออกไวตางหาก (เกษมาวดี ศุภภิญโญพงศ, 2549, หนา 26) และยังมี
มาตรการบังคับดวยโทษอยางอ่ืนท่ีมีลักษณะเบาบางกวาโทษทางอาญา โดยประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีไดออกรัฐบัญญัติวาดวยการละเมิดตอกฎระเบียบ ค.ศ. 1978 (OWiG) ซ่ึงแยกเอาความผิดท่ีไมใช
ความผิดอาญาโดยแทออกจากกฎหมายอาญาและเปล่ียนเปนความผิดในทางปกครอง (administrative 
infraction) แทน อีกท้ังเม่ือไดศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับการนํามาตรการอ่ืนมาใชแทนกฎหมายอาญาอันเปน
แนวคิดในเชิงปฏิบัติท่ีเรียกวา วิธีประเมินผลดีผลเสีย (cost-benefit approach) (ณัฐพล จิรกอบสกุล, 2549, 
หนา 17) ทําใหทราบวาการบังคับใชโทษทางอาญากับการกระทําท่ีฝาฝนตอกฎระเบียบจะเปนประโยชน
นอยกวาผลที่จะไดรับจากการลงโทษดังกลาว จึงสมควรอยางยิ่งท่ีจะนํามาตรการลงโทษทางปกครองมา
บังคับใชแทนโทษทางอาญาแกการกระทําความผิดท่ีไมใชความผิดอาญาโดยแท  
 สําหรับการแยกการกระทําความผิดที่ไมใชความผิดอาญาโดยแทนั้น เมื่อไดศึกษากฎหมายของ
ประเทศ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไดแก รัฐบัญญัติวาดวยการละเมิดตอกฎระเบียบ ค.ศ. 1978 (OWiG) 
รัฐบัญญัติวาดวยการจราจร (Straßenverkehrsgesetz: StVG) และกฎวาดวยการจราจร (Straßenverkehrs-Ordnung: 
StVO) รวมถึงกฎหมายจราจรของประเทศสหราชอาณาจักร เปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ของประเทศไทย อันเปนกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบังคับใชโทษทาง
ปกครองแทนโทษทางอาญานั้น พบวาการกระทําความผิดตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
มีความใกลเคียงกับของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีอยางยิ่ง ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นวาควรนํามาตรการ
ลงโทษทางปกครองของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมาใชกับความผิดบางประเภทตามกฎหมายจราจร
ของประเทศไทยดวย โดยคํานึงถึงเจตนาช่ัวรายของผูกระทําผิดและภยันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเปนสําคัญ แต
อยางไรก็ตาม สําหรับบางฐานความผิดก็ยังมีความจําเปนท่ีจะตองใชการลงโทษทางอาญาอยูเชนเดิม 
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 หากมีการนํามาตรการลงโทษทางปกครองมาใชบังคับแทนการลงโทษทางอาญาแลว ก็อาจเกิด
ปญหาบางประการเก่ียวกับกระบวนพิจารณาคดีและมาตรการบังคับโทษทางปกครองข้ึนได อยางไรก็ดี 
พบวาตามบทบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยทั้งสามฉบับขางตนไดกําหนดหลักเกณฑไวแลว ซ่ึงสามารถ
ใชบังคับไดรัดกุมรวดเร็วกวาของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ดังนั้น กระบวนการพิจารณาคดีและ
มาตรการบังคับโทษทางปกครองจึงควรเปนไปตามหลักกฎหมายปกครองของประเทศไทย โดยนําขอดีบาง
ประการของกฎหมายประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศสหราชอาณาจักรมาปรับใชดวย   

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 1. ควรปรับเปล่ียนการกระทําความผิดบางประเภทใหเปนความผิดท่ีฝาฝนตอกฎระเบียบ โดยแยก
ออกตางหากจากความผิดอาญาโดยแท และนํามาตรการลงโทษทางปกครองและมาตรการเสริมการลงโทษ
อ่ืนมาใชบังคับแทนโทษทางอาญา ไดแก การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 7 มาตรา 12 มาตรา 14 มาตรา 54 
วรรคสอง มาตรา 57(14) มาตรา 79 มาตรา 80(1) มาตรา 84 ประกอบมาตรา 54 มาตรา 84 ประกอบมาตรา 57 
มาตรา 84 ประกอบมาตรา 133 มาตรา 87 มาตรา 88 มาตรา 89 มาตรา 90(1)(2)(3) มาตรา 93 วรรคหน่ึงและ
วรรคสอง มาตรา 94 มาตรา 99(4)(5) มาตรา 101 วรรคหนึ่ง มาตรา 103 มาตรา 109 มาตรา 122 วรรคหน่ึง
และวรรคสอง มาตรา 123 มาตรา 132 และมาตรา 133 
 2. ไมควรนิยามคําวา “โทษทางปกครอง” เหมือนเชนกฎหมายของประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี เพราะจะทําใหมีความหมายจํากัดแตเฉพาะการกระทําผิดกฎหมายท่ีตองระวางโทษทางการเงินหรือ
โทษปรับเทานั้น ซ่ึงอาจจะกอใหเกิดปญหาในการตีความกฎหมาย ตลอดจนสงผลเสียโดยตรงตอกระบวนการ
ยุติธรรมอยางไมอาจหลีกเล่ียงได 
 3. ควรมอบหมายอํานาจใหองคกรตํารวจเปนผูบังคับใชมาตรการลงโทษทางปกครองและมาตรการ
เสริมการลงโทษอ่ืนกับคดีความผิดตามขอ 1 ตลอดจนเพ่ิมอํานาจในการเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ีได โดยไม
เปนการตัดอํานาจเดิมของศาลในการส่ังเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ีดังกลาว ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กฎหมายกําหนดไว 
  4. ในเร่ืองเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาคดีตาง ๆ และมาตรการบังคับโทษทางปกครองนั้น ควรนํา
หลักเกณฑและวิธีการตาง ๆ ตามกฎหมายปกครองของประเทศไทยมาบังคับใชเปนหลัก โดยนําขอดี      
บางประการจากกฎหมายของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศสหราชอาณาจักรมาปรับใชดวย 
ซ่ึงไดแก กรณีท่ีหนวยงานทางปกครองไดเปรียบเทียบโทษปรับทางปกครองไปกอนท่ีศาลจะมีคําพิพากษา
สําหรับคดีนั้นในภายหลัง หรือกรณีวิธีการชําระคาปรับทางปกครอง ซ่ึงผูกระทําผิดสามารถเลือกท่ีจะชําระ
คาปรับไดหลายวิธี หรือกรณีการไมชําระคาปรับในกรณีความผิดเล็กนอยภายในระยะเวลาที่กําหนด จะตอง
เสียคาปรับในอัตราท่ีเพิ่มข้ึนอีกรอยละ 50   
 5. ควรนํามาตรการเสริมการลงโทษอยางอ่ืนซ่ึงมีผลบังคับใชอยูแลวมาบังคับอยางจริงจัง ไดแก  
การยึดใบอนุญาตขับข่ี การบันทึกการยึดและคะแนนไวในใบขับข่ีท่ีถูกยึด การอบรม ทดสอบผูขับข่ี หรือ
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การส่ังพักใชใบอนุญาตขับข่ีท่ีเสียคะแนนมากของผูขับข่ีนั้น การส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 
ตลอดจนการทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนตามมาตรา 157 ทวิ มาตรา 160 ทวิ มาตรา 
161 และมาตรา 162  แลวแตกรณี เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน: กรณีศึกษา วิชา
เศรษฐศาสตรมหภาค I  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใชขอมูลจากอาจารยผูสอนในวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค  I  
ในภาคฤดูรอนและภาคปลาย ป พ.ศ. 2553 ในภาคฤดูรอน จํานวน 288 ตัวอยาง และภาคปลาย จํานวน 327 ตัวอยาง 
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะหเชิงปริมาณ ประมาณการสมการ Panel Regression โดยใช
วิธีการ Robust Fixed Effects กับ Robust Random Effects และทดสอบ Robust Hausman Test เพื่อเปรียบเทียบ
ผลการประมาณการท้ังสองวิธีการที่เหมาะสม ผลการประมาณการในภาคฤดูรอนและภาคปลายพบวา วิธีการ 
Robust Fixed Effects เหมาะสมกวา Robust Random Effects โดยปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน: กรณีศึกษา วิชาเศรษฐศาสตรมหภาค I  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในภาคฤดูรอน คือการขาดเรียน 
ความพึงพอใจของนิสิตตออาจารยผูสอน การลงเรียนเพิ่มเติมจากผูรับจางสอนพิเศษ และการทบทวนตํารา
เรียนวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค I สวนในภาคปลายคือความพึงพอใจของนิสิตตออาจารยผูสอน การลงเรียน
เพิ่มเติมจากผูรับจางสอนพิเศษ และการทบทวนตําราเรียนวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค I จะมีความสัมพันธทาง 
บวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค I  สวนการขาดเรียนมีความสัมพันธทางลบกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค I แสดงวาผลการวิจัยสนับสนุนทฤษฎีฟงกชันการผลิตท่ี
เกี่ยวกับการศึกษา นั่นคือนักเรียนมีความสามารถในการเรียนรูไมเทากัน นักเรียนที่มีความสามารถในการ
เรียนรูมากกวาจะเลือกขาดเรียนนอยกวานักเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนรูนอยกวา 
คําสําคัญ:  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, เศรษฐศาสตรมหภาค I, การถดถอย 
1 
*  นิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ปการศึกษา  2555   
** อาจารยประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   



38 
 

 ABSTRACT 
 This paper aims to study the factors affecting the level of educational attainment: A case study of 
Macroeconomics I at Kasetsart University. The data set was collected from the Macroeconomics I 
instructor’s observation, including 288 samples in the summer semester and 327 in the second semester of 
Academic Year 2010 using statistic program to analyze descriptive statistic and quantitative. Regression 
equation was obtained by using Robust Fixed Effects and Robust Random Effects method, and then 
compared by applying Robust Hausman Test. In the summer and second semesters, the result showed that 
using Robust Fixed Effects as the method was more suitable than using Robust Random Effects. The 
significant factors impacted the summer semester were absence from classes, the students’ satisfaction 
toward the teacher, tutorial class attendance and revision of Macroeconomics I. In the second semester the 
students’ satisfaction toward the teacher, tutorial class attendance and revision of Macroeconomics I had 
positive effects on the Macroeconomics score. On the other hand, the missing lecture affected the 
Macroeconomics score negatively. Moreover, the supported theory revealed that the difference in 
capability of students was more or less yielded to different class attendance. In other words, the more 
capabilities the students had, the greater they tended to attend the classes. 
Keywords:  educational attainment, Macroeconomics I, regression. 
 

บทนํา 
 ปจจุบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยไดรับความสนใจและเปนที่นิยมเปนอยางมาก เมื่อ
พิจารณาภาพท่ี 1 แสดงจํานวนนักศึกษาท้ังหมด ในปการศึกษา 2546-2550 จําแนกตามประเภทสถาบันใน
ระดับอุดมศึกษา พบวาจํานวนนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐมีแนวโนมเพิ่มสูงและมีอัตราท่ี
เพิ่มสูงกวาสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนโดยเปรียบเทียบ  
 

 
 

ภาพท่ี 1  จํานวนนกัศึกษาท้ังหมด ปการศกึษา 2546-2550 จําแนกตาม 
                                             ประเภทสถาบันในระดับอุดมศึกษา 
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ถือเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีนักศึกษาเขาศึกษา
เปนจํานวนมาก ซ่ึงการเรียนในระดับอุดมศึกษาพบปญหาในการเรียนมากมาย ปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับการ
เรียนการสอนคือ การของดเรียน (drop) ในวิชาเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู โดยพิจารณาวิชาเรียนท่ีของดเรียนมาก
ที่สุด 10 ลําดับ ในภาคฤดูรอนและภาคปลาย พ.ศ. 2553 โดยใชขอมูลของสํานักทะเบียน มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน พบวาวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค I (Macroeconomics I) มีนิสิตของดเรียนติด 
10 ลําดับ ท้ังภาคฤดูรอนและภาคปลาย โดยในภาคฤดูรอนมีการของดเรียนเปนลําดับท่ี  4 และในภาคปลาย
มีการของดเรียนเปนลําดับท่ี 6 โดยสาเหตุท่ีนิสิตของดเรียนเปนผลมาจากนิสิตมีคะแนนสอบกลางภาคไมคอยดี
ไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง หรือคะแนนตํ่ากวาเกณฑการคิดคะแนน โดยเกณฑการคิดคะแนนนั้น ตัด F ท่ี 40 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทําใหแบงคะแนนสอบกลางภาคเทากับ 50 คะแนน และคะแนนสอบ
ปลายภาคเทากับ 50 คะแนน หากนิสิตมีคะแนนสอบกลางภาคอยูในชวง 20 คะแนน ถือวามีคะแนนตํ่ากวา
เกณฑการคิดคะแนน เส่ียงตอการเรียนไมผาน โดยพิจารณาจากตารางที่ 1 พบวานิสิตท่ีมีคะแนนสอบกลางภาค
อยูในชวงตํ่ากวาเกณฑการคิดคะแนนในภาคฤดูรอน มีจํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 41.32 จากนิสิตท่ีเขา
สอบกลางภาค 334 คน และภาคปลายมีจํานวน 289 คน คิดเปนรอยละ 42.07 จากนิสิตท่ีเขาสอบกลางภาค 
687 คน  
  

ตารางท่ี 1 ชวงคะแนนสอบกลางภาคและสอบไลวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค I  ป พ.ศ. 2553 
         

  หนวย : คน 
ชวงของคะแนน ภาคฤดูรอน ภาคปลาย 

1-5 0 0 
6-10 9 9 

11-15 30 69 
16-20 99 211 
21-25 89 221 
26-30 67 123 
31-35 21 46 
36-40 17 7 
41-45 2 1 
46-50 0 0 
รวม 334 687 
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ดังนั้น ผูวิจัยจึงมุงศึกษาวา ปจจัยใดสงผลตอคะแนนสอบหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา
เศรษฐศาสตรมหภาค I  เพื่อลดปญหาการของดเรียนในวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค I  ของนิสิตมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

 

กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2  กรอบแนวคิดและทฤษฎีการวิจยั 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 วิเคราะหปจจยัท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค I 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากร คือ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร

มหภาค I  ป พ.ศ. 2553 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยการเลือกเฉพาะนิสิตท่ีเขาสอบกลางภาคและสอบปลายภาค
ในวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค I และตอบแบบสอบถามครบถวนสมบูรณเทานั ้น ซึ่งในภาคฤดูรอนมี
จํานวน 288 คน และภาคปลายมีจํานวน 327 คน รวมท้ังส้ิน 615 คน 

วัตถุประสงค 
 

ศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค I 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการวิจัย 
ทฤษฎีฟงกชันการผลิตที่เก่ียวกับการศึกษาของ Arulampalum Naylor และ Smith 

ตัวแปรอิสระ 
-เกรดเฉล่ียสะสม     -การทบทวนตําราเรียน  -ช้ันป      -จํานวนครั้งที่เคยลงเรียน          
-การลงเรียนเพ่ิมเติมกับผูรับจางสอนพิเศษ  -การขาดเรียน   -อายุ   -คณะ/ภาควิชา 
-ภูมิลําเนา      -ที่อยูอาศัย -ความพึงพอใจตอการสอนของอาจารย 

ตัวแปรตาม 
คะแนนสอบกลางภาคและสอบไลวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค I 

ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาคฤดูรอนและภาคปลาย ป พ.ศ. 2553 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม เพื่อวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ไดแก เกรดเฉล่ียสะสม การ
ทบทวนตําราเรียน ช้ันป  จํานวนคร้ังท่ีเคยลงเรียน ภูมิลําเนา การลงเรียนเพิ่มเติมกับผูรับจางสอนพิเศษ การ
ขาดเรียน อายุ คณะ/ภาควิชา ท่ีอยูอาศัย และความพึงพอใจตอการสอนของอาจารย 

การวิเคราะหขอมูล สวนแรกใชการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เพื่ออธิบาย
ความสัมพันธของตัวแปรอิสระตาง ๆ กับคะแนนสอบกลางภาคและสอบปลายภาค ดวยการแจกแจงความถ่ี 
หาคารอยละ คา F-test และ Chi-square สวนท่ีสองใชการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (quantitative analysis) 
เพื่อหาความสัมพันธของตัวแปรอิสระหลายตัวแปรกับตัวแปรตามดวยวิธีทางเศรษฐมิติ โดยการประมาณคา
อิทธิพลตาง ๆ จากโมเดลสมการถดถอยเชิงเสนดวยวิธี Panel Regression ทั้งวิธี Fixed Effects Model และ 
Random Effects Model จากนั้นเลือกผลแบบจําลองท่ีเหมาะสมโดยอาศัยการทดสอบ Hausman’s Specification 
Test 
  

ผลการวิจัย 
 1.  ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตาง ๆ กับคะแนนสอบวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค I ในภาคฤดู
รอนและภาคปลาย ป พ.ศ. 2553 พบวาในภาคฤดูรอนกลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญมี
ชวงคะแนนสอบระหวาง 21-30 คะแนน มีอายุ 19-20 ป ไมเคยขาดเรียน ไมลงเรียนเพิ่มเติมกับผูรับจางสอน
พิเศษ อาศัยอยูท่ีบานมากกวาไมอาศัยอยูบาน และเคยลงเรียนวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค I มากกวา 1 คร้ัง 
สวนในภาคปลายกลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญมีชวงคะแนนสอบระหวาง 21-30 
คะแนน มีอายุ 18-19 ป ขาดเรียน 1-10 ช่ัวโมง ไมลงเรียนเพ่ิมเติมกับผูรับจางสอนพิเศษ อาศัยอยูท่ีบาน
มากกวาไมอาศัยอยูบาน และไมเคยลงเรียนวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค I มากอน 
 2.  ผลการประมาณการในภาคฤดูรอนและภาคปลาย พบวาวิธีการ Robust Fixed Effects เหมาะสม
กวา Robust Random Effects โดยปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กรณีศึกษาวิชา
เศรษฐศาสตรมหภาค I มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในภาคฤดูรอนคือ การขาดเรียน ความพึงพอใจของ
นิสิตตออาจารยผู สอน การลงเรียนเพิ ่มเติมจากผูรับจางสอนพิเศษ และการทบทวนตําราเรียนวิชา
เศรษฐศาสตรมหภาค I สวนในภาคปลายคือ ความพึงพอใจของนิสิตตออาจารยผูสอน 
 3.  การทดสอบ Robust Hausman Test เปรียบเทียบผลการประมาณการแบบจําลองท่ีเหมาะสมระหวาง 
Robust Random Effects Model  กับ Robust Fixed Effects Model ภาคฤดูรอน ป พ.ศ. 2553 โดยเปรียบเทียบ
คาสัมประสิทธของสองแบบจําลองภายใตเง่ือนไขและผลการคํานวณ พบวาคา p-value = 0.0002 ซ่ึงมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก หมายความวา ควรเลือกใชการคาดประมาณ
วิธี Robust Fixed Effects และการทดสอบ Robust Hausman Test สวนในภาคปลาย ป พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบ 
คาสัมประสิทธของสองแบบจําลองภายใตเง่ือนไขและผลการคํานวณ พบวาคา p-value = 0.5302 ซ่ึงไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  จึงไมปฏิเสธสมมติฐานหลัก หมายความวา การคาดประมาณดวยแบบจําลอง Robust Fixed 
Effects และ Robust Random Effects จะมีความนาเช่ือถือไมแตกตางกัน สามารถเลือกใชการคาดประมาณ
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วิธีใดก็ได สําหรับงานวจิัยนี ้ผูวิจัยใหความเชื่อถือวิธี Robust Fixed Effects Model  มากกวา Robust Random 
Effects Model 
 

อภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในภาคฤดูรอนและภาคปลาย  สรุปไดวา ผลการประมาณการวิธี Robust 
Fixed Effects เหมาะสมกวา Robust Random Effects  ทั้งภาคฤดูรอนและภาคปลาย โดยปจจัยที่สงผล
กระทบตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมีคานัยสําคัญทางสถิติ ในภาคฤดูรอนคือ การขาดเรียน ท่ีระดับความ
เช่ือม่ันรอยละ 95 ความพึงพอใจของนิสิตตออาจารยผูสอน ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 90 การลงเรียนเพิ่มเติม
จากผูรับจางสอนพิเศษ ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 และการทบทวนตําราเรียนวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค I 
ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 สวนในภาคปลายคือ ความพึงพอใจของนิสิตตออาจารยผูสอน ท่ีระดับความ
เช่ือม่ันรอยละ 99 ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  ผลการประมาณการสมการถดถอย Robust Fixed Effects Model และ Robust Random Effects   
                 Model ในภาคฤดรูอนและภาคปลาย ป พ.ศ. 2553  
 
 

 
 
หมายเหตุ: ***   มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99  
                    **   มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95   
       *   มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 90 
                     ( )  การประมาณวิธี Robust Random Effects model 

ภาคฤดูรอน ภาคปลาย 
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 เม่ือพิจารณาผลการวิจัยกับทฤษฎี สรุปไดวาในภาคฤดูรอนตัวแปรการขาดเรียนมีนัยสําคัญทางสถิติ 
และมีความสัมพันธทางลบกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค I ดังนั้น ผลการวิจัยใน
ภาคฤดูรอนสนับสนุนทฤษฏีฟงกชันการผลิตท่ีเกี่ยวกับการศึกษาของ Arulampalum  Naylor และ Smith ใน

กรณี  0  นั่นคือ นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรูไมเทากัน โดยนักเรียนท่ีมีความสามารถใน
การเรียนรูมากกวาจะขาดเรียนนอยกวา หรือเลือกใชเวลาเขาหองเรียนมากกวานักเรียนท่ีมีความสามารถใน
การเรียนรูนอยกวา สวนในภาคปลายการขาดเรียนไมมีนัยสําคัญทางสถิติกับคะแนนสอบวิชาเศรษฐศาสตร
มหภาค I ทําใหผลการวิจัยไมสนับสนุนทฤษฏีฟงกชันการผลิตท่ีเกี่ยวกับการศึกษาของ Arulampalum  Naylor 
และ Smith ซ่ึงในภาคปลายมีตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ นั่นคือ ความพึงพอใจของนิสิตตออาจารยผูสอน ท่ีสามารถ
อธิบายการเปล่ียนแปลงของคะแนนสอบวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค I หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดดีกวาการ
ขาดเรียน โดยความพึงพอใจของนิสิตตออาจารยผูสอนมีความสัมพันธทางบวกกับคะแนนสอบวิชาเศรษฐศาสตร
มหภาค I และผลการวิจัยท้ังภาคฤดูรอนและภาคปลายช้ีใหเห็นวา เกรดเฉล่ียสะสมของนิสิตมีนัยสําคัญทาง
สถิติกับคะแนนสอบวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค I ซ่ึงเกรดเฉล่ียสะสมของนิสิตมีความสัมพันธทางบวกกับคะแนน
สอบวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค I โดยนิสิตท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมสูงจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง จึงสนับสนุน

ทฤษฏีฟงกชันการผลิตท่ีเกี่ยวกับการศึกษาของ Arulampalum  Naylor และ Smith ในกรณี  0 
 

ขอเสนอแนะ  
 1.  จากผลการประมาณการวิธี Robust Fixed effects Model ในภาคฤดูรอน พบวาการขาดเรียนเปน
ตัวแปรอิสระที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค I โดยการขาดเรียนมี
ความสัมพันธทางลบตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หากนิสิตขาดเรียนเพิ่มข้ึนจะสงผลใหคะแนนสอบวิชา
เศรษฐศาสตรมหภาค I ลดลง ดังนั้น อาจารยผูสอนควรสรางแรงจูงใจและกระตุนใหนิสิตใชเวลาเขา
หองเรียนเพ่ิมมากข้ึน อาทิ การเช็คช่ือนิสิตท่ีเขาเรียน การเพิ่มคะแนนเม่ือนิสิตเขาเรียนครบทุกคร้ัง  เปนตน 
เพื่อประโยชนสูงสุดแกนิสิตท่ีเขาเรียนในวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค I 
 2.  จากผลการประมาณการวิธี Robust Fixed effects Model ท้ังในภาคฤดูรอนและภาคปลาย พบวา
ความพึงพอใจของนิสิตตออาจารยผูสอน เปนตัวแปรอิสระท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชา
เศรษฐศาสตรมหภาค I ซ่ึงมีความสัมพันธทางบวกตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หากความพึงพอใจของนิสิตตอ
อาจารยผูสอนเพ่ิมข้ึน จะสงผลใหคะแนนสอบวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค I เพิ่มข้ึน ดังนั้น ทางโครงการผูดูแล
การเรียนการสอนในวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค I ควรเปดโอกาสใหนิสิตเปนผูเลือกลงทะเบียนเรียนกับ
อาจารยผูสอนแตละทานดวยตนเอง โดยโครงการฯ เปนเพียงผูจัดกลุมอาจารยผูสอนแตละกลุมเพื่อดูแลนิสิต
เทานั้น 
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บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพลักษณของเมืองพัทยาตามการรับรูของนักทองเท่ียวชาว 

ตางชาติ ดานทรัพยากรการทองเท่ียว ดานความปลอดภัย ดานส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการ ดาน
การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว พรอมท้ังศึกษาความสัมพันธของปจจัยท่ีเกี่ยวของของนักทองเท่ียวชาว 
ตางชาติ ไดแก ปจจัยดานลักษณะทางประชากรคือ เพศ สัญชาติ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา ประสบการณ  
ในการทองเท่ียว  พฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวและวัตถุประสงคของการทองเที่ยว 
ซ่ึงสงผลตอการรับรูภาพลักษณเมืองพัทยา  โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
นักทองเท่ียวชาวตางชาติ 5 ประเทศ ไดแก ประเทศรัสเซีย จีน เยอรมนี ไตหวัน และอินเดีย จํานวน 400 คน 
พบวา สวนใหญเปนเพศชาย  มีอายุระหวาง 36-45 ป คิดเปนรอยละ 31.8 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว คิดเปน
รอยละ 36.3 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 3,001-4,000 US$ คิดเปนรอยละ 30.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปน
รอยละ 64.3 โดยเดินทางมาเท่ียวเมืองพัทยาเปนคร้ังท่ี 2 และมาทองเท่ียวเพื่อการพักผอน ดานพฤติกรรมการ
เปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเมืองพัทยาจากส่ือตาง ๆ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เปดรับขาวสาร
จากส่ือบุคคลมากกวาส่ือประเภทอื่น ๆ โดยนักทองเท่ียวท่ีมีอาชีพและรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันจะมี
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารแตกตางกัน ในขณะท่ีเพศ สัญชาติ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการมา
เท่ียวเมืองพัทยาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารไมแตกตางกัน การเปดรับขาวสารมีความสัมพันธ
กับการรับรูภาพลักษณการทองเท่ียวเมืองพัทยาโดยเปนความสัมพันธเชิงบวก ดานการรับรูภาพลักษณโดยรวม
ของเมืองพัทยานั้นอยูในระดับดี มีคาเฉล่ีย 3.83 โดยรับรูภาพลักษณดานการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว 
111 
 
*นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
   วิทยาเขตชลบุรี ปการศึกษา 2555 
**ผูอํานวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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ดีที่สุด รองลงมาคือภาพลักษณดานความปลอดภัยและภาพลักษณดานทรัพยากรการทองเที่ยว ในขณะท่ี
ภาพลักษณดานส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการอยูในระดับปานกลาง นอยกวาภาพลักษณดานอ่ืน ๆ 
โดยนักทองเท่ียวท่ีมีอายุแตกตางกันมีการรับรูภาพลักษณของเมืองพัทยาแตกตางกัน ในขณะท่ี เพศ สัญชาติ 
อาชีพ รายได ระดับการศึกษา ประสบการณการมาเท่ียวพัทยาและวัตถุประสงคของการทองเท่ียวแตกตางกันมี
การรับรูภาพลักษณของเมืองพัทยาไมแตกตางกัน 
คําสําคัญ: ภาพลักษณ, เมืองพัทยา, การทองเท่ียว 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to investigate the image of Pattaya city according to the 

perception of international tourists in several aspects, including tourism resources, security, facilities and 
services and destination management. In addition, this academic work aimed to study the relation between 
related factors of international tourists, which were demographic factors, i.e. sex, nationality, age, 
occupation, income, educational level, tourism experience, exposure to tourism information and tourism 
objectives, which influenced their perception of the image of Pattaya city in many aspects as mentioned 
earlier. Questionnaires were used to collect data from the samples of 400 international tourists from 5 
countries: Russia, China, Germany, Taiwan and India. The results of the research were, as follows: There 
were more male than female International tourists in the samples.  Most of them were between 36 and 45 
years old, which is considered 31.8% of the samples in this study. The majority of the samples were self-
employed (36.3%) with the average income from 3,001-4,000 US$ (30%) per month. 64.3% of the 
samples completed bachelor’s degrees. Also, most of the international tourists in the samples visited 
Pattaya city for the second time for recreation. Regarding the exposure to tourism information, it was 
discovered that, overall, the samples’ exposure to news and information about tourism in Pattaya city from 
different media was in the medium level. The media they were exposed to the most were personal media. 
The samples with different occupations and average income had different behavioral information about 
tourism in Pattaya city. However, the samples with different sex, nationality, age, education level, and 
tourism experience in Pattaya city had the same behaviors of exposure information about tourism in 
Pattaya city. Media exposure was positively correlated with the perception of Pattaya city image. In terms 
of overall image perception towards Pattaya city, it was found at a good level. The good image perception 
regarding visiting tourism management was found at the highest level, followed by the image about safety 
and tourism resource management, whereas the image about facilities and services ranked at a medium 
level. The samples with different ages had different image perceptions toward the image of Pattaya city. 
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At the same time, the samples with different sex, nationality, occupation, income, education level, tourism 
experience in Pattaya city, and tourism objectives had the same image of Pattaya city.  
Keywords: Pattaya city, tourism. 
 

บทนํา 
“เมืองพัทยา” เปนเมืองทองเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย มีสถานท่ี

ทองเที่ยวมากมาย หลากหลาย โดยเฉพาะภาพลักษณที่เปนแหลงทองเที่ยวทางทะเล ไดรับความนิยมจาก
นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ ในแตละปจะมีนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวพัทยาเปนจํานวน
หลายลานคน นํามาซึ่งเงินตราจํานวนมหาศาล กอใหเกิดรายไดจากการทองเที่ยวเปนจํานวนมาก โดยในป 
พ.ศ. 2550 มีผูเดินทางมาทองเที่ยวเมืองพัทยาถึง 6,680,658 คน สรางรายไดเปนจํานวนกวา 59,347.61 ลาน
บาท และในป พ.ศ. 2551 แมจํานวนนักทองเที่ยวจะลดลงจากป พ.ศ. 2550 แตกลับสรางรายไดเปนจํานวน
ถึง 62,967.81 ลานบาท สถิติกลุมของนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาพักผอนในพื้นท่ีเมืองพัทยาใน
ป พ.ศ. 2553 อันดับหนึ่งคือ รัสเซีย  รองลงมาคือ จีน เยอรมัน ไตหวัน และอินเดีย โดยนักทองเที่ยวจาก 5 
ประเทศนี้ มีจํานวนถึง 1,949,409 คน ถือไดวาท้ัง 5 ประเทศนี้ เปนตลาดหลักของการทองเท่ียวเมืองพัทยา  

ในชวงป พ.ศ. 2551-2553 (เดือนมกราคม-กันยายน) จํานวนของผูท่ีเดินทางเขามายังเมืองพัทยาลดลง 
เนื่องจากปญหาความวุนวายทางการเมืองภายในประเทศ ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตออุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
รายไดจากการทองเท่ียวของเมืองพัทยาท่ีลดลงสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญดานการทองเท่ียวของเมืองพัทยา
ท่ีมีตอระบบเศรษฐกิจ ท้ังของเมืองพัทยาเองและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  ดังนั้นส่ิงท่ีตองใหความ 
สําคัญคือภาพลักษณของแหลงทองเท่ียว (destination image) เนื่องจากภาพลักษณมีอิทธิพลอยางยิ่งตอความ 
รูสึก เปนจุดขายหลักท่ีมักถูกนําเสนอผานส่ือตาง ๆ เพื่อดึงดูดใจนักทองเท่ียว 

เพื่อใหเกิดความพรอมและมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะแขงขันกับแหลงทองเท่ียวอ่ืนท้ังในและนอกประเทศ 
จึงตองใหความสําคัญตอการสงเสริมภาพลักษณการทองเที่ยวในเชิงบวก เพื่อสรางทัศนคติและมุมมองของ
นักทองเท่ียวท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวใหเปนไปในทิศทางท่ีเหมาะสม เปนขอไดเปรียบและเปนตัวเลือกที่ดีใน
การตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวของนักทองเที่ยว การศึกษาเรื่อง “การรับรูภาพลักษณการทองเที่ยวเมือง
พัทยาของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ”  จึงถือวาเปนเร่ืองสําคัญ เนื่องจากงานวิจัยท่ีผานมายังไมไดมีการศึกษา
ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการรับรูภาพลักษณเมืองพัทยาอยางแทจริง โดยเฉพาะนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเดินทาง 
เขามาพักผอนในพื้นท่ีเมืองพัทยาอันดับตน ๆ คือ รัสเซีย จีน เยอรมัน ไตหวัน และอินเดีย ดวยเหตุนี้ผูวิจัย
จึงสนใจศึกษาเรื่องดังกลาว  เพื่อใหทราบถึงภาพลักษณของเมืองพัทยาตามการรับรูของนักทองเที่ยวชาว 
ตางชาติท่ีเปนตลาดหลักท้ัง 5 ประเทศ ขางตน พรอมท้ังศึกษาความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
ไดแก ลักษณะทางประชากร เชน เพศ สัญชาติ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา ประสบการณในการ
ทองเท่ียว พฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารดานการทองเท่ียวและวัตถุประสงคของการทองเท่ียว ซ่ึงสงผล
ตอการรับรูภาพลักษณเมืองพัทยาในดานตาง ๆ ไดแก ดานทรัพยากรการทองเท่ียว ดานกิจกรรมการทองเท่ียว 
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ดานความปลอดภัย ดานส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการ ดานการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว เปน
ตน ผลจากการวิจัยนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการนําไปใชในการพิจารณาวางแผนการบริหารภาพลักษณ 
เพื่อพัฒนาและสงเสริมภาพลักษณการทองเท่ียวของเมืองพัทยาท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและสอดคลองกับ
ความตองการของนักทองเท่ียว นําไปสูความพึงพอใจและการกลับมาทองเท่ียวซํ้า 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเมืองพัทยาของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

ท่ีเดินทางมาทองเท่ียวเมืองพัทยา 
2.  เพื่อศึกษาการรับรูภาพลักษณเกี่ยวกับการทองเท่ียวเมืองพัทยาของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ท้ัง 4 

ดาน ไดแก ดานทรัพยากรการทองเท่ียว ดานความปลอดภัย ดานส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการ ดาน
การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ไดแก 
ลักษณะทางประชากร เชน เพศ สัญชาติ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา ประสบการณในการทองเท่ียว 
ปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารดานการทองเท่ียว และวัตถุประสงคของการทองเท่ียว ที่สงผล
ตอการรับรูภาพลักษณเมืองพัทยา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนเชิงปริมาณ (quantitative research) เก็บขอมูลโดยการสํารวจ (survey research) จาก
ประชากรตัวอยางเพียงคร้ังเดียว โดยใชแบบสอบถามภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือ กลุมตัวอยางเปนนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวในเมืองพัทยามากท่ีสุด 5 อันดับแรก โดยใชขอมูลสถิตินักทองเท่ียวใน
ป พ.ศ. 2553 เปนเกณฑ ไดแก รัสเซีย จีน เยอรมัน ไตหวัน และอินเดีย จํานวน 1,949,409 คน เจาะจงเฉพาะ
นักทองเท่ียวท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษ สุมตัวอยางโดยไมอาศัยความนาจะเปน (non-probability sampling) 
แบบหลายข้ันตอน แบบเจาะจง แบบโควตา และแบบบังเอิญ ใชสูตรกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Taro 
Yamane ไดตัวอยางประเทศละ 80 คน รวมกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 400 คน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา 
(descriptive statistics) ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และทดสอบความแตกตางของประชากร
ต้ังแตสองกลุมข้ึนไปโดยใช F-test และทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการ LSD ท่ีระดับนัยสําคัญ .05  
 
ผลการวิจัย 

1.  ลักษณะทางประชากร พบวาสวนใหญเปนเพศชาย  มีอายุระหวาง 36-45 ป ประกอบอาชีพธุรกิจ
สวนตัว รายไดเฉล่ียตอเดือน 3,001 - 4,000 US$  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเทา และเดินทางมาเท่ียวเมือง
พัทยาเปนคร้ังท่ี 2  
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2.  พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเมืองพัทยา พบวาเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการ
ทองเท่ียวเมืองพัทยาจากส่ือตาง ๆ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเปดรับขาวสารจากส่ือบุคคลมากท่ีสุด 
รองลงมาคือส่ือมวลชนและส่ือเฉพาะกิจ ดังนี้   
                   2.1  อาชีพท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเมืองพัทยาแตกตาง
กัน โดยกลุมนักเรียน/นักศึกษามีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเมืองพัทยานอยกวากลุม
พนักงานบริษัท/รับจาง/ลูกจาง และกลุมพนักงานบริษัท/รับจาง/ลูกจางมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับ
การทองเท่ียวเมืองพัทยามากกวากลุมเกษียณอายุ  
                   2.2  กลุมท่ีมีรายไดเฉล่ียตํ่ากวา 1,000 US$ /เดือน  มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการ   
ทองเท่ียวเมืองพัทยานอยกวากลุมท่ีมีรายไดเฉล่ีย 2,001-3,000 US$ /เดือน กลุมท่ีมีรายไดเฉล่ีย 1,001 – 
2,000 US$ /เดือน มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเมืองพัทยานอยกวากลุมท่ีมีรายได
เฉล่ีย 2,001-3,000 US$ /เดือน และกลุมท่ีมีรายไดเฉล่ีย 2,001-3,000 US$ /เดือน มีพฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเมืองพัทยามากกวากลุมท่ีมีรายไดเฉล่ีย 3,001–4,000 US$ /เดือน  
                   2.3  กลุมท่ีมีเพศ สัญชาติ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการมาเท่ียวเมืองพัทยาแตกตางกัน 
มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเมืองพัทยาไมแตกตางกัน 

3.  การรับรูภาพลักษณการทองเท่ียวของเมืองพัทยา โดยรวมอยูในระดับมาก จัดเปนภาพลักษณเชิงบวก 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวามีการรับรูภาพลักษณดานการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวมากท่ีสุด รองลงมา
คือภาพลักษณดานความปลอดภัย ดานทรัพยากรการทองเที่ยวและดานส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการ 
ตามลําดับ ดังนี้  
                3.1  กลุมท่ีมีอายุแตกตางกันมีการรับรูภาพลักษณการทองเท่ียวของเมืองพัทยาแตกตางกัน โดยกลุม
ท่ีมีอายุตํ่ากวา 25 ป มีการรับรูภาพลักษณโดยรวมนอยกวากลุมอายุ 26-35 ป และกลุมอายุ 55 ปขึ้นไป สวน
กลุมท่ีมีอายุ 26-35 ป มีการรับรูภาพลักษณโดยรวมมากกวากลุมอายุ 36-45 ป และกลุมอายุ 36-45 ป มีการ
รับรูภาพลักษณโดยรวมนอยกวากลุมท่ีมีอายุ 55 ปข้ึนไป  
                  3.2 กลุมท่ีมีเพศ สัญชาติ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา และประสบการณการมาทองเท่ียว เมืองพัทยา
แตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณการทองเท่ียวของเมืองพัทยาไมแตกตางกัน 
  4. สวนวัตถุประสงคของการมาทองเท่ียวเมืองพัทยานั้น สวนใหญเดินทางมาเพื่อการพักผอน และ
การมีวัตถุประสงคของการมาทองเท่ียวเมืองพัทยาแตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณการทองเที่ยวของเมือง
พัทยาไมแตกตางกัน 
 

อภิปรายผล 
1.  พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเมืองพัทยาของนักทองเท่ียวชาวตางชาตินั้น 

อภิปรายไดวา เพศ สัญชาติ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา และประสบการณการมาเท่ียวพัทยาท่ีแตกตางกัน 
ยอมมีการประเมินการรับรูสภาพแวดลอมและการทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน แตวัตถุประสงคของการทองเท่ียว
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ท่ีแตกตางกันมีการรับรูภาพลักษณของการทองเท่ียวเมืองพัทยาไมแตกตางกัน อาจเน่ืองมาจากนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติมีความสนใจสถานท่ีทองเท่ียวทางทะเล มีความคาดหวังท่ีจะไดมาสัมผัสกับทัศนียภาพทางทะเล 
มีความชอบท่ีคลายคลึงกัน และมีวัตถุประสงคในการเดินทางเพื่อมาพักผอน จึงทําใหมองเห็นภาพท่ีไม
แตกตางกันนัก สงผลใหการรับรูภาพลักษณการทองเท่ียวเมืองพัทยาไมแตกตางกัน 

2.  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเมืองพัทยากับการรับรู
ภาพลักษณการทองเท่ียวเมืองพัทยาของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 โดยเปนความสัมพันธเชิงบวก แตเปนความสัมพันธระดับตํ่า สอดคลองกับ Baloglu & McCleary 
(1999) ท่ีกลาวถึงปจจัยท่ีมีผลตอภาพลักษณของแหลงทองเท่ียววา  ปจจัยดานแหลงขอมูลขาวสารเปนอีก
ปจจัยหนึ่งท่ีทําใหนักทองเท่ียวเกิดภาพลักษณตอแหลงทองเท่ียวตาง ๆ ในโลกนี้  ซ่ึงปจจัยดานแหลงขอมูล
ขาวสารนี้ประกอบดวย ประเภทของส่ือและจํานวนของส่ือท่ีไดรับ ดังนั้นจํานวนของสื่อที่ไดรับจากแหลง
ขาวสารตาง ๆ ยอมมีผลตอการรับรูและการประเมินภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว ดังนั้นในการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวจะตองมีการวางแผนการจัดการท่ีดีและตองทําอยางตอเนื่อง 
 

ขอเสนอแนะ 
1.  ควรนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดรูปแบบของเนื้อหา วิธีการส่ือสาร ตลอดจน

การเลือกใชส่ือใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย   
2. พฤติกรรมการเปดรับส่ือเกี่ยวกับการทองเท่ียวเมืองพัทยานั้น พบวาส่ือบุคคลเปนส่ือท่ีมีอิทธิพล

มากท่ีสุด สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของการแบงปนขอมูลผานบุคคลใกลชิด ดังนั้นจึงควรมีการวางแผน
และจัดการแหลงทองเท่ียวท่ีสามารถสรางประสบการณท่ีดีใหแกนักทองเท่ียว เพื่อใหเกิดความประทับใจและ  
ถายทอดไปยังบุคคลใกลชิด รวมถึงผู ท่ียังไมเคยมีประสบการณในการมาทองเท่ียวใหเกิดการรับรู
ภาพลักษณท่ีดี และตองการเดินทางมาทองเท่ียว 

3. การรับรูภาพลักษณการทองเท่ียวเมืองพัทยา พบวามีลักษณะท่ีคลายคลึงกันคือ รับรูภาพลักษณ
ดานทรัพยากรการทองเท่ียว ดานความปลอดภัย ดานส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการ และดานการบริหาร
จัดการแหลงทองเท่ียว ดังนั้นหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวท้ังภาครัฐและเอกชนควรรวมมือกันพัฒนา
แหลงทองเท่ียว ดูแลสภาพแวดลอมใหมีความสะอาด เปนระเบียบ เพื่อใหนักทองเท่ียวประทับใจ กระตุนและ
จูงใจใหนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวเมืองพัทยาอีกในคร้ังตอ ๆ ไป 
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บทคัดยอ     
 งานวิจัยนี้ศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และการประกันขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับสิทธิข้ันพื้นฐานตาม
รัฐธรรมนูญท่ีประชาชนควรจะไดรับ ตองมีกฎหมายเฉพาะเพ่ือประกันความเปนธรรมใหแกผูเปนเจาของ
ขอมูลและสิทธิท่ีจะไมถูกเปดเผยขอมูล  ไมวาจะเปนหนวยงานเอกชนหรือหนวยงานของรัฐ ท้ังนี้เพื่อมิใหมี
การนําขอมูลสวนบุคคลไปใชใหเกิดผลรายแกบุคคล หรือนําขอมูลสวนบุคคลไปใชโดยมิชอบ จากการวิจัย
พบวาการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
โดยนํามาบัญญัติรวมกับขอมูลท่ีทางราชการครอบครองเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลนั้นได ซ่ึง
ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลท่ีทางราชการครอบครองน้ัน มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีแตกตางกัน เนื่องจากขอมูล
ของทางราชการโดยหลักแลวตองเปดเผย สวนการปกปดเปนเพียงขอยกเวนเทานั้น แตขอมูลสวนบุคคลจะ
ใหเปดเผยแบบขอมูลของทางราชการยอมไมได เพราะถือวาเปนขอมูลท่ีกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล การเปดเผยจะตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลเสียกอน นอกจากนี้ยังไมมีหนวยงานใดมี
หนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลอีกดวย ดังนั้นเพื่อใหกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลมีเอกภาพในการ
บังคับใช จึงควรยกรางกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลมาใชเปนการเฉพาะ และเพื่อประกันความเปน
ธรรมใหแกเจาของขอมูลท่ีจะไดรับการคุมครองตามกฎหมาย  ควรมีหนวยงานเฉพาะหรือหนวยงานเจาภาพ
มีหนาท่ีรักษาการตามกฎหมาย 
คําสําคัญ: การคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
 
 
 
*นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปการศึกษา 2555 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is mainly aimed at studying legal measures in relation to the 

protection of personal data in accordance with the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550 
(2007) and the guarantee of personal data in relation to basic rights in accordance with the constitution 
which the people should have perceived that there must be a specific law in order to provide guarantee on 
the justice to the owner of the data and his/her rights that his/her personal data will not be disclosed by 
either a private or state organization which will create an adverse effect on the person or take personal 
data for use unlawfully. It is found that the protection of personal data is provided in Official Information 
Act, B.E. 2540 (1997) by being legislated in consolidation with the data possessed by the official sector in 
order to enable the general public to gain access into such data. However, the personal data and the data 
possessed by the official sector are different in the concept and theory because the official data, in 
principle, must be disclosed where the coverage in confidence is only the exception, but the personal data, 
in principle, cannot be disclosed in accordance with the concept of the official data because the personal 
data is deemed to be the data affecting the rights and liberties of the people, if disclosed. A disclosure of 
personal data, in principle, must be given consent by the data owner first. In addition, there has not been 
any organization at all to be responsible for the protections of the personal data in compliance with the 
Constitution of the Kingdom of Thailand, which will cause the creation of the maximum benefit. In order 
to cause the Law on the Protection of Personal Data to have a solidarity in the enforcements, it is, 
therefore, expedient to draft the Bill on the Protection of Personal Data for specific applications in order to 
guarantee the justice for the data owners who should be protected by the law by having a specific 
organization or host organization to have charge and control over the executions in accordance with the 
law. 
Keyword: personal information protection. 
 

บทนํา 
 ในปจจุบันขอมูลเปนส่ิงท่ีมีคา ในประเทศไทยมีกฎหมายท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล  คือ 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แตพระราชบัญญัติดังกลาวครอบคลุมเฉพาะขอมูล
สวนบุคคลท่ีอยูในครอบครองของหนวยงานของรัฐเทานั้น ยังไมครอบคลุมถึงขอมูลสวนบุคคลของเอกชน 
อยางไรก็ตาม แมจะมีกฎหมายบางฉบับท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเอกชน แตก็ไมครอบคลุมท้ังระบบ 
เชน ขอมูลสวนบุคคลท่ีอยูในการครอบครองของสถาบันการเงินภายใตพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ความต่ืนตัวดานขอมูลสวนบุคคลในประเทศไทยนับวายังนอยอยูมาก สังเกตไดจาก



54 
 

การคนหาขอมูลสวนบุคคลของบุคคลใดบุคคลหน่ึงไมยากจนเกินไป  สามารถคนหาไดจาก 
www.google.com ซ่ึงจะคนหาจากระบบอินเทอรเน็ตทุกเว็บท่ีมีการกลาวถึงบุคคลนั้น บางขอมูลจัดวาเปน
ขอมูลสวนบุคคลท่ีทานอาจไมประสงคจะเปดเผยก็เปนได 
  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความเปนมาและความสําคัญของปญหามาตรการทางกฎหมายในการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 2. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

3. เพื่อศึกษากฎหมายเกี่ยวกบัระเบียบและหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
 4. เพื่อวิเคราะหปญหากฎหมายเกีย่วกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

5. เพื่อศึกษาหาขอสรุปและขอเสนอแนะเพ่ือนําไปแกไขปรับปรุงกฎหมายในการคุมครองขอมูล
สวนบุคคล 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลยังไมมีมาตรการท่ีชัดเจนในการคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดรับรองไวและมีปญหาวาหนวยงานใดจะ
มีอํานาจหนาท่ีในกรณีเม่ือมีขอขัดแยงเร่ืองขอมูลสวนบุคคล  

ดังนั้นจึงเห็นควรใหมีการปรับปรุงกฎหมายข้ึนใหม เพื่อใชคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ในเร่ืองขอมูลสวนบุคคลใหครอบคลุม และใหกฎหมายดังกลาวมีฐานะเปนกฎหมายกลาง กฎหมายพื้นฐาน
หรือกฎหมายท่ัวไปที่จะใชในการคุมครองและกําหนดพื้นฐานข้ันตํ่าในเร่ืองการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ใชวิธีวิจัยทางเอกสาร (documentary research) โดยคนควาจากตัวบทกฎหมาย กฎหมายท่ีเกี่ยวของ
ของไทยและออสเตรเลีย มาตรฐานระหวางประเทศในสวนท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานสากลในเร่ืองการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลและตํารากฎหมาย งานวิจัย วิทยานิพนธ บทความทางวิชาการ ขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีปรากฏ
อยูบนเครือขายอินเทอรเน็ตในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล เพื่อใหไดมาซ่ึงขอสรุปและขอเสนอแนะ 
รวมท้ังแนวทางในการพัฒนาและวิธีแกไขตอไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทย 
ประเทศญ่ีปุนและประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากเห็นวาเปนระบบกฎหมายท่ีสามารถนํามาศึกษาเพื่อเปนกฎหมาย
แมบทท่ีนํามาใชในกฎหมายของประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกฎหมายท่ีสําคัญและเปนประโยชนและควรท่ีจะ
หยิบยกข้ึนมาวิเคราะห นอกจากนี้ยังวิเคราะหปญหาเฉพาะประเด็นวาหนวยงานใดจะมีอํานาจหนาท่ีในกรณี
เม่ือมีขอขัดแยงเร่ืองขอมูลสวนบุคคล 
 

ผลการวิจัย 
 ในปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยเฉพาะแตมีพระราชบัญญัติ
ตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาแตยังไมครอบคลุมจึงทําใหเกิดปญหาดังตอไปนี้ 
 1. ปญหาเร่ืองขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคลและส่ิงท่ีทําใหรูตัวผูนั้นได โดยมาตรา 
23 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 ไดกําหนดหนาท่ีและแนวทางปฏิบัติสําหรับหนวยงานของรัฐ
เกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความควบคุมดูแล แตก็ไมปลอดภัยสําหรับเจาของขอมูล 
  2. ปญหาความสัมพันธระหวางคําวา “ขอมูลขาวสารของราชการ” กับ “สถานภาพของขอมูล
ขาวสาร” คําวา “ขอมูลขาวสารของราชการ” ใหความสําคัญตอลักษณะหรือสิทธิในการยึดถือขอมูลขาวสารนั้น
วาอยูในขอบเขตอํานาจครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐหรือไม โดยไมตองคํานึงถึง
เนื้อหาสาระของขอมูลขาวสาร อาจจะเปนเร่ืองเกี่ยวกับการดําเนินการของรัฐ หรือเกี่ยวของกับบุคคลหรือ
เอกชนใด ๆ ก็ได ดังนั้น ขอมูลขาวสารของราชการตองอยูในการควบคุมดูแลโดยหนวยงานของรัฐมิใชอยู
ในความดูแลขององคกรดานเอกชน สวนคําวา “สถานภาพของขอมูลขาวสาร” หมายความวา สถานภาพของ
ส่ิงท่ีส่ือความหมายใหทราบเร่ืองราวขอเท็จจริงของขอมูล หรือส่ิงใด ๆ ไมวาการส่ือความหมายน้ันจะส่ือ
โดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ และไมวาจะไดจัดไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ 
แผนผัง ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําให
ส่ิงท่ีบันทึกไวปรากฏได (มาตรา 4 พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร)   เปนรูปแบบลักษณะของสิ่งท่ีเปนจริง ดังนั้น  
สถานภาพของขอมูลขาวสารตองเปนส่ิงท่ีเห็นไดจริงและเปนรูปแบบลักษณะของส่ิงท่ีเปนจริง 
  3. ปญหาเร่ืองการกําหนดลักษณะของขอมูลขาวสารของราชการบางประเภท 
     - เพื่อเปนการประกันสิทธิของการรับรูขอมูลของประชาชน 
     - เพื่อกระตุนใหประชาชนสามารถใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตอง 
     - เพื่อความจําเปนในการคุมครองขอมูลขาวสารบางประเภทซ่ึงกฎหมายไดกําหนดไวเกีย่วกับการ
รักษาความม่ันคงของรัฐ 
    - เพื่อสงเสริมการปฏิรูประบบราชการ   
    - เพื่อการพฒันาระบบขอมูลขาวสารของภาครัฐ   
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ท่ีกลาวมานั้นคือเจตนารมณของรัฐซ่ึงเปนการกําหนดลักษณะท่ีไมครอบคลุมในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
 4. ปญหาเร่ืองสถานะความเปนท่ีสุดของคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ซ่ึงยังไมมีกฎหมายคุมครองมีแตเพียงพระราชบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงมิใชกฎหมายท่ีจะมา
คุมครองมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการเทานั้น 
  5.  ปญหาเร่ืองหนวยงานใดจะมีอํานาจหนาท่ีในกรณีเม่ือมีขอขัดแยงเกิดข้ึน ศาลปกครองยอมเปน
ประโยชนแกประชาชน เนื่องจากจะมีศาลและตุลาการท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานกฎหมายปกครองและคดี
ปกครอง มีวิธีพิจารณาที่เหมาะสมและเปนธรรม สามารถคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และ
คุมครองประโยชนสวนรวมได ท้ังยังเปนองคกรท่ีจะวางหลักหรือแนวปฏิบัติราชการท่ีเหมาะสม เปนธรรม
และมีประสิทธิภาพ อันจะมีผลเปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและประโยชนสาธารณะใน
ระยะยาวดวย ดังนั้นรัฐจึงเห็นควรใหมีการยกรางกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลมาบังคับใชใหถูกตอง
กับสภาพความเปนจริง เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย อันจะกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดกับประชาชนท่ัวไป 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลมีเจตนารมณเพื่อใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยการกําหนดหลักเกณฑการเก็บรวบรวมและเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีอยูในความครอบครองของ
หนวยงานเอกชนใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ รวมท้ังกําหนดกลไกในการกํากับดูแล และรางพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีกําหนดไวในมาตรา 3 วา บุคคลยอมไดรับความคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามท่ี
กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตกรณีท่ีมีกฎหมายหรือกฎเกณฑใดท่ีมีสภาพบังคับในการกําหนดหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเร่ืองใดไวโดยเฉพาะและมีหลักประกันความเปนธรรมและมาตรฐาน
ไมตํ่ากวาท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนขอบเขตของรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ขางตน ทําใหครอบคลุมท้ังขอมูลสวนบุคคลท่ีอยูในครอบครองของหนวยงานรัฐและเอกชน ท้ัง ๆ ท่ีใน
กรณีขอมูลสวนบุคคลนั้นมีกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะแลวคือ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงตองพิจารณาขอบเขตของรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลวา เหมาะสม
หรือไมท่ีจะใหคงขอบเขตดังกลาวไว หรือจะจํากัดขอบเขตใหครอบคลุมเฉพาะขอมูลสวนบุคคลท่ีอยูใน
ครอบครองของเอกชนเทานั้น  
 2. รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหคํานิยามคําวา “ขอมูลสวนบุคคล” ท่ีจะไดรับ
ความคุมครองไววา “ขอเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลซ่ึงทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได ไมวาทางตรงหรือ
ทางออม”  ปกติความเปนสวนตัวอันเปนขอมูลสวนบุคคลนั้นจะมีไดเฉพาะแตบุคคลธรรมดาเทานั้น ไมมีอยู
ในนิติบุคคล แตในรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลไมไดบัญญัติชัดวาขอมูลสวนบุคคลน้ัน
หมายถึงแตเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้น ทําใหอาจเกิดการตีความในภายหลังไดวา “บุคคล” หมายถึงท้ัง
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บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลยังครอบคลุมทุกปญหาไดดีกวา
พระราชบัญญัติอ่ืน ๆ อีกดวย 
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บทคัดยอ 
 ผลการเรียนคณิตศาสตรเม่ือเทียบกับตางประเทศ พบวาประเทศไทยอยูในอันดับทาย ส่ิงสําคัญท่ี
จะทําใหผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรดีข้ึนคือ ตองเขาใจความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน  เทคนิคการสอน
แบบอุปนัยและนิรนัยและทําใหเกิดความคิดรวบยอด ดังนั้น การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเร่ืองปริพันธของฟงกชัน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน 
96 คน จัดการเรียนการสอนเนนกระบวนการคิดโดยเทคนิคการสอนเชิงมโนทัศนแบบอุปนัย แบบนิรนัย 
และการสอนแบบปกติ คัดเลือกกลุมดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง เปนการวิจัยเชิงทดลองรูปแบบ  Posttest 
only control group design วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบ  
independent samples t – test และทดสอบ ANOVA ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนการสอนเนนกระบวน 
การคิด โดยเทคนิคการสอนเชิงมโนทัศนแบบอุปนัยและเทคนิคการสอนเชิงมโนทัศนแบบนิรนัยมีความ
แตกตางจากการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยเลขคณิตความสามารถใน
การคิดเชิงมโนทัศน  และผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร

 ของการสอนเชิงมโนทัศนสูงกวาการสอนแบบปกติ  

คําสําคัญ: กระบวนการคิดเชิงมโนทัศน, เทคนิคการสอนแบบอุปนัย, เทคนิคการสอนแบบนิรนัย 
 
 
 
*นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 
**อาจารยประจําสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 อุปน  ัย น  ิรน ัย ปกติ19.78, 20.13, 15.47X X X  

 อปุน ัย น  ิรน  ัย ปกติ9.53, 9.38, 8.56X X X  
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ABSTRACT 

 From the results of mathematical learning achievements compared with other countries it was 
found that the rank of Thailand was the last. To improve mathematical learning methods, the cognitive 
concept was better understood. Inductive and deductive techniques were used to teach a concept. Thus, the 
purposes of this study were to compare the ability of cognitive concepts and learning achievement of 
integration of functions for Mathayom 6 students using inductive, deductive and traditional teaching 
techniques. The subjects were 96 twelve grade students in science and mathematical excellent project, 
obtained through purposive sampling. The experimental research was post test only to control group design. 
The collected data was analyzed by arithmetic means, standard deviation, Independent Samples t – Test  
and ANOVA. It was found that students who were thought by the cognitive concept, inductive and 
deductive teaching techniques, were capable of critical thinking concepts  
and learning achievements were better than usual teaching at .05 level of 
significance.  
Keywords: cognitive concept, inductive teaching technique, deductive teaching technique. 
 

บทนํา 
 คณิตศาสตรเปนเคร่ืองมือในการศึกษาดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและศาสตรอ่ืน ๆ  คณิตศาสตร
จึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 56) แตผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคอนขางตํ่า จากภาพท่ี 1 จากผลการสอบ PAT 1 ความถนัดทาง
คณิตศาสตร จะเห็นไดวาจํานวนนักเรียนท่ีได 150 – 300 คะแนน มีเพียงรอยละ 0.49   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีไดคะแนน PAT 1  ความถนัดทางคณิตศาสตร รอบท่ี 1/2556 

 in de us19.78, 20.13, 15.47X X X  

 in us9.53, 9.38, 8.56deX X X  
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สอนแบบปกติท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  โดยคะแนนเฉล่ียเลขคณิตการสอนเชิงมโนทัศนสูงกวาการสอน
แบบปกติ  

 

อภิปรายผล 
1. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนเนนกระบวนการคิด โดยเทคนิคการสอนเชิงมโนทัศน

แบบอุปนัยและแบบนิรนัย มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนเร่ืองปริพันธของฟงกชัน สูงกวาการสอน
แบบปกติ และแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 สอดคลองกับสุพิน บุญชูวงศ (2554) ท่ีกลาววา วิธีการ
สอนดังกลาวชวยใหนักเรียนไดคนพบกฎเกณฑหรือความจริงท่ีสําคัญ ทําใหเขาใจความหมายและความสัมพันธ
ของความคิดชัดเจน ตลอดจนกระตุนใหนักเรียนรูจักคนหาความรูดวยตนเอง และ Bilash (2011) กลาววา 
การสอนดังกลาวเปนการเรียนรูมโนทัศนใหม ดวยการอธิบายมโนทัศนและใหนักเรียนฝกใชมโนทัศนในวิธี
ท่ีหลากหลาย  
 2.  นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนเนนกระบวนการคิด โดยเทคนิคการสอนเชิงมโนทัศน
แบบอุปนัยและแบบนิรนัย มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเร่ืองปริพันธของฟงกชัน สูงกวาการสอน
แบบปกติ และแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ดังท่ี ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553) กลาววาการ
เรียนรูความคิดเชิงมโนทัศนทําใหผูเรียนสามารถแยกแยะความแตกตางและสรุปความคิดรวบยอดได  

 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการสอนเชิงมโนทัศนท่ีมีตอผล 
สัมฤทธ์ิและความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียนในเนื้อหาและในระดับช้ันอ่ืน 
 2. ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการสอนเชิงมโนทัศนท่ีมีตอความ 
สามารถในการคิดหลายรูปแบบ เชน การคิดตรรกะ การคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดสังเคราะห 
การคิดเชิงปริมาณ การคิดเชิงระบบ และการคิดสรางสรรค  
 3. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการสอนเชิงมโนทัศนท่ี
มีตอผลสัมฤทธ์ิและความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศนกับการจัดการเรียนรูในรูปแบบอ่ืนท่ีมากกวารูปแบบ
บรรยาย 
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ผลของอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรค 
ของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มุงพิจารณาความสัมพันธของการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
สรางสรรคของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย โดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรตามแตละตัวกับการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในกิจกรรมดานตาง ๆ ไดแก การติดตอส่ือสาร การ
คนหาขอมูล การประชาสัมพันธ การวิเคราะหขอมูล การทําธุรกรรม การทดสอบตลาด และการใชฐานขอมูล  
อิเล็กทรอนิกส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของอินเทอรเน็ตความเร็วสูงท่ีมีตอการผลิตผลงานสรางสรรค 
โครงสรางองคกรท่ีเอ้ือใหเกิดการสรางสรรคและการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในสายงานสรางสรรคของไทย กลุมตัวอยางเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
จํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล และใชสถิติเชิงพรรณนาเพ่ือ
วิเคราะหความเขมขนในการดําเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค ประกอบกับใชแบบจําลอง 
Seemingly Unrelated Regression Equations (SURE) เพื่อวิเคราะหผลของอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจสรางสรรค ผลการศึกษาหลังการวิเคราะหความสัมพันธดวยการแตกตัวแปรยอยพบวา 
การใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการส่ือสารระหวางบุคลากรภายในกิจการและการส่ือสารระหวางกิจการ
กับหนวยงานภาครัฐ จะสงเสริมใหเกิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสรางสรรค ท้ังดานกระบวนการผลิตผลงาน
11 
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สรางสรรค และการจัดการองคกรท่ีเอ้ือใหเกิดการสรางสรรค อีกท้ังการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการ
คนหาชองทางการตลาดใหม ๆ และการวิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑจะสงเสริมใหเกิดการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจสรางสรรค ท้ังดานการจัดการองคกรท่ีเอื้อใหเกิดการสรางสรรคและการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในสายงานสรางสรรคของประเทศไทยใหดี
ยิ่งข้ึน 
คําสําคัญ: อินเทอรเน็ตความเร็วสูง, เศรษฐกิจสรางสรรค, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to determine the relationship of the broadband internet usage in driving 
the creative economy of small and medium sized enterprises in Thailand by analyzing the relationship 
between each dependent variable and the use of the broadband internet in various activities including 
communication, data searching, public relations, data analysis, transaction, market testing, and electronics 
database. The objective of this research is to research the effects of broadband internet to three elements of 
creative economy: the creative production process, the creative organization system, and the intellectual 
property registration of small and medium sized enterprises in Thailand. The samples of this study are 400 
small and medium sized creative enterprises in Thailand. For this study, the data were collected to analyze 
the intensity of the operation under the concept of creative economy by using questionnaires and a descriptive 
statistics and also applying Seemingly Unrelated Regression Equations (SURE) model to analyze the 
effects of broadband internet usage in driving the creative economy. The study also finds the effects of 
sub-variables of broadband internet usage in various aspects in driving the three elements of creative 
economy. The findings show that broadband internet usage on staff communication, and business-government 
communication tends to encourage the creative economy through the creative production process and 
creative organization of creative enterprises. While, broadband internet usage is in search for marketing 
channels the product analysis and improvement tend to encourage the creative economy through the 
creative organization and registered intellectual property of creative enterprises in Thailand even further. 
Keywords: broadband internet, creative economy, small and medium sized enterprises: SMEs. 
 

บทนํา 
 ยุคโลกาภิวัตน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว กอใหเกิดชองวาง
ทางการคาอยางมากมาย ตลอดจนกระแสการพัฒนาประเทศท่ีมุงสูการขับเคล่ือนดวยนวัตกรรมและความคิด
สรางสรรค สงผลใหหลายประเทศตางหันมาสงเสริมการดําเนินนโยบาย “เศรษฐกิจสรางสรรค (creative 
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economy)” ผลสํารวจการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2554 โดย
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พบวาในธุรกิจการคาและการบริการ 
จํานวน 1,604,908 กิจการ เขาถึงอินเทอรเน็ตเพียง 299,558 กิจการ คิดเปนรอยละ 18.7 ในขณะท่ีธุรกิจการผลิต 
จํานวน 451,124 กิจการ เขาถึงอินเทอรเน็ตเพียง 37,525 กิจการ หรือคิดเปนรอยละ 8.3 เทานั้น ดังนั้นการ
เช่ือมโยงการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเขากับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสรางสรรคในภาคธุรกิจ จึงเปนอีกหนึ่ง
วิธีท่ีมีสวนปรับประสิทธิภาพเทคโนโลยีการผลิตและคุณภาพสินคาในอุตสาหกรรมสรางสรรคของประเทศ
ไทยใหแขงขันกับประเทศอ่ืน ๆ ได จึงเกิดคําถามวา ในจํานวนการเขาถึงอินเทอรเน็ตดังกลาวของวิสาหกิจ 
จะมีผลตอการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสรางสรรคมากนอยเพียงใด และวิสาหกิจควรสงเสริมการใชอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงในดานใด จึงจะผลักดันใหเกิดอุตสาหกรรมสรางสรรคเพิ่มข้ึน ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมุงเนนบทบาท
สําคัญของการประยุกตใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสรางสรรคของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลของอินเทอรเน็ตความเร็วสูงท่ีมีตอการผลิตผลงานสรางสรรค ระบบโครงสรางองคกร
ท่ีเอ้ือใหเกิดการสรางสรรค และการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในประเทศไทย 

 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 

ผูวิจัยกําหนดตัวแปรจากการประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคของจอหน ฮอวกิ้นส และทฤษฎีท่ี
เกี่ยวของ (Howkins, 2001; Spurge & Roberts, 2004) กําหนดใหกิจการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในข้ันตอน
การผลิตและการบริการ ในสวนของ Broadband Layer และ Analytical Layer ซ่ึงในสวนของ Broadband Layer 
ประกอบดวยการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการติดตอส่ือสาร (X1i) การคนหาขอมูล (X2i) การประชาสัมพันธ 
(X3i) การทําธุรกรรม (X5i) การทดสอบตลาด (X6i) และในสวนของ Analytical Layer ประกอบดวย การใช
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการวิเคราะหขอมูล (X4i) และการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (X7i) ในการสืบคน
ขอมูลภายในองคกร โดยท้ังสองสวนทําใหเกิดเปน Production Layer หรือกิจกรรมสรางสรรค อธิบายได
ดวยทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ตลอดจนทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (กมลรัฐ อินทรทัศน, 2553) 
 ในขณะท่ีการนําอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเขามาใชในการสรางสรรคผลงานใน Broadband Layer และ 
Analytical Layer ยังทําใหเกดิเปน Output Layer หรือผลลัพธเปนกระบวนการผลิตผลงานสรางสรรค (Y1i) 
ซ่ึงตองอาศัยการจัดการองคกรท่ีเอ้ือใหเกิดการสรางสรรค (Y2i) และนําไปสูการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
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(Y3i) และกิจการสามารถแสวงหาผลประโยชนจากความเปนเจาของทรัพยนั้นไดตอไป อธิบายไดดวยทฤษฎี
ท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจสรางสรรค (Howkins, 2001) และทฤษฎีเกี่ยวกับการใหความคุมครองสิทธิในทรัพยทางปญญา 
(ปริญญา ศรีเกตุ, 2552) 
 ดังนั้นการวิจัยนี้ จึงมุงศึกษาถึงความสามารถของการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงตอการขยายขนาด
ของเศรษฐกิจสรางสรรคในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมสรางสรรคของประเทศไทย 
โดยเร่ิมจากการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในกิจกรรมการผลิตดานตาง ๆ ใน Broadband Layer และ 
Analytical Layer จนเกิดผลลัพธเปน Output Layer ในท่ีสุด ดังภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดหลักในการวิเคราะหผลของอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
                  สรางสรรคของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมเปาหมายในการวิจัยเปนกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมสรางสรรค

ในประเทศไทย (ระหวางป พ.ศ. 2545 – 2554) ยึดตามนิยามของ Howkins  (2001) ประกอบดวย 15 ประเภท
กิจการ ไดแก การโฆษณา สถาปตยกรรม ศิลปะ หัตถกรรม งานออกแบบ แฟช่ัน ภาพยนตร ศิลปะการแสดง
ดนตรี การพิมพ การวิจัยและพัฒนา ซอฟตแวร ของเลนและเกม โทรทัศนและวิทยุ วิดีโอเกม การเก็บขอมูล
ดําเนินการโดยสงแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด เพื่อใหผูประกอบการใหคะแนนแกตัวแปรยอยแตละตัว 
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(0-10 คะแนน โดย 0 มีคานอยท่ีสุด และ 10 มีคามากท่ีสุด) และนําขอมูลมาวิเคราะหถึงความเช่ือมโยงผลของ
ตัวแปรแตละตัวหรือการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใน Broadband Layer และ Analytical Layer ตามกรอบ
แนวคิดของการวิจัย ซ่ึงประกอบดวยตัวแปรยอย X1i - X7i ท่ีมีผลตอตัวแปรตามหรือคาเฉล่ียของตัวแปรยอย
ในแตละดาน ท้ังดานกระบวนการผลิตผลงานสรางสรรค (Y1) การจัดการองคกรท่ีเอ้ือใหเกิดการสรางสรรค 
(Y2) และดานการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (Y3) ของวิสาหกิจใน Output Layer วิเคราะหขอมูลดวย
แบบจําลอง Seemingly Unrelated Regression Equations (SURE) ซ่ึงเปนวิธีท่ีเหมาะสมในการวิเคราะหกลุม
ตัวแปรท่ีเปนตัวแปรท่ีตอเนื่องกัน ดวยอาจมีคาความคลาดเคล่ือนของสมการท่ีมีความสัมพันธกันของตัวแปร
นั้น ๆ ท้ังนี้ ตัวแปรควบคุม Zj คือปจจัยท่ีอาจมีผลกระทบกับตัวแปรตาม ซ่ึงสามารถแสดงไดดังนี้  

 
Y1=α1+ ∑ β1kXk+ ∑ β1mZj+ε1

M,J
m=K+1,j=1

K
k=1    

 

Y2=α2+ ∑ β2kXk+ ∑ β2mZj+ε2
M,J
m=K+1,j=1

K
k=1    

 

Y3=α3+ ∑ β3kXk+ ∑ β3mZj+ε3
M,J
m=K+1,j=1

K
k=1    

 
ผลการวิจัย 
 การใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการส่ือสารระหวางบุคลากรภายในกิจการ (X11) และการส่ือสาร
ระหวางกิจการกับหนวยงานภาครัฐ  (X12)  จะสงเสริมใหเกิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสรางสรรค ท้ังดาน
กระบวนการผลิตผลงานสรางสรรค (Y1) และการจัดการองคกรท่ีเอ้ือใหเกิดการสรางสรรค (Y2) อีกท้ังการ
ใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการคนหาชองทางการตลาดใหม ๆ และการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ จะสงเสริมใหเกิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสรางสรรค ท้ังดาน
การจัดการองคกรท่ีเอ้ือใหเกิดการสรางสรรค (Y2) และการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (Y3) ในขณะท่ี
การควบคุมใหมีการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการนําเสนอกิจกรรมสงเสริมการขายผานเว็บไซต (X32) 
การส่ือสารเพื่อรับชําระเงินคาสินคาผานอินเทอรเน็ต (X57) การปลอยสินคาใหดาวนโหลดฟรีหรือทดลอง
ใชฟรี (X61) และตนทุนคาจางแรงงาน (Z7) ท่ีเหมาะสม จะสงผลใหเกิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสรางสรรค 
ดานกระบวนการผลิตผลงานสรางสรรค  (Y1)  ไดดียิ่งข้ึน สวนการควบคุมใหมีการประกาศจัดซ้ือจัดจาง
ผานอินเทอรเน็ต (X16) และตนทุนคาจางแรงงาน (Z7) ท่ีเหมาะสม จะสงผลใหเกิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
สรางสรรค ดานการจัดการองคกรท่ีเอ้ือใหเกิดการสรางสรรค (Y2) ไดดียิ่งข้ึน และสุดทายการควบคุมใหมี
การใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการคนหาขอมูลดานกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับทางธุรกิจ (X25) และ
การเติบโตข้ึนของยอดขายจากป พ.ศ. 2553 (Z5) จะสงผลใหเกิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสรางสรรค ดานการ
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (Y3) ไดดียิ่งข้ึน ซ่ึงผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอินเทอรเน็ต
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ความเร็วสูงกับการขับเคล่ือนแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม แสดงได
ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ความสัมพันธระหวางการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงกับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสรางสรรค 
                 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ตัวแปรท่ีสงผลตอการขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจสรางสรรค 

กระบวนการ
ผลิตผลงาน
สรางสรรค 

(Y1) 

การจัดการ
องคกรท่ีเอ้ือ 
ใหเกิดการ

สรางสรรค (Y2) 

การจดทะเบียน
ทรัพยสินทาง
ปญญา (Y3) 

X11: การส่ือสารระหวางบุคลากรภายใน
กิจการ (staff communication) 

(+)* (+)***  

X12: การส่ือสารระหวางกิจการกับ
หนวยงานภาครัฐ  
(business - government communication) 

(+)** (+)***  

X16: การประกาศจัดซ้ือจัดจางผาน
อินเทอรเน็ต  
(procurement announcements) 

 (-)**  

X21: การคนหาขอมูลจากฐานขอมูล
ภายในกจิการ  
(internal database searching) 

 (+)**  

X25: การคนหาขอมูลดานกฎหมายหรือ
ระเบียบขอบังคับทางธุรกิจ  
(search for regulations) 

  (-)** 

X26: การคนหาผลสํารวจขอมูลพฤติกรรม
และความตองการของผูบริโภค  
(search for behavior surveys) 

  (+)* 

X27: การคนหาชองทางการตลาดใหม ๆ 
(search for marketing channels) 

 (+)* (+)* 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ตัวแปรท่ีสงผลตอการขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจสรางสรรค 

กระบวนการ
ผลิตผลงาน
สรางสรรค 

(Y1) 

การจัดการ
องคกรท่ีเอ้ือให

เกิดการ
สรางสรรค (Y2) 

การจดทะเบียน
ทรัพยสินทาง
ปญญา (Y3) 

X41: การวิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ  
(product analysis and improvement) 

 (+)** (+)** 

X43: การวิเคราะหขอมูลทางการเงิน  
(analysis of financial data) 

  (+)*** 

X45: การวิเคราะหแนวโนมการขยายตัว
ของตลาด  
(growth and market trends analysis) 

  (+)* 

X46: การวิเคราะหขอมูลคูคาหรือผูขาย
วัตถุดิบรายใหม  
(analysis of new partners or suppliers) 

 (+)*  

X57: การส่ือสารเพ่ือรับชําระเงินคาสินคา
ผานอินเทอรเน็ต  
(online payment communication) 

(-)*   

X61: การปลอยสินคาใหดาวนโหลดฟรี 
หรือทดลองใชฟรี  
(free download or free trial) 

(-)*   

Z5: การเติบโตข้ึนของยอดขายจากป 2553 
(growth) 

  (-)* 

Z7: ตนทุนคาจางแรงงาน (labor costs) (-)*** (-)*  

Z8: กําไรสุทธิ (net profit)   (+)* 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ตัวแปรท่ีสงผลตอการขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจสรางสรรค 

กระบวนการ
ผลิตผลงาน
สรางสรรค 

(Y1) 

การจัดการ
องคกรท่ีเอ้ือให

เกิดการ
สรางสรรค (Y2) 

การจดทะเบียน
ทรัพยสินทาง
ปญญา (Y3) 

Z9: บริษัท (company)   (+)*** 

Z10: หางหุนสวนจํากัด  
(partnership limited) 

  (+)* 

Z11: เจาของคนเดียว  
(single proprietorship) 

  (+)** 

หมายเหตุ: ***, ** และ *  ยอมรบัในระดับนัยสําคัญ .01, .05 และ .1 

 
ท้ังนี้เม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาและสมมติฐานท่ีคาดวา การใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใน

กิจกรรมตาง ๆ จะมีผลตอการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสรางสรรคของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พบวา
สวนใหญมีสมมติฐานมาสนับสนุน โดยท่ีการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการติดตอส่ือสาร (X1i) การ
ประชาสัมพันธ (X3i) การทําธุรกรรม (X5i) และการทดสอบตลาด (X6i) มีผลใหเกิดกระบวนการผลิตผลงาน
สรางสรรค (Y1) อีกท้ังการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการติดตอส่ือสาร (X1i) การคนหาขอมูล (X2i) การ
วิเคราะหขอมูล (X4i) มีผลใหเกิดการจัดการองคกรท่ีเอ้ือใหเกิดการสรางสรรค (Y2) และการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา (Y3) ในขณะท่ีการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (X7i) ท่ีมีสมมติฐานมาสนับสนุนใน
ตอนตนกลับไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง อาจเพราะยังมีการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสอยูในระดับตํ่าก็เปนได 
 

ขอเสนอแนะ 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมควรสงเสริมการบํารุงรักษา และเฝาระวังการละเมิด

ทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนควรปรับปรุงระบบและข้ันตอนตาง ๆ ของบริษัท สนับสนุนใหเกิดทักษะการ
สรางสรรคส่ิงใหม ๆ และสงเสริมดานการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการวิเคราะหขอมูลใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ประกอบกับหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ ควรสนับสนุนดานการพัฒนาทักษะและองคความรูในการ
สรางสรรคสินคาและบริการรูปแบบใหม ๆ ใหแกผูประกอบการธุรกิจและบุคลากรดานสรางสรรค และควร
สงเสริมใหเกิดการพัฒนาปจจัยแวดลอมท่ีกระตุนใหภาคเอกชนลงทุนผลิตสินคาเชิงสรางสรรคใหมากยิ่งข้ึน 
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ธีติมา  รณวิชญ*  
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บทคัดยอ 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลใหเกิดบริการใหม ๆ ท่ีสามารถเขามาทดแทนบริการ

ไปรษณียได ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสถานการณของตลาดสื่อสารและตลาดขนสง 
ตลอดจนปจจัยท่ีมีผลตอตลาดส่ือสารและตลาดขนสงของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  โดยใชขอมูลทุติยภูมิ
ประเภทอนุกรมเวลารายประหวางป พ.ศ. 2534-2552 ตัวแปรท่ีใชเปนตัวแปรการเปล่ียนแปลงในรูปของลอการิทึม 
(logarithm change form) ผลการทดสอบดวย ADF Test พบวา ตัวแปรทุกตัวมีคุณสมบัตินิ่ง (stationary) การ
ทดสอบคาสถิติท่ีเกี่ยวของพบวา แบบจําลอง OLS เหมาะสําหรับการประมาณคาท้ังตลาดส่ือสารและตลาด
ขนสง ซึ่งคา Q-stat ไดบงชี้วาไมเกิดปญหา Autocorrelation และพบวาตัวแปรการเปลี่ยนแปลงไมมีคูใดมี
ความสัมพันธกัน ผลการวิจัยพบวา การเปล่ียนแปลงดานความกาวหนาทางเทคโนโลยีสมัยใหมมีผลในทิศทาง 
บวก อาทิ จํานวนผูใชอินเทอรเน็ต จํานวนหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีเปดใชงาน เปนตน ผลการศึกษาเชิง
ประจักษแสดงถึงผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมการใชบริการไปรษณียเปล่ียนแปลง
ไปจากการส่ือสารระหวางบุคคลเปนการส่ือสารทางธุรกิจ โดยท่ีเครือขายไปรษณียยังคงเปนชองทางท่ี
สําคัญในการเขาถึงผูบริโภคไดมากท่ีสุด 
คําสําคัญ: ไปรษณยีไทย, ตลาดส่ือสาร, ตลาดขนสง 
 

ABSTRACT 
Due to the ICT technological progress, there are many new services which replace the postal 

service. Therefore, this study aims to investigate the circumstances of the communication and transportation 
markets through factors affecting the communication and transportation markets of Thailand Post Co.,Ltd.  

 
* นิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2555 
** อาจารยประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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The study employed a secondary data in time series during  1991 to 2009.  The variables were turned into 

logarithm change form. The ADF test results showed that all variables were stationary. The statistical tests 
suggested that the OLS model was an appropriate model to estimate coefficient estimator of the 
communication and transportation markets. The Q-stat demonstrated that there was no serial correlation 
problem. In addition, the first different form was no multicolinearity. The new technological progress such 
as the number of internet users or enabled mobile phone and so on, has positive effect. Empirical results 
showed a statistically significant effect and indicated that the behavior of the postal service changed from 
interpersonal communication to business communication. The postal network is still an important channel 
to reach consumers the most. 
Keywords: Thailandpost, communications market, transportations market. 
 

บทนํา 
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ี

แปลงสภาพมาจากการสื่อสารแหงประเทศไทย ถึงแมวาจะมีอํานาจสิทธิ์ขาดในการดําเนินกิจการไปรษณีย 
แตแนวโนมของความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกอใหเกิดบริการใหม ๆ ท่ีสามารถ
เขามาทดแทนบริการตาง ๆ ของไปรษณียได  ดังนั้น การวิจัยนี้จึงศึกษาถึงสถานการณของตลาดส่ือสารและ
ตลาดขนสง ตลอดจนปจจัยท่ีมีผลตอตลาดส่ือสารและตลาดขนสงของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด โดยสัดสวน
รายไดในป พ.ศ. 2553 ธุรกิจบริการส่ือสารเปนธุรกิจท่ีสรางรายไดมากท่ีสุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 76 ของ
รายไดท้ังหมด และธุรกิจบริการขนสงสรางรายไดเปนอันดับสอง คิดเปนสัดสวนรอยละ 10 ของรายไดท้ังหมด    

แนวโนมของตลาดส่ือสารนั้น ส่ืออิเล็กทรอนิกสจะสามารถมาทดแทนบริการไปรษณียมากข้ึน ใน
ขณะเดียวกันรัฐบาลมีแนวโนมที่จะเปดเสรีบริการไปรษณียในประเทศในอนาคต  ซึ่งจะสงผลใหจํานวน
ผูประกอบการเพิ่มมากข้ึน โดยคาดวาผูประกอบการรายใหมจะเลือกใหบริการเฉพาะพื้นที่ที่คุมคาตอการ
ลงทุนเทานั้น ในขณะท่ีไปรษณียไทยตองรับภาระการใหบริการในลักษณะเชิงสังคมตอไป สวนแนวโนม
ของตลาดขนสงท่ีรัฐบาลพยายามจะสงเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ  สงผลใหตลาดขนสง 
และโลจิสติกสขยายตัวอยางรวดเร็ว มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการใหบริการมากข้ึน  ท้ังในสวน
ของการบรรจุหีบหอ การบริหารคลังสินคา และบริการหลังการขาย เชน ระบบ Track & Trace, GPS, RFID 
เปนตน (บริษัท ทริส คอรปอเรช่ัน จํากัด, 2554) 

โดยภาพรวมคนไทยมีการใชและพ่ึงพาเทคโนโลยีเพื่อความเปนอยูในชีวิตประจําวันมากข้ึนตามลําดับ 
ดังตารางท่ี 1 แนวโนมของการเปล่ียนแปลงดังกลาว จะสงผลใหพฤติกรรมการใชบริการไปรษณียเปล่ียนแปลง
ไปจากเดิม เนื่องจากมีทางเลือกในการใชบริการที่มากข้ึน บริการทดแทนไปรษณียอาจสงผลกระทบท้ังทางตรง
และทางออม ซ่ึงธุรกิจไปรษณียไทยตองมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  
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ตารางท่ี 1  จํานวนประชากรอายุ 6 ปข้ึนไป ท่ีใชอุปกรณเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
                  ป พ.ศ. 2547-2551 

ป
มีโทรศพัทมือถือ ใชคอมพิวเตอร ใชอินเทอรเน็ต

2547 58,624.5 16,546.5 12,542.8 6,971.5
2548 59,081.2 21,682.8 14,450.1 7,084.2
2549 59,508.6 24,742.1 15,392.5 8,465.8
2550 59,973.7 28,293.4 16,043.3 9,320.1
2551 60,345.3 31,861.2 16,999.3 10,964.2

ประชากรท่ีใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ (พันคน)ประชากรอายุ 6 ปข้ึนไป 

(พันคน)

ที่มา:  การสํารวจการมี การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ  
          กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาสถานการณของตลาดส่ือสารและตลาดขนสง ตลอดจนปจจัยท่ีมีผลตอตลาดส่ือสารและ
ตลาดขนสงของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎี  
 การวิจัยนี้ใชทฤษฎีอุปสงค (demand) เปนแนวคิดในการสรางแบบจําลองอธิบายความสัมพันธท่ีมี
ผลตอตลาดส่ือสารและตลาดขนสง โดยปจจัยกําหนดอุปสงคไมไดข้ึนอยูกับระดับราคาของสินคาหรือบริการ
เพียงอยางเดียว แตยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่น ๆ อีก ไดแก ราคาสินคาที่เกี่ยวของทําใหเกิดสินคาทดแทนกันได 
(substitutes) หรือสินคาประกอบกัน (complementary goods) รายไดเฉล่ียของครัวเรือน รสนิยมของผูบริโภค 
เปนตน นอกจากนี้ยังใชทฤษฎีอุปทาน (supply) และทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค (theory of consumer behavior) 
เพื่ออธิบายถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการของผูบริโภค 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ขอมูลท่ีใชเปนขอมูลทุติยภูมิท่ีเปนอนุกรมเวลา เก็บรวบรวมขอมูลต้ังแตป พ.ศ. 2534 - 2552 จํานวน 

19 ป เนื่องจากความจํากัดของขอมูลตัวแปรอิสระคือ จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตท่ีเร่ิมมีการใชบริการในป พ.ศ. 
2534 เปนปแรก  แบงการวิเคราะหเปน 2 สวน คือ สวนแรกวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา สวนท่ีสองวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณ ดวยการใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติ การตรวจสอบปญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเอง 
(multicollinearity) โดยการพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (correlation coefficients) ของตัวแปรอิสระ
แตละคู และทดสอบปญหาตัวแปรสุมคลาดเคล่ือนสัมพันธกัน (autocorrelation) ดวยวิธี Q-statistic จากนั้น
ทดสอบคุณสมบัติ Stationary ของทุกตัวแปร โดยการทดสอบ Unit Root เมื่อพบวาขอมูลมีลักษณะนิ่งแลว 
จึงประมาณคาสมการเชิงเสนตรงดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (OLS) 
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การวิเคราะหปจจยัท่ีสงผลตอตลาดส่ือสารและตลาดขนสง เลือกใชปริมาณจดหมายและไปรษณียบัตร
สําหรับตลาดส่ือสาร และปริมาณพัสดไุปรษณยีสําหรับตลาดขนสง เนื่องจากไมสามารถแยกรายไดของแตละ
ตลาดในชวงกอนการแปลงสภาพจากการส่ือสารแหงประเทศไทยมาเปน บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ได 
และไมมีปจจัยทางดานราคาเนื่องจากไมมีการเปล่ียนแปลงราคาของผลิตภัณฑในชวงท่ีทําการวิจยั ตัวแปรท่ี
ใชอยูในรูปของลอการิทึม (logarithm form) และตัวแปรการเปล่ียนแปลงของลอการิทึม (logarithm change 
form) โดยตัวแปรตาม ไดแก ปริมาณจดหมายและไปรษณียบัตร (LETTER)  และปริมาณพัสดุไปรษณีย 
(PARCEL) ตัวแปรอิสระ ไดแก รายไดสุทธิสวนบุคคล (DI ), จํานวนท่ีทําการไปรษณีย (PO), จํานวนผูท่ีใช
อินเทอรเน็ต (NET), จํานวนหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีเปดใชงาน (MOB), จํานวนหมายเลขโทรศัพท
ประจําท่ีท่ีเปดใชงาน (TEL), สินคาหีบหอท่ีขนสงทางรถไฟ (PACK) และตัวแปรหุน (DUMFB) แทนตัวแปร
การสงไปรษณียบัตรทายผลการแขงขันฟตุบอลโลกและฟุตบอลยูโร   
 

ผลการวิจัย 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในปจจุบัน สงผลกระทบตอธุรกิจไปรษณียใน

สวนของสินคาและบริการทดแทนตาง ๆ เชน โทรศัพทมือถือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) พฤติกรรม
การใชบริการไปรษณียเปล่ียนแปลงไปจากอดีต การติดตอส่ือสารระหวางบุคคลเปล่ียนเปนการติดตอส่ือสาร
ทางธุรกิจมากข้ึน พบวาลูกคาหลักในปจจุบันเปนกลุมผูใชบริการในปริมาณมาก (volume mailers) ไดแก 
องคกรตาง ๆ ท่ีประกอบธุรกิจประเภทประกันภัย โทรคมนาคม สาธารณูปโภค และธนาคาร ถึงแมวาจะมี
อินเทอรเน็ตเขามาเปนทางเลือกอีกชองทางหนึ่ง เนื่องจากกลุมธุรกิจยังคงตองการความปลอดภัยและความ
มีประสิทธิภาพในการสงขอมูลไปยังลูกคา ซ่ึงอินเทอรเน็ตยังไมสามารถทดแทนได อีกท้ัง บริษัท ไปรษณีย
ไทย จํากัด มีศักยภาพสูงในการเขาถึงประชาชน (บริษัท ทริส คอรปอเรช่ัน จํากัด, 2554) ผลการดําเนินงาน
ของตลาดส่ือสารในป พ.ศ. 2552 พบวามีปริมาณงานในกลุมตลาดสื่อสาร 1,952.13 ลานชิ้น เพิ่มขึ้นจากป 
พ.ศ. 2551 คิดเปนอัตราการเติบโตประมาณรอยละ 0.67 สวนใหญอยูในกลุมไปรษณียภัณฑลงทะเบียน
และไปรษณียภัณฑรับรอง แสดงใหเห็นวา ผูใชบริการมีพฤติกรรมการใชบริการที่เปล่ียนแปลงไป โดยให
ความสําคัญกับความปลอดภัยมากกวาความเร็วในการจัดสง อีกท้ังยังสามารถกําหนดเวลาการสงของถึง
ปลายทางไดคอนขางแนนอน ในกลุมตลาดขนสง พบวาปริมาณการใชบริการพัสดุไปรษณีย 11.21 ลานช้ิน 
ลดลงจากป พ.ศ. 2551 คิดเปนอัตราการเติบโตประมาณรอยละ -3.5 แตผลท่ีเกิดข้ึนกลับกระทบกับการ
ดําเนินงานไมมากนัก เพราะแมปริมาณงานจะลดลงแตมูลคารายไดกลับเพิ่มข้ึน เนื่องจากผูใชบริการมีรูปแบบ
การใชบริการที่เปล่ียนแปลงไป เลือกใชบริการสงส่ิงของท่ีมีขนาดใหญข้ึน โดยเฉพาะบริการ Logispost ซ่ึง
เปนบริการที่อํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการท่ีตองการสงส่ิงของขนาดใหญ พรอมประกันความเสียหาย
และสูญหาย และเพิ่มพิกัดน้ําหนักไดเกิน 200 กิโลกรัม  
 การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอตลาดส่ือสารและตลาดขนสง ดวยการตรวจสอบตัวแปรอิสระวามี
ความสัมพันธกันเองหรือไม พบวาตัวแปรการเปล่ียนแปลงไมมีปญหาความสัมพันธกันเอง สําหรับการ
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ทดสอบปญหาสหสัมพันธขามเวลาของตัวคลาดเคลื่อน พบวาตัวแปรการเปล่ียนแปลงไมเกิดปญหา Serial 
Correlation การทดสอบ Unit Root ดวยวิธี ADF Test เปรียบเทียบระหวางตัวแปรระดับและตัวแปรการ
เปล่ียนแปลง พบวาท้ัง 2 แบบจําลอง ตัวแปรการเปล่ียนแปลงมีคุณสมบัตินิ่ง (stationary) ทุกตัว ดังนั้น ขอมูลใน
รูปของ First Difference จึงเหมาะสมกวาระดับในการประมาณคาดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุดแบบธรรมดา 
(OLS)  
 

ตารางท่ี 2 การประมาณคาสัมประสิทธ์ิของอัตราการเปล่ียนแปลงของปริมาณจดหมายและไปรษณียบัตร 
ตัวแปร Coefficient 

                      C                              -0.07*** 
                      DDI     0.62** 
                      DPO       4.21*** 
                      DNET       0.04*** 
                      DMOB       0.06*** 
                      DTEL                               -0.16** 
                      DUMFB                                 0.05** 
  
                      R-squared        0.868544 
                      Adjusted R-squared        0.796840 
                      Log likelihood                              40.87678 
                      F-statistic                              12.11*** 
                     White Heteroskedasticity         1.769388 

                     หมายเหตุ: *, ** และ *** แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 90, 95 และ 99 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา ตัวแปรทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคา R2 เทากับ 0.86 แสดงวา แบบจําลอง
นี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปริมาณจดหมายและไปรษณียบัตรไดดี เม่ือพิจารณาคา F-statistic 
พบวา มีคาเทากับ 12.11 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 แสดงวาตัวแปรอิสระใน
แบบจําลองมีอิทธิพลตอปริมาณจดหมายและไปรษณียบัตรอยางมีนัยสําคัญ จึงไดแบบจําลองการประมาณคา
สัมประสิทธ์ิจากแบบจําลองโดยวิธี OLS เขียนเปนรูปแบบสมการไดดังนี้ 

 

  DLETTERt =  -0.07 + 0.62 DDIt + 4.21 DPOt + 0.04 DNETt + 0.06 DMOBt  
                                      – 0.16 DTELt  + 0.05 DUMFBt + εt   
   
 จะสังเกตไดวา จํานวนผูท่ีใชอินเทอรเน็ตและจํานวนหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีเปดใชงาน มีความ  
สัมพันธในทิศทางเดียวกับปริมาณจดหมายและไปรษณียบัตร แสดงใหเห็นถึงรูปแบบการใชบริการจดหมาย
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และไปรษณียบัตรท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางชัดเจน การที่มีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตและจํานวนหมายเลขโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีท่ีเปดใชงานเพิ่มมากข้ึน ยอมสงผลใหหนวยงานผูใหบริการมีการเรียกเก็บคาบริการจากผูใชงานโดย
การสงใบแจงหนี้ และการจัดสงเอกสารประชาสัมพันธตาง ๆ ซ่ึงจะสงผลใหมีปริมาณการใชงานจดหมาย
และไปรษณียบัตรท่ีเพิ่มข้ึนดวย 
 

ตารางท่ี 3 การประมาณคาสัมประสิทธ์ิของอัตราการเปล่ียนแปลงของปริมาณพัสดุไปรษณีย 

                ตัวแปร 
                                            Coefficient 

      สมการท่ี 1    สมการที่ 2 
                   C                     -0.04*                        -0.03* 
                   DDI                          0.12                                 - 
                   DPO                 2.63**  2.69** 
                   DNET                  0.03***    0.04*** 
                   DPACK                  0.43***    0.45*** 
     
                  R-squared 

               
                     0.688266 

 
                       0.679366 

                  Adjusted R-squared                      0.592348      0.610659 
                  Log likelihood                    39.13151                      38.87817 
                  F-statistic                      7.18***                        9.89*** 
                  White Heteroskedasticity                      1.172733                        1.545909 

       หมายเหตุ: *, ** และ *** แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 90, 95 และ 99 
 

จากตารางท่ี 3 พบวาในสมการท่ี 1 รายไดสุทธิสวนบุคคล (DDI) ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงได
ตัดตัวแปรท่ีไมมีนัยสําคัญทางสถิติออกใหเหลือเฉพาะตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติ พบวาในสมการที่ 2  มี
คา Adjusted R2 เทากับ 0.61 ซ่ึงมีคาสูงกวาสมการท่ี 1 โดยเปรียบเทียบ ในขณะเดียวกันคา Log Likelihood  
ท่ีตํ่าลงจาก 39.13 เปน 38.87 เม่ือพิจารณาคา F-statistic พบวา มีคาเทากับ 9.89  ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
ความเช่ือม่ันรอยละ 99 แสดงวาตัวแปรอิสระในแบบจําลองมีอิทธิพลตอปริมาณพัสดุไปรษณียอยางมีนัยสําคัญ 
เขียนเปนรูปแบบสมการไดดังนี้ 

 

DPARCELt  = -0.03 + 2.69 DPOt + 0.04 DNETt + 0.45 DPACKt + εt  
 

สําหรับอัตราการเปล่ียนแปลงของรายไดสุทธิสวนบุคคล (DDI) ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจาก
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการซ้ือขายและชองทางการจัดจําหนายใหม ๆ อาจมีผลกระทบตอปริมาณพัสดุ
ไปรษณียมากกวาในเชิงเปรียบเทียบกับรายไดสุทธิสวนบุคคล แตไมไดหมายความวารายไดสุทธิสวนบุคคล
จะไมมีผลตอปริมาณพัสดุ ท้ังนี้จะสังเกตไดวาอัตราการเปล่ียนแปลงของรายไดสุทธิสวนบุคคลมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับอัตราการเปล่ียนแปลงของปริมาณพัสดุไปรษณีย กลาวคือ การที่บุคคลมี
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รายไดเพิ่มข้ึนจะสนับสนุนใหมีการใชบริการพัสดุไปรษณียเพิ่มมากข้ึนดวย แตส่ิงท่ีบงบอกถึงความเปน
นัยสําคัญคือ พฤติกรรมการใชบริการที่เปล่ียนแปลงไป และการปรับชองทางการจัดจําหนายใหสอดรับกับ
วิธีการบริโภคซ่ึงเปนการซ้ือขายทางอินเทอรเน็ต    

 

อภิปรายผล  
ปจจัยที่มีผลตอตลาดสื่อสารและตลาดขนสงของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด โดยรวมแลวการ

เปล่ียนแปลงสวนใหญเปนไปในทิศทางบวก พฤติกรรมการใชบริการไปรษณียเปล่ียนแปลงไปจากเดิม แต
การสื่อสารทางไปรษณียยังคงเปนชองทางที่สําคัญในปจจุบัน อันเนื่องมาจากความสามารถในการเขาถึง
ประชาชนไดทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ แตอยางไรก็ตาม แนวโนมของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารอาจจะสงผลใหแนวโนมการใชบริการไปรษณียลดลงไดหากบริการทดแทนตาง ๆ สามารถพัฒนา ข้ึน
ในระดับท่ีสามารถทดแทนบริการไปรษณียไดเปนอยางดี กลุมธุรกิจมีอํานาจตอรองในการใชบริการสูงข้ึน 
เนื่องจากมีทางเลือกในการใชบริการที่มากข้ึน ในขณะท่ีบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ยังคงมีภาระผูกพันเชิง
สังคมในการใหบริการอยางท่ัวถึงท่ัวประเทศ  
 

ขอเสนอแนะ 
ผลกระทบตอตลาดส่ือสารทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปนไปในทิศทางบวก เนื่องจาก

กลุมธุรกิจตองมีการจัดสงเอกสารใหแกผูใชบริการ ดังนั้น ควรคํานึงถึงคุณภาพการใหบริการ รักษามาตรฐาน
ในการจัดสงและความปลอดภัยในการจัดสง อีกท้ังพยายามรักษาฐานลูกคาเดิมโดยเฉพาะกลุมลูกคาทางธุรกิจ 
เนื่องจากแนวโนมในอนาคตกลุมธุรกิจมีความพยายามในการเปล่ียนรูปแบบการสงขาวสารเปนรูปแบบของ 
e-Mail มากข้ึน อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ไมวาจะเปนการลดตนทุนการจัดสง การลดการใชกระดาษ 
เปนตน ซ่ึงอาจสงผลใหมีการใชบริการที่ลดลงไดในอนาคต 

ผลกระทบตอตลาดขนสงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปนไปในทิศทางบวก โดย
ชองทางการจําหนายสินคาทางอินเทอรเน็ตเร่ิมเขามามีบทบาทมากข้ึนในชีวิตประจําวัน ดังนั้น ควรคํานึงถึง
คุณภาพการสงสินคาใหถึงมือผูรับใหอยูในสภาพท่ีดีและตรงตอเวลา อีกท้ังการมองหาชองทางในการสนับสนุน
รานคาหรือผูขายสินคาทางอินเทอรเน็ตในการใชบริการสงสินคาทางไปรษณีย และมุงเนนการพัฒนาธุรกิจ
ดานโลจิสติกสเพิ่มมากข้ึน  
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ปญหาทางกฎหมายเกีย่วกับการใชอํานาจของคณะกรรมการปองกนัและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 

LEGAL PROBLEMS REGARDING POWER EXERCISING OF  
THE NATIONAL ANTI-CORRUPTION COMMISSION (NACC) 

 

ดาบตาํรวจธีรวัฒน  นามคีรี* 
Pol.Sen.Sgt.Maj.Theerawat Namkhiri 

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้ศึกษาการใชอํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
ซ่ึงเปนองคกรอิสระในการปราบปรามการทุจริต ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา มีอํานาจมากเกินไปจนทําใหกระทบ
ตอการใชอํานาจของฝายปกครองหรือหนวยงานของรัฐอ่ืนและระบบการบริหารราชการของฝายปกครองใน
การใชอํานาจฟองคดีไดเอง หากพนักงานอัยการมีความเห็นไมส่ังฟองและอํานาจในการลงโทษทางวินัย
ขาราชการ และคําส่ังของคณะกรรมการวินิจฉัยเ ร่ืองราวรองทุกข นอกจากน้ันการใชอํานาจของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ยังแทรกแซงการบริหารจัดการภาคธุรกิจ
ในการจัดซ้ือจัดจางกับรัฐ การออกประกาศหามมิใหเจาหนาท่ีและคูสมรสดําเนินธุรกิจการคาท่ีสงผลกระทบ
ดานการจํากัดเสรีภาพของบุคคล การใหบุคคลรับผิดทางอาญาในการกระทําของผูอ่ืน และการผลักภาระการ
พิสูจนทางอาญา ผูวิจัยจึงเสนอแนะวาการใชอํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) ในการใชสิทธิฟองรองตอผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ควรใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีอํานาจในการฟองรองไดเองโดยไมมีเง่ือนไข และปญหาการใช
อํานาจลงโทษทางวินัยขาราชการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
ควรส้ินสุดเพียงการดําเนินการของขาราชการซ่ึงเปนหัวหนาของขาราชการที่ถูกลงโทษทางวินัยเทานั้น สวน
อํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) คงไมมีอํานาจไปถึง
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณขาราชการท่ีถูกลงโทษทางวินัย สวนปญหาพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554) 
แทรกแซงการบริหารจัดการภาคธุรกิจในการจัดซ้ือจัดจางกับรัฐ ไมควรกาวกายภาคธุรกิจจนอาจทําใหไมมี 
11 
 
* นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปการศึกษา   
   2555 
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ผูประกอบการจริงเขามาประมูลทําสัญญากับรัฐ จะมีเพียงตัวแทนในการประมูลงานกับรัฐเทานั้น สวนปญหา
มาตรา 100, 101 และมาตรา 122 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554) ควรมีการตรากฎหมายแกไขเพิ่มเติมใหสอดคลองกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและหลักแหงนิติธรรมมากย่ิงข้ึน กรณีคูสมรสเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเห็นวาตนถูกจํากัดเสรีภาพใน
การประกอบอาชีพตามประกาศของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มาก
เกินไป อาจใชสิทธิฟองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 28 วรรคสอง และ
ใชสิทธิตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  ขอให
เพิกถอนประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ดังกลาว แลวใชสิทธิตาม
มาตรา 211 แหงรัฐธรรมนูญโตแยงวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2554) ดังกลาว ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และขอใหศาลปกครอง
สงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย และในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐถูกดําเนินคดีอาญาตาม
มาตรา 122 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554) เนื่องจากคูสมรสไดไปประกอบธุรกิจท่ีตองหามตามมาตรา 100 และเม่ือถูกฟอง
คดีตอศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ก็ใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 วรรคสอง และมาตรา 211 ตอสู
คดีโตแยงวามาตรา 122 ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และขอใหศาลสงความเห็นดังกลาวไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัยตอไป 
คําสําคัญ: คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

ABSTRACT 
 This research aims to study the independent organization for suppression of dishonesty or 
corruption regarding exercising of power of National Anti-Corruption Commission (NACC) which has a 
lot of excess of power and affects the exercising of power of governing section or other government 
working units. The administration system of governing sections exercising of power is able to sue by 
themselves, if public prosecutor has opinion not to sue and exercise of power to punish by disciplinary 
actions to government officers and directions of the committee for analysis of petitions and complaints.   
In addition, exercising of power of NACC also intervenes in management and administration of business 
sector in purchasing and hiring of public sector, and issues the notification of prohibition of the authorities 
and spouses to engage in commerce and business which affects the limitation of person’s freedom and to 
make persons in taking liability in criminal offense because of other persons’ actions and passing of the 
responsibility in proving criminal cases.  Therefore, the exercising of power of NACC in implementing 
the right to sue the political office holder should authorize NACC to sue by itself without any condition 
and the problems in exercising power in applying disciplinary penalties towards government officers by 
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NACC should end the process of the government officers in level of chief of such government officers 
who receive disciplinary penalties.  As for the power of NACC, NACC do not have the power to direct the 
committee for analysis of petitions and complaints if government officers receive disciplinary penalties.  
As for the Act for being complementary with the constitution on defense and suppression of corruption of 
1999 (Amendment of 2011) intervening in business management and administration in purchasing and 
hiring with the government should not intervene in business sections too much as there will not be real 
entrepreneur to auction and sign for contracts with the government.  Therefore, there will be only agent to 
auction with the government. As for the problem of Sections 100,101 and Section 122 of the Act being 
complementary with the Constitution on defense and suppression of corruption of 1999 (amendment in 2011) 
should be promulgation of law to amend such Sections 100, 101 and Section 122 to be correspondence 
with the Constitution and rule of law more.  In case of spouses, the government officers should consider if 
their freedom is limited in engaging business according to the notification of NACC, they could 
implement the right to sue, in accordance with the Constitution of Kingdom of Thailand of 2007, Section 
28, Paragraph 2 and implement the right under Section 9 of the Administration Court Establishment and 
Administration Case Procedural Act of 1999, and request for withdrawal of the notification of NACC. 
After which implement the right under Section 211 of the constitution to argue whether the Act being 
complementary with the constitution on defense and suppression of corruption of 1999 (amendment in 
2011) was opposed to or contradicted against the constitution.  The Administration Court should send 
opinion to the Constitution Court in order to consider and analyze.  In case government officers were filed 
with lawsuit in criminal cases under Section 122 of the Act being complementary with the Constitution on 
defense and suppression of corruption of 1999 (amendment in 2011), as spouses engaged in prohibited 
business under Section 100 and when they were filed with lawsuits to the court who had power to consider 
and judge in criminal cases, they implemented the right under the Constitution, Section 28, second 
paragraph, and Section 211, in order to defend the case arguing that Section 122 opposes or contradicts 
against the Constitution and such court is requested to send opinion to the Constitution Court for 
considering and analyzing further.  
Keyword: The National Anti-Corruption Commission. 
 

บทนํา 
 ระบบการปกครองของประเทศไทยใชระบบการปกครองแบบรัฐสภาโดยนายกรัฐมนตรีมาจากการ
แตงต้ังจากรัฐสภา อันเปนการแตงต้ังทางออมจากประชาชนผานการเลือกต้ังสภาผูแทนราษฎร ก็เทากับวา
รัฐบาลไดรับอํานาจจากรัฐสภาไปบริหารบานเมืองโดยมีระบบการตรวจสอบและการคานอํานาจซ่ึงกันและกัน 
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โดยรัฐสภาใชระบบการตรวจสอบและการติดตามการทํางานของรัฐบาลผานคณะกรรมาธิการของรัฐสภา
ตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2551 กําหนดใหมีคณะกรรมาธิการสามัญ จํานวน 35 
คณะ แตละคณะประกอบดวยกรรมาธิการ จํานวน 15 คน ซ่ึงหนึ่งในนั้นคือ “คณะกรรมาธิการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ” นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมาธิการที่มีความสําคัญและมีเฉพาะใน
วุฒิสภาเทานั้นคือ คณะกรรมาธิการตามมาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญ ในการที่วุฒิสภาจะพิจารณาใหบุคคล
ดํารงตําแหนงใดตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหวุฒิสภาแตงต้ังคณะกรรมาธิการข้ึนคณะหนึ่งทําหนาท่ี
ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลนั้น รวมทั้งรวบรวมขอเท็จจริง 
และพยานหลักฐานอันจําเปนแลวรายงานตอวุฒิสภาเพื่อประกอบการพิจารณาหนึ่งในตําแหนงตาง ๆ ตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ไดแก “กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ” จากปญหา
ขางตนเห็นไดวา รัฐสภามีกลไกการตรวจสอบการทํางานของฝายการเมืองผานคณะกรรมาธิการของรัฐสภา
และมีกลไกอ่ืน ๆ ในการที่จะเขาไปตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล เชน อํานาจในการตรวจสอบการใช
งบประมาณผานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินของรัฐสภา เปนตน ดังนั้นเม่ือรูปแบบการตรวจสอบการ
ทํางานของฝายการเมืองจะตองดําเนินการจากรัฐสภา เม่ือมีการจัดต้ังองคกรอิสระข้ึนมาทําหนาท่ีในสวนท่ี
รัฐสภาไดดําเนินการอยูแลวยอมซํ้าซอนและส้ินเปลืองงบประมาณของรัฐเปนอยางมาก จากสภาพปญหา
ขางตนพบปญหาในการพิจารณา ดังนี้  
 ปญหาการใชอํานาจฟองคดีไดเองของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) ซ่ึงเปนองคกรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ในสวนของอํานาจในการสอบสวนนักการเมืองและ
ขาราชการท่ีทุจริตเพื่อสงสํานวนมายังอัยการสูงสุดฟองศาลใหพิพากษาลงโทษตามกฎหมายได เนื่องจาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมใชผูใตบังคับบัญชาของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี อยางพนักงานสอบสวนของ
ตํารวจ ฝายปกครองและฝายกรมสอบสวนคดีพิเศษแตอยางใด คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนหนวยสอบสวนคดี
พิเศษท่ีมีอํานาจอิสระเทานั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2542  มิไดพัฒนากลไกกฎหมายใหมีองคกรการสอบสวน
และการฟองรองแหงชาติท่ีมีท่ีมา ฐานะและหลักประกันในการทํางานที่อิสระอยางกลไกสากลในกฎหมาย
ตางประเทศ กลาวคือ กฎหมายวาดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ยัง
มิไดมุงพัฒนาองคกรการสอบสวนและการฟองรองแหงชาติหรือองคกรอัยการสูบทบาทสากล ซ่ึงควรให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจในการฟองรองไดเองโดยไมตองใหอํานาจอัยการสูงสุดในการฟองคดีแทน ให
เปนลักษณะการฟองรองคดีแหงชาติหรือฟองรองเพื่อแผนดิน ซ่ึงหลักการนี้ไดมีการเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2554) 
 ปญหาการใชอํานาจลงโทษทางวินัยขาราชการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554) 
ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรณีการไตสวนขอเท็จจริงดังกลาวไวในหมวด 8 เร่ืองการตรวจสอบเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึง
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มิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา 308 ของรัฐธรรมนูญโดยบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะความผิดท่ีจะ
กลาวหา ประกอบดวยความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอ
ตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม วิธีการกลาวหา การพิจารณาและการไตสวนขอเท็จจริง เมื่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ไตสวนขอเท็จจริงแลวมีมติวาขอกลาวหามีมูลความผิดทางวินัย มาตรา 92 บัญญัติใหประธาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. สงรายงานและเอกสารท่ีมีอยูพรอมท้ังความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
แตงต้ังถอดถอนผูถูกกลาวหาผูนั้น เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยโดยไมตองแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก
และถามีมูลความผิดทางอาญา มาตรา 97 บัญญัติใหประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. สงรายงานเอกสารและ
ความเห็นไปยังอัยการสูงสุด หรือฟองคดีตอศาลกรณีผูถูกกลาวหาเปนอัยการสูงสุด โดยใหถือวารายงานของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและใหศาล
ประทับฟองไวพิจารณาโดยไมตองไตสวนมูลฟอง ในกรณีท่ีคณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับ
การดําเนินการฟองคดีได ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจฟองคดีเองหรือแตงต้ังทนายความใหฟองคดี
แทน ใหถือวารายงาน เอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวนทางวินัย
ของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 2/2546) 
 ปญหาการแทรกแซงการบริหารจัดการภาคธุรกิจในการจัดซ้ือจัดจางกับรัฐ ในสวนของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2554) ไดกําหนดหลักเกณฑการยื่นบัญชีรายรับและรายจายของเอกชนผูประมูลโครงการกับ
รัฐ ทําใหอาจเปนการแทรกแซงธุรกิจ ทําใหขอมูลภาคธุรกิจซ่ึงจะตองปกปดเปนความลับร่ัวไหลได อยางไร
ก็ตาม ในการตรวจสอบเอกสารคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมไดมีการตรวจสอบบัญชีท่ีชัดเจนซ่ึงกําหนดให
สรรพากรเปนผูดูแล โดยกรมสรรพากรตองตรวจสอบวาผูเขารวมประมูลไดยื่นบัญชีรายรับและรายจายไว
หรือไม ถาไมยื่นก็ถือวาขาดคุณสมบัติในการยื่นประมูล เพราะกฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หาม
หนวยงานรัฐทําสัญญากับบริษัทท่ีไมไดยื่นบัญชี สงผลใหไมมีหนวยงานเอกชนใดกลาท่ีจะประมูลงานกับรัฐ
และยังเพิ่มภาระใหสรรพากรที่จะตองตรวจสอบวามีสัญญาใดท่ีไมเรียบรอย ถาสรรพากรไมทําหรือทําผิดก็จะ
มีความผิดได คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีอํานาจมากเกินไปท่ีจะส่ังการอยางไรก็ได  
 จากการที่ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาศัยอํานาจตามมาตรา 100 แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ออกประกาศเรื่องกําหนด
ตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการธุรกิจการคา โดยกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐสอง
ตําแหนงคือ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เปนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองหามกระทําการอยางหน่ึงอยางใดตาม
มาตรา 100  แหงกฎหมายดังกลาว สาระสําคัญของมาตรา 100 คือ หามมิให “เจาหนาท่ีของรัฐผูใดดําเนินธุรกิจ
หรือกิจการตาง ๆ”  ประกอบดวย 4 ขอ ไดแก 
 1. เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น
ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี 
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 2. เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ี
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือดําเนินคดี 
 3. รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวน
ทองถ่ิน อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือ
หุนในหางหุนสวน หรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 
 4. เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของ
เอกชนซ่ึงอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด
อยูหรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้น
อาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติ
หนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น 
 คําวา “เจาหนาท่ีของรัฐ” นั้นเปนไปตามคําจํากัดความในมาตราซ่ึงบัญญัติครอบคลุมไวกวางมาก
เกินไป รวมต้ังแตผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการประจําหรือพนักงานสวนทองถ่ิน พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ ฯลฯ อนึ่ง มาตรา 
100 วรรคทาย บัญญัติวา “การตองหามทางธุรกิจขางตนนั้นใหใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐ โดยให
ถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาวเปนการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐเอง” นอกจากน้ัน 
มาตรา 101 บัญญัติใหนําขอหามตามมาตรา 100 มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผูซ่ึงพนจากการเปน
เจาหนาท่ีของรัฐ (รวมท้ังคูสมรส) มาแลวยังไมเกิน 2  ป โดยอนุโลม ฯลฯ ขอหามตามมาตรา 100 มาตรา 
101 นี้ มีโทษทางอาญาตามมาตรา 122 วรรคแรก สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐท่ีฝาฝนโดยตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ กรณีท่ีคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐฝาฝนมาตรา 
100 วรรคสาม เจาหนาท่ีของรัฐตองมีความผิดทางอาญาดวยตามมาตรา 122 วรรคสอง เวนแตจะพิสูจนไดวา
ตนมิไดรูเห็นยินยอมดวยในการที่คูสมรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง ใหถือวาผูนั้นไมมี
ความผิด เม่ือพิจารณาขอความของมาตรา 100 มาตรา 101 และมาตรา 122 แลวเห็นวามีเจตนารมณท่ีดี เพื่อ
ปองกันมิใหเจาหนาท่ีของรัฐเขาไปมีสวนไดเสียในการดําเนินงานหรือธุรกิจท่ีอาจเปนชองทางการใชอํานาจ
ตามตําแหนงหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนหรือประเทศชาติ
สวนรวม จึงตองกําหนดมาตรการปองกันหามไวอยางเครงครัดและใหกวางขวางมากท่ีสุดโดยมีการกําหนด
โทษทางอาญาดวย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความเปนมาและความสําคัญของปญหาเกี่ยวกับการใชอํานาจของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
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 2. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและวิวัฒนาการของการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน
ภาครัฐและการใชอํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
 3. เพื่อศึกษาหลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการใชอํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
 4. เพื่อวิเคราะหปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชอํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
 5. เพื่อคนหาบทสรุปและแนวทางในการแกไขปรับปรุงการใชอํานาจของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีอํานาจมากเกินไป จน
กระทบตอระบบการบริหารราชการและการใชอํานาจของฝายปกครองหรือหนวยงานของรัฐ นอกจากนั้น
การใชอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังแทรกแซงการบริหารจัดการภาคธุรกิจในการจัดซ้ือจัดจางกับรัฐ 
และการออกประกาศหามมิใหเจาหนาท่ีและคูสมรสดําเนินธุรกิจการคา ซ่ึงสงผลกระทบตอเสรีภาพของ
บุคคล และการใหบุคคลรับผิดทางอาญาในการกระทําของผูอ่ืน และการผลักภาระการพิสูจนทางอาญา 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษาปญหาการใชอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554) ปญหาขอกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใชอํานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.  เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับการสืบสวนขอเท็จจริงและการช้ีมูลความผิด การ
ตรวจสอบไปถึงบุคคลท่ีเกี่ยวของกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง การตรวจสอบบัญชีของบริษัทเอกชนในการ
เขารวมประมูลโครงการกับรัฐ ซ่ึงเปนกระบวนการปราบปรามการทุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554)  และ
ระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ระเบียบปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาดวยการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณะอนุกรรมการไตสวน พ.ศ. 2543  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 เปนการวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
(ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554) ระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตลอดจนขอมูลจากสวนราชการ
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และหนวยงานตาง ๆ ไดแก สํานักงานยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้ไดเปรียบเทียบหลัก
กฎหมายและแนวคิดตามหลักกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของดวย  
 

ผลการวิจัย 
 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ซ่ึงเปนองคกรอิสระในการ
ปราบปรามการทุจริตหรือคอรรัปชันมีอํานาจมากเกินไป จนกระทบตอการใชอํานาจของฝายปกครองหรือ
หนวยงานของรัฐและระบบการบริหารราชการของฝายปกครองในการใชอํานาจฟองคดีไดเอง ถาพนักงาน
อัยการมีความเห็นไมส่ังฟองและอํานาจในการลงโทษทางวินัยขาราชการและคําส่ังของคณะกรรมการวินิจฉัย
เร่ืองราวรองทุกข นอกจากนั้นการใชอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังแทรกแซงการบริหารจัดการภาค
ธุรกิจในการจัดซ้ือจัดจางของเอกชนกับรัฐ และการออกประกาศในการหามมิใหเจาหนาท่ีและคูสมรสดําเนิน
ธุรกิจการคาซ่ึงสงผลกระทบตอเสรีภาพของบุคคล และการใหบุคคลรับผิดทางอาญาในการกระทําของผูอ่ืน 
และการผลักภาระการพิสูจนทางอาญา  
 

ขอเสนอแนะ 
1. การใชสิทธิฟองรองตอผูดํารงตําแหนงทางการเมือง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ควรมีอํานาจในการ

ฟองรองไดเองโดยไมมีเง่ือนไข และการใชอํานาจลงโทษทางวินัยขาราชการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ควร
ส้ินสุดเพียงการดําเนินการของขาราชการซ่ึงเปนหัวหนาของขาราชการที่ถูกลงโทษทางวินัยเทานั้น ไมมีอํานาจ
ไปถึงคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณกรณีขาราชการถูกลงโทษทางวินัย  
 2. ปญหาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542 
(ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554) แทรกแซงการบริหารจัดการภาคธุรกิจในการจัดซ้ือจัดจางกับรัฐคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ไมควรกาวกายภาคธุรกิจมากจนอาจจะทําใหไมมีผูประกอบการที่แทจริงเขามาประมูล ทําสัญญากับรัฐ 
สวนปญหามาตรา 100, 101 และมาตรา 122 นั้น ควรแกไขเพิ่มเติมในมาตราดังกลาวใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 
และหลักแหงนิติธรรมมากยิ่งข้ึน และกรณีคูสมรสเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเห็นวาตนถูกจํากัดเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มากเกินไป อาจใชสิทธิฟองตามรัฐธรรมนูญแหงราช อาณาจักร
ไทย พุทธศักราช  2550 มาตรา 28 วรรคสอง และใชสิทธิตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  ขอใหเพิกถอนประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกลาว แลวใชสิทธิ
ตามมาตรา 211 โตแยงวาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554) ดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และขอใหศาลปกครองสงความเห็น
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย และในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐถูกดําเนินคดีอาญาตามมาตรา 122  
เนื่องจากคูสมรสไดไปประกอบธุรกิจท่ีตองหามตามมาตรา 100 และเม่ือถูกฟองคดีตอศาลท่ีมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีอาญาก็ใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 วรรคสอง และมาตรา 211 ตอสูคดีโตแยงวามาตรา 122 
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ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญและขอใหศาลดังกลาวสงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ตอไป 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรูทางคณิตศาสตร “เกมจายตลาดแสนสนุก” 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 และ 2)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมี
ตอการเรียนดวยเกมเพื่อการเรียนรูทางคณิตศาสตร  โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานหวยสาลิกา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปการศึกษา 2555 จํานวน 10 คน 
วิธีดําเนินการวิจัยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสัมภาษณ 
แบบสอบถาม แผนจัดการเรียนรู และเกมเพื่อการเรียนรูทางคณิตศาสตร “เกมจายตลาดแสนสนุก” เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ  การใชแบบสอบถาม  และการสังเกตการณแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม 
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติอยางงายคือ ความถ่ี คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) เกม
เพื่อการเรียนรูทางคณิตศาสตร “เกมจายตลาดแสนสนุก” สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 มีการพัฒนา
และดําเนินการอยางมีคุณภาพตามหลักการและกระบวนการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน ซ่ึงเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรูและสามารถนําไปประยุกตใชไดหลากหลายกิจกรรม ท้ังนี้เกมดังกลาวสามารถนําไปใช
และแกปญหาทางการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีตอการเรียนดวยเกมเพื่อการเรียนรูทางคณิตศาสตร “เกมจายตลาดแสนสนุก” พบวา 
นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนดวยเกมเพื่อการเรียนรูทางคณิตศาสตรดานการนําเสนอและดานองคประกอบ
11 
* อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
** นักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดียแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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อยูในระดับดมีาก สรุปไดวาเกมเพ่ือการเรียนรูทางคณิตศาสตร “เกมจายตลาดแสนสนุก” มีประสิทธิภาพ
และมีความเหมาะสมกับการเรียนรูทางคณติศาสตร 
คําสําคัญ: ส่ือการเรียน, คณติศาสตร, เกมเพื่อการเรียนรู 
 

ABSTRACT  
 The objectives of this research were: 1) to develop of mathematics education game: Shopping 
Funny for primary school students, and 2) to study the opinion of students towards learning with 
mathematics education game: Shopping Funny. The samples of the study were 10 students studying in 
Ban Huai Salika School at Chonburi, academic year 2012. The sampling groups were purposive sampling 
selected.  Research methods were applied to collect quantitative data using interviews and questionnaires 
for participant and non-participant observations, as well as documentary studies. Data collection was done 
by questionnaires then the questionnaires were analyzed to find out the conclusion. Data analysis was 
done using mean and standard deviation. The results of this research found that: 1) mathematics education 
game: Shopping Funny for primary school students has been developed and implemented according to 
high quality of principles and activity processes. However, this game suitable to solve learning problems 
and teaching effectively, and 2) The result of the opinion of students towards learning in presentation and 
learning in elements  aspects with mathematics education game: Shopping Funny was a very good level. 
This can be concluded that the developed system can be utilized for this course. 
Keywords:  learning media, mathematics game, educational game. 
 

บทนํา 
 การเลนของเด็กทําใหเกิดพัฒนาการ (Vygotsky, 1978) เกมแบงออกไดหลายหมวดหมูตามคํานิยามท่ีวา 
เกมคือระบบท่ีมนุษยสรางข้ึนเพื่อดึงดูดความสนใจของผูเลนโดยการสรางกฎเกณฑ เพื่อประโยชนอยางใด
อยางหน่ึง (Salen & Zimmerman, 2004)  เชน เกมเพื่อความสนุกสนานบันเทิง เกมเพื่อฝกทักษะ และในงานวิจัยนี้  
จะนําเสนอเกมเพื่อประโยชนทางการศึกษา (educational game) ซ่ึงมีผูศึกษาผลกระทบของเกมประเภทนี้ท่ี
เกิดข้ึนกับผูเลนเกมกับการไดรับความรูจากการเลนเกม ไดผลออกมาสูง (Ibrahim et al., 2011)  ซ่ึงสรุปไดวา 
เกมเพื่อการศึกษาคือเกมท่ีเนนการจัดเตรียมความรูใหกับผูเรียนท้ังโดยทางตรงและทางออม ซ่ึงเกมประเภท
นี้มีผลดีตอผูเลน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาในสวน
ของการจัดกระบวนการเรียนรู ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดโดยถือ
วาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนของครูตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
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พัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) โดยระบุใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา เกิดการใฝรู
อยางตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543) จากแนวทางการจัดการศึกษาดังกลาว 
ประเทศไทยจึงปรับปรุงหลักสูตรใหมเปนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 เปนหลักสูตร
แกนกลางของประเทศที่มีจุดประสงคเพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพใน 
การศึกษาตอและประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน เม่ือจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(กรมวิชาการ, 2551) ซ่ึงสรุปไดดังนี้ การจัดกลุมสาระการเรียนรูพื้นฐานสําคัญท่ีผูเรียนทุกคนตองเรียน จัดเปน
สองกลุม กลุมแรกประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปน
สาระการเรียนรูท่ีสถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสรางพื้นฐานการคิดและเปน
กลยุทธในการแกปญหาและวิกฤติของชาติ กลุมที่สองประกอบดวย สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ศิลปะและภาษาตางประเทศ เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและ
สรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค จะเห็นวาวิทยาศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรูท่ีมี
ความสําคัญตอการพัฒนาคนใหมีคุณภาพซ่ึงจะนําไปสูการแกไขปญหาและวิกฤติของชาติได 
 ท้ังนี้ในโลกยุคดิจิทัล เปนยุคของเทคโนโลยีทุกคนก็ใชเทคโนโลยีมากขึ้น ทั้งการคํานวณเลขก็มี
คอมพิวเตอรทําให โดยท่ีเราแทบไมตองคิดเองใหเสียเวลา ทําใหเด็กรุนใหม ๆ คิดวาเปนส่ิงท่ียาก ท้ังนี้กรุงเทพ
โพลลเปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นเร่ือง “ท่ีสุดในโรงเรียน” สํารวจจากเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย
และช้ันมัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 31 แหง กลุมตัวอยาง 1,187 คน เพศชาย
รอยละ 45.6 และเพศหญิงรอยละ 54.4  พบวาวิชาท่ีเด็กไมชอบเรียนมากท่ีสุดคือวิชาคณิตศาสตร เหตุผลคือ
ไมสนุก เขาใจยาก การบานเยอะ ในขณะท่ีวิชาท่ีชอบเรียนมากท่ีสุดคือวิชาคอมพิวเตอร เหตุผลท่ีเด็กชอบคือ
ไดเลนเกม จึงทําใหเด็กหันมาสนใจคอมพิวเตอรกันมากข้ึนแทนท่ีจะคิดเอง พอเบ่ือก็เร่ิมเลนเกมบนคอมพิวเตอร
แทนท่ีจะฝกคิดเลขหรือนั่งอานหนังสือ (ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2552) อีกท้ังกระบวนการเรียนการสอน
ไมเนนใหผูเรียนไดพัฒนาดานการคิดวิเคราะห การแสดงความคิดเห็น และการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
ทําใหผูเรียนขาดคุณลักษณะชางสงสัยและใฝหาคําตอบ ผูสอนจะเปนศูนยกลางในการจัดการเรียนการสอน 
มุงเนนการทองจํามากกวา ดังนั้นสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนแนวทางหนึ่งที่สามารถนํามาใชในการ
แกปญหาไดเปนอยางดี 
 จากปญหาดังกลาว  คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนํามาใช
แกปญหาในการเรียนการสอนใหกับผูเรียน โดยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางไมมีขีดจํากัด ท้ังในดานสถานท่ี
และเวลา ดวยการสรางเกมท่ีสนุก นอกจากจะสนุกแลวยังตองใหเด็กไดเรียนรูควบคูกันไปดวย คณะผูวิจัยจึง
เสนอเกมท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันเพื่อใหงายตอการเลน อีกท้ังยังเพิ่มทักษะการคํานวณทางดาน
คณิตศาสตรดวยการเนนทักษะการบวก เพื่อใหเด็กไดเรียนรู ฝกการคํานวณควบคูไปกับการเลนเกม ในท่ีสุด
แลวผลพลอยไดจากการสรางเกมนี้จะนํามาตอบโจทยของระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีตองใหบริการ
ชุมชนซ่ึงก็คือโรงเรียนท่ีอยูบริเวณใกลเคียงไดอีกทางหนึ่งดวย 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรูทางคณิตศาสตร “เกมจายตลาดแสนสนุก” สําหรับนักเรียนช้ันประถม 

ศึกษาปท่ี 1  
 2.  เพื่อประเมินคุณภาพเกมเพื่อการเรียนรูทางคณิตศาสตร “เกมจายตลาดแสนสนุก” สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โดยผูเช่ียวชาญ 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีตอการเรียนดวยเกมเพื่อการเรียนรู
ทางคณิตศาสตร   
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจยันี้เปนการวิจยัเชิงปฏิบัติการรวมกับการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ โดย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง  ไดแก กลุมผูเรียน คือนักเรียนท่ีเรียนอยูในช้ันประถมศึกษาช้ันปท่ี 1 ของ 
โรงเรียนบานหวยสาลิกา จังหวัดชลบุรี จํานวน 10 คน ใชวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) 
ท้ังนี้มีกลุมผูเช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือในการวิจัย จํานวน 3 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  1) เกมเพื่อการเรียนรูทางคณิตศาสตร “เกมจายตลาดแสนสนุก” สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  2) แบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเช่ียวชาญ เพื่อวัดคาความเท่ียงตรงของเกมท่ี
สรางข้ึน โดยประเมินองคประกอบของเกม เชน การออกแบบเกมมีความเหมาะสมหรือไม  มุมมองในแบบจําลอง
มีความเหมาะสมหรือไม และความเหมาะสมของเนื้อหาท่ีนําเสนอ  3) แบบประเมินความพึงพอใจสําหรับผูใช
เกม โดยประเมินดานการใชงานเกมเพ่ือการเรียนรูทางคณิตศาสตร  
 ขั้นตอนการพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรูทางคณิตศาสตร “เกมจายตลาดแสนสนุก” สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  มีข้ันตอนดังนี้ 

1.  การวางแนวคิดของเร่ือง เปนการออกแบบแนวคิดของเกม โดยวางเคาโครงเร่ืองวา มีเด็กนอยคนหนึ่ง
เปนคนคิดชา ไมชอบเรียนวิชาคณิตศาสตรเปนชีวิตจิตใจ สอบวิชาคณติศาสตรไมเคยผานเลย แมกลุมใจมาก 
จึงคิดหาวิธีท่ีจะฝกลูกใหคิดเลข เพื่อใหลูกรักวิชาคณิตศาสตรและสอบผานวิชานี้ ในทุก ๆ วันแมจึงวานให
เด็กนอยไปเลือกซื้อวัตถุดิบที่ใชสําหรับทําอาหารเย็น พรอมกับใหเงินมาจํานวนหนึ่ง เด็กนอยจึงตองเริ่ม
คิดหาวิธีในการจับจายใชสอยเงินจํานวนท่ีแมใหมา เพื่อจะไดวัตถุดิบนํากลับไปใหแมทําอาหารเย็นตอไป 
 2.  การออกแบบกราฟกและวิธีการเลน แบงเปน 3 ดาน ดังนี้   
      2.1  ดานการออกแบบตัวละคร คณะผูวิจัยรางแบบและกําหนดคุณลักษณะของตัวละครตาง ๆ ดัง
ภาพท่ี 1 
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4.  การออกแบบและพัฒนาเกม  ไดแก สวนพื้นหลังในแตละหนาและองคประกอบตาง ๆ ในเกม เชน 
ปุมและหัวขอตาง ๆ แลวนําองคประกอบท่ีไดจัดเตรียมไวมาจัดวางตามที่ไดออกแบบไว สวนขอมูลท่ีจะ
นําเสนอในแตละหมวดหมูจะแยกเปนแตละดาน เพื่อใหการแสดงผลรวดเร็วและเหมาะสมกับผูใช หลังจาก
นั้นจึงนําแตละไฟลมาเช่ือมโยงกัน และนําองคประกอบท่ีสรางไวแลวมาเช่ือมโยงและพัฒนาเปนเกมเพื่อ
การเรียนรูทางคณิตศาสตร “เกมจายตลาดแสนสนุก” สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  รวบรวมขอมูลจากแบบประเมินท้ังจากผูเช่ียวชาญ
และกลุมตัวอยาง โดยคณะผูวิจัยจะอธิบายลักษณะเกมเพื่อการเรียนรูทางคณิตศาสตร “เกมจายตลาดแสนสนุก” 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เพื่อใหผูประเมินเขาใจรูปแบบและวิธีการเลนเกมในข้ันตนกอน จากน้ัน
จะใหผูประเมินทดลองใชเกมดังกลาวดวยตนเอง และประเมินในแบบประเมิน และคณะผูวิจัยจึงวิเคราะห 
หาคาเฉล่ียเปนรายขอ แลวคํานวณหาคาเฉล่ียรวม เพื่อเทียบกับเกณฑท่ีไดต้ังไว 
 

ผลการวิจัย 
1.  หนาหลักของเกมและหนาแสดงวิธีการเลน เปนหนาตางควบคุมเกม มีเมนูใหเลือก 2 เมนู คือ เลน

เกมและชวยเหลือ ดังภาพท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 หนาหลักของเกม 
 
 2.  หนาแสดงเกมดานตาง ๆ ซ่ึงแตละดานจะมีตัวละครและโจทยสุมท่ีแตกตางกัน รวมท้ังลําดับความ
ยากงายดวย 
 
 
 
 
 



98 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 7  ภาพเกมภายในดานท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8  เกมดานตาง ๆ 
 

3.  ผลจากการประเมินคุณภาพของเกมโดยผูเช่ียวชาญ พบวาอยูในเกณฑดีมาก ท้ังดานองคประกอบ
ของเกมและดานเนื้อหา โดยคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.51 (SD = 0.21) และ 4.53 (SD = 0.30) ตามลําดับ 
 4.  ผลการประเมินความพึงพอใจในการเลนเกมโดยกลุมตัวอยาง พบวาอยูในเกณฑดีมาก ท้ังดานการ
นําเสนอและดานองคประกอบ โดยคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.52 (SD = 0.81) และ 4.25 (SD = 0.76) ตามลําดับ  
 

อภิปรายผล 
 การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรูทางคณิตศาสตร “เกมจายตลาดแสนสนุก” สําหรับนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 1 ประกอบไปดวยฉากและตัวละครในรูปแบบ 2 มิติ สอดแทรกทักษะการบวกเลข ระดับช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 1 โดยแบงออกเปน 3 ดานหลัก คือ ดานผลไม ดานผัก ดานอาหารสดและเน้ือสัตว โดยแตละดาน
จะมีดานยอยอีกดานละ 5 โจทย โดยคณะผูวิจัยใชทฤษฎีการออกแบบในการกําหนดตําแหนงขององคประกอบ
บนจอภาพ ทําใหเกิดความนาสนใจ แตละองคประกอบมีความสวยงาม ชัดเจน และใหความรูแกผูใชไดเปน
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อยางดี จึงสรุปไดวา เกมเพื่อการเรียนรูทางคณิตศาสตร “เกมจายตลาดแสนสนุก” สําหรับนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 1 เปนเกมท่ีสามารถนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูใชไดประโยชนและเพิ่มทักษะการบวกเลข
ไดเปนอยางดี  
 

กิตติกรรมประกาศ 
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ระบบประมวลผลความตองการใชนํ้าประปาบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
DEMAND PROCESSING SYSTEM OF TAB WATER 

OVER THE INTERNET 
  

ประจักษ สังฆธรรม *  
Prajak Sangkathum 
ไพศาล ตระกลูสุข ** 
 Paisarn Trakulsuk 

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาระบบประมวลผลความตองการใชน้ําประปาบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต โดยเริ่มจากการใหหนวยงานสาขาบันทึกขอมูลเขาระบบผานเครือขายท่ีจัดเตรียมไว หลังจากนั้น
โปรแกรมจะประมวลผลความตองการใชน้ําประปาใหกับนักวิเคราะหขอมูลสวนกลางและนําเสนอผูบริหาร
ตอไป ปจจัยการประมวลผลใชขอมูลการผลิต ขอมูลประชากรภาคครัวเรือน ขอมูลประชากรภาคอุตสาหกรรม 
ผานตัวแบบคํานวณท่ีไดคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญฝายแผนและวิชาการของ กปภ. ซ่ึงระบบท่ีพัฒนาข้ึนอยูใน
รูปแบบของเว็บเบสแอบพลิเคชัน เคร่ืองมือท่ีใชพัฒนา ไดแก ภาษา PHP ใชสําหรับพัฒนาสวนเช่ือมตอกับ
ผูใช และใช MySQL เปนตัวจัดการฐานขอมูล หลังจากนั้นจะมีการประเมินคุณภาพระบบงานแบบแบล็คบ็อกซ 
ท้ังหมด 6 ดาน โดยผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาซอฟตแวร ผลการประเมินอยูในเกณฑ 4.07 อยูในเกณฑดี (SD = 
0.11) สรุปไดวาระบบท่ีพัฒนานี้ มีประสิทธิภาพสามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริงตอไป 
คําสําคัญ: ความตองการใชน้าํประปา, ระบบประมวลผล 
 

ABSTRACT 
 This research aims to improve the demanding process of tab water system on the internet 
network.  The organization fills in the information into the system through the network facilities and then 
the program will process the demanding of tab water to the central data analyst.  This process will be 
presented to the executive.   The processing factors consist of household and industry demographics which  
 
 
*  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ปการศึกษา  2555 
** อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
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are calculated through the advice of the experts from the planning and technical department in PWA. The 
system is developed in the form of web-based applications.  The instruments which are used in developing 
this research are PHP language. This is used for developing the user interface and MySQL is used as the 
database. After that, the 6 black-box approaches for evaluating the quality of the system will be conducted 
by the software development specialist. The evaluation criteria is 4.07 which is in good level (SD = 0.11). 
It is concluded that the developed system is effective and it can be applied in reality.  
Keywords:  tab water demand, data processing system. 
 

บทนํา 
 น้ําเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญท่ีทุกคนใชในการดํารงชีพ การผลิตน้ําประปาเปนภารกิจท่ีรัฐบาลเขา
มาบริหารจัดการในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําสะอาดใชอุปโภคและบริโภค ดังนั้นการ
ประปาสวนภูมิภาคจึงตองหาแหลงน้ําดิบมาผลิตน้ําใหเพียงพอและทันเวลา และนักวิเคราะหขอมูลจะตอง
รวบรวมขอมูลจากหนวยงานท่ัวประเทศเพื่อเปนขอมูลในการคํานวณความตองการใชน้ําประปา ผูวิจัยจึงนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยทํางานเพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ทําใหประหยัดเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางาน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบประมวลผลความตองการใชน้ําประปา เพื่อใหการทํางานประมวลผล
ขอมูลมีความถูกตองรวดเร็ว และคัดเลือกหนวยงานท่ีจะขยายโรงกรองผลิตน้ําไดเหมาะสม  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดพัฒนาระบบงานอยางมีข้ันตอน ดงันี้ 
 1. ปจจัยท่ีใชในการประมวลผล คือ ขอมูลการผลิต ขอมูลประชากรภาคครัวเรือน ขอมูลประชากร
ภาคอุตสาหกรรม 
 2. การสรางตัวแบบประมวลผล จากการศึกษาคูมือการปฏิบัติงาน การคํานวณความตองการใชน้ํา  
สรุปไดดังนี้ 
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2.1 ประชากร 
                              วิธีการพยากรณเพิ่มของประชากร 

Pn  =  Po (1 + r) n 

 

 

 

โดย   Pn   = ประชากรในปท่ีตองการทราบ 
   Po = ประชากรในปเร่ิมตน 
   r = สัดสวนของประชากรเพิ่มตอป 
  n = ชวงระยะเวลาจาก Po – Pn 
 
                           2.2  อัตราการใชน้ํา คือ อัตราการใชน้ําในรูปแบบของจํานวนคนหรือจํานวนราย (ลิตร/คน/
วัน) 
              2.3  ความตองการใชน้ํา คือ การคํานวณความตองการใชน้ําในลักษณะตาง ๆ ของพื้นท่ีชุมชน 
พิจารณาจากขอมูลการใชน้ําในอดีต ต้ังแต 5 ปข้ึนไป เพื่อใชในการคาดการณความตองการใชน้ําในอนาคต 
โดยพิจารณาขอมูลดังนี้ จํานวนผูใชน้ํา ปริมาณนํ้าจําหนาย ปริมาณนํ้าผลิต และปริมาณนํ้าสูญเสีย เพื่อใชในการ
คํานวณความตองการใชน้ํา 
 

น้ําจําหนาย  = ผูใชน้ํา x อัตราการใชน้ํา 
น้ําผลิต  = ผูใชน้ํา x อัตราการใชน้ํา / (1 – น้ําสูญเสีย) 
กําลังผลิต = 1.3 x น้ําผลิต 
ระบบทอจาย = 1.95 x น้ําผลิต 
 

จากการศึกษาขอมูลผูวิจัยสามารถนํามาสรางเปนรูปแบบการคํานวณ ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 โมเดลการคํานวณความตองการใชน้ําประปา 

 
 3. การวิเคราะหและพัฒนาระบบงานใหมเพื่อแกปญหาของระบบเดิมซ่ึงเปนการคํานวณโดยใช
โปรแกรมสเปรสซีต การทํางานมีความลาชา ผลการวิเคราะหอาจผิดพลาดได สวนการจัดเก็บขอมูลยังกระจาย
อยูตามคอมพิวเตอรของเจาหนาท่ี ผูวิจัยจึงวิเคราะหระบบงานใหมโดยใหระบบทํางานบนอินเทอรเน็ต ซึ่ง
แสดงเปนภาษายูเอ็มแอลเฉพาะสวนสําคัญ คือ แผนภาพยสูเคส, แผนภาพแอ็คทิวิต้ีการประมวลผล และแผนภาพ
อีอาร  
       3.1 แผนภาพยูสเคส ระบบประมวลผลความตองการใชน้ําประปาบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
จะแสดงความสัมพันธระหวางผูใชงานกับการทํางานของระบบ ดังภาพท่ี 2 
 

 
ภาพท่ี 2 แผนภาพยูสเคส 

 

 จากภาพท่ี 2 จะเห็นวาผูท่ีเกี่ยวของกับระบบ คือ เจาหนาท่ีมีหนาท่ีบันทึกขอมูลดิบจากหนวยงาน
สาขา นักวิเคราะหมีหนาท่ีคํานวณการใชน้ําของแตละหนวยงานสาขา และผูบริหารเปนผูท่ีรับรายงานนําไปใช
จัดการตอไป 
     3.2 แผนภาพแอ็คทิวิต้ีการประมวลผลความตองการใชน้ําประปา แสดงข้ันตอนการเลือก
หนวยงานสาขาท่ีจะคํานวณ ดังภาพท่ี 3  
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ภาพท่ี 3 แผนภาพแอ็คทิวิต้ี 
 

     3.3 แผนภาพอีอารแสดงโครงสรางการจัดเก็บขอมูล ประกอบดวยตารางตาง ๆ เชน Zone เก็บ
ประวัติพื้นท่ีใหบริการ Plant เก็บประวัติโรงผลิตน้ํา Infrastructure เก็บขอมูลการพยากรณความตองการใช
น้ําประปา เปนตน ดังภาพท่ี 4 
 

 
 

ภาพท่ี 4 แผนภาพอีอาร 
 

 4. การประเมินประสิทธิภาพของระบบงาน ใชเทคนิค Black Box Testing โดยผูเช่ียวชาญดาน
การพัฒนาซอฟตแวร จํานวน 5 คน ผลการทดสอบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใชแบงเกณฑ
ได 5 ระดับ ซ่ึงตองมีคะแนนเฉล่ียต้ังแต 4 ข้ึนไป จึงยอมรับวาระบบมีประสิทธิภาพ 
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ผลการวิจัย 
 1. ดานการพัฒนาระบบงาน การบันทึกขอมูล เจาหนาท่ีจากหนวยงานระดับสาขาจะเปนผูบันทึก 
ขอมูลพื้นฐานเขาสูระบบงาน เพื่อสงใหนักวิเคราะหขอมูลหนวยงานสวนกลางคํานวณตอไป ดังภาพท่ี 5 
 

 
 

ภาพท่ี 5 การบันทึกขอมูล 
 

 การคํานวณความตองการใชน้ํา นักวิเคราะหขอมูลจะเลือกหนวยงานสาขาท่ีไดรับการบันทึกขอมูล 
และจะคํานวณทางระบบงาน โดยท่ีระบบงานสามารถปรับแกปจจัยไดกอนทําการคํานวณ ผลดังภาพท่ี 6 
 
 

 
 

ภาพท่ี 6 การคํานวณขอมูล 
 

 การแสดงผล เปนการรายงานผลการคํานวณจากการวิเคราะหขอมูลตามสาขาท่ีตองการทางจอภาพ 
ดังภาพท่ี 7 
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ภาพท่ี 7 การแสดงผลการคํานวณ 

  
 2. ดานการประเมินประสิทธิภาพระบบงาน ระบบท่ีถูกพัฒนาข้ึนผานการทดสอบและประเมิน  
ดวยเทคนิค Black Box Testing ไดผลการประเมินแตละดานดังตารางท่ี 1  

 
ตารางท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพโดยผูเช่ียวชาญซอฟตแวร 
 

รายการประเมิน X  SD ระดับ 

1. ดานความสามารถในการทํางาน 4.05 0.12 ดี 

2. ดานความตองการของผูใช 4.18 0.13 ดี 
3. ดานการใชงานของโปรแกรม 4.15 0.11 ดี 
4. ดานผลลัพธท่ีไดจากโปรแกรม 4.64 0.05 ดีมาก 
5. ความปลอดภัย 3.89 0.08 ปานกลาง 
6. ดานคูมือการใชงานและการติดต้ัง 3.49 0.17 ปานกลาง 
สรุปประเมินประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญซอฟตแวร 4.07 0.11 ดี 
 

อภิปรายผล 
 ระบบประมวลผลความตองการใชน้ําประปาบนเครือขายอินเทอรเน็ตชวยลดข้ันตอนการดําเนิน 
งานได เชน การรวบรวมและรับ-สงขอมูล การคํานวณ ซ่ึงผลการวิจัยนี้ไดผานการทดสอบและประเมินจาก
ผูเช่ียวชาญดานซอฟตแวร พบวาผลการประเมินอยูในระดับดี สามารถนําไปประยุกตใชงานไดตอไป 
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้ศึกษาทัศนคติท่ีมีตอการใชส่ือสังคมออนไลน และการใชส่ือสังคมออนไลนเพื่อการ

ประชาสัมพันธของผูปฏิบัติงานประชาสัมพันธในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และทดสอบสมมติฐาน คือ 
ความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากร ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษากับทัศนคติและการใชส่ือสังคม
ออนไลน และความสัมพันธระหวางทัศนคติกับการใชส่ือสังคมออนไลน และปจจัยสนับสนุนการใชส่ือ
สังคมออนไลน โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 309 คน ผลการวิจัยพบวา มีทัศนคติ
ตอการใชส่ือสังคมออนไลนอยูในระดับมาก เพราะส่ือสังคมออนไลนสามารถสืบคนและเผยแพรขอมูลได 
ในภาพรวมใชส่ือสังคมออนไลนอยูในระดับนอย โดยประเภทใชมากท่ีสุด คือ Facebook  แตการใชส่ือสังคม
ออนไลนเพื่อการประชาสัมพันธอยูในระดับมาก โดยใชเพื่อคนหาขอมูลสําหรับการประชาสัมพันธบุคลากร
ในหนวยงาน  เครือขายขององคกร และความรูของผูปฏิบัติงานเปนปจจัยสนับสนุนในการใชส่ือสังคม
ออนไลน  
คําสําคัญ:  ส่ือสังคมออนไลน, การประชาสัมพันธ, กระทรวงสาธารณสุข 
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ABSTRACT 
This research aims to study the attitude towards using online social media and the use of social 

media for personal matter and for public relations of the public relations officers under the Ministry of 
Public Health. Also, it aims to study the differences between such demographic characteristics as ages, genders, 
education level and attitudes towards using online social media and to study the correlation between attitudes 
and supportive factors in using online social media. The data were collected through the questionnaire 
from the sampling group of 309 people. The results show that most of the samples have hight level attitude 
on using the online social media because it is the easy way for searching and publishing information. 
However, the samples have low level in using online social media. Facebook is types of online social 
media which the samples use the most. Most of the samples’ objectives in using online social media for 
public relations is searching relevant information regarding public relations. The supportive factors in 
using online social media depend on personnel, network and knowledge of the organization 
Keywords:  social media, public relations, Ministry of Public Health. 
 

บทนํา  
การส่ือสารในปจจุบัน เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากยิ่งข้ึน สํานักงาน

สถิติแหงชาติไดสํารวจการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน โดยสํารวจจากประชากร
อายุ 6 ปข้ึนไป จํานวน 61.9 ลานคน ในป พ.ศ. 2553 พบวามีผูใชคอมพิวเตอร จํานวน 19.1 ลานคน และใช
อินเทอรเน็ต จํานวน 13.8 ลานคน สอดคลองกับศูนยวิจัยเอแบค นวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ 
(Social Innovation Management and Business Analysis: SIMBA) (2555) พบวาสื่อสังคมออนไลนที่คน
กรุงเทพฯ ใชมากที่สุดคือเฟซบุก (facebook) รองลงมาคือทวิตเตอร (twitter) และไฮไฟว (hi5) สื่อสังคม
ออนไลนคือ สังคมออนไลนท่ีผูใชเปนผูส่ือสาร เขียนเลาเนื้อหา เร่ืองราว ประสบการณ บทความ รูปภาพ และ
วิดีโอ ท่ีผูใชเขียน/ผลิตข้ึนเอง หรือพบเจอจากส่ืออ่ืน ๆ แลวนํามาแบงปนใหกับผูอ่ืนท่ีอยูในเครือขายของตน
ผานทางเว็บไซตเครือขายทางสังคมออนไลนท่ีใหบริการบนโลกอินเทอรเน็ต ท่ีปจจุบันมีผูใชมากมายท่ัวโลก 
นอกจากนี้ยังสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก รวดเร็ว ตลอด 24 ช่ัวโมง สําหรับหนวยงานภาครัฐนิยมใชในการ
ประชาสัมพันธ ใชเปนเคร่ืองมือส่ือสารกับประชาชน โดย Bernay (อางถึงใน สิทธ์ิ ธีรสรณ, 2551) ซ่ึงเปนผู
บุกเบิกงานประชาสัมพันธ ระบุวาการประชาสัมพันธคือ การเผยแพร ช้ีแจงใหประชาชนรับทราบ การชักชวน
ใหประชาชนมีสวนรวม การที่นําส่ือสังคมออนไลนมาใชเปนเคร่ืองมือประชาสัมพันธ เพราะส่ือสังคมออนไลน
มีความเปนตัวตนที่แทจริงและเขาถึงความเปนสวนตัวได ชวยใหแบรนดสินคาตาง ๆ ดังมากข้ึน นอกจากน้ี
ยังสามารถใชงานไดตลอดระยะเวลาโดยไมเสียคาใชจาย ส่ือสังคมออนไลนจึงเปนเร่ืองของการประชาสัมพันธ
ในสมัยปจจุบัน (พจน ใจชาญสุขกิจ, 2555)  
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กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
ส่ือสังคมออนไลน (social media) คือ ส่ือท่ีผูสงสารแบงปนสารในรูปแบบตาง ๆ ไปยังผูรับสารผาน

เครือขายออนไลน  โดยสามารถโตตอบกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร หรือผูรับสารดวยกันเอง (พิชิต  
วิจิตรบุญยรักษ, 2554) ลักษณะของส่ือสังคมออนไลนคือ สื่อที่แพรกระจายดวยปฏิสัมพันธเชิงสังคม และ
เปล่ียนแปลงจากส่ือเดิมท่ีแพรกระจายขาวสารแบบทางเดียว (one to many) เปนรูปแบบการสนทนาท่ีสามารถมี
ผูเขารวมไดหลาย ๆ คน (many to many) อีกท้ังยังเปนส่ือท่ีเปล่ียนจากผูบริโภคเนื้อหาเปนผูผลิตเนื้อหาอยาง
ไมมีตนทุน ทําใหทุกคนสามารถผลิตเนื้อหาและกระจายไปยังผูรับสารไดอยางเสรี มานะ ตรีรยาภิวัตน (2553) 
แบงประเภทของส่ือสังคมออนไลนไวดังนี้ 

1.  บล็อก ลดรูปมาจากคําวา “เว็บบล็อก (weblog)” คือ ระบบการจัดการเนื้อหา (content management 
system) รูปแบบหนึ่ง ผูใชสามารถเขียนบทความหรือเรียกวา “โพสต”  และเผยแพรไดงาย  
 2.  ทวิตเตอรและไมโครบล็อก คือ รูปแบบของบล็อกท่ีจํากัดตัวอักษรของการโพสตแตละคร้ังท่ี 140 
ตัวอักษร ผูใชสามารถเขียนเรื่องราวตาง ๆ ได เปนสื่อสังคมออนไลนที่นิยมนําไปใชในทางธุรกิจ เพื่อการ
บอกตอ เพิ่มยอดขาย สรางแบรนด บริหารความสัมพันธกับลูกคา และประชาสัมพันธ 
 3.  เครือขายสังคมออนไลน คือ เครือขายท่ีเช่ือมโยงกับเพื่อน ๆ จนกลายเปนสังคม โดยผูใชจะเร่ิม
สรางตัวตนในรูปแบบของโปรไฟล (profile) ประกอบดวย ขอมูลสวนตัว รูปภาพ การจดบันทึก หรือการใส
วิดีโอ มีเว็บไซตมากมาย เชน Facebook, Hi 5 หรือ My space เปนตน 
 4.  เว็บไซตสําหรับแบงปนส่ือตาง ๆ (media sharing) คือ เว็บไซตท่ีเปดโอกาสใหอัพโหลดรูปหรือ
วิดีโอ เพื่อแบงปนใหกับครอบครัว เพื่อน หรือเผยแพรตอสาธารณชน เชน Youtube, Flickr หรือ Multiply เปนตน 

5.  เครือขายขาวทางสังคมออนไลนหรือการค่ันหนาเว็บไซต (social news and bookmarking) คือ 
เว็บไซตที่เชื่อมโยงไปยังบทความหรือเนื้อหาในอินเทอรเน็ตโดยผูใชเปนผูสงและเปดโอกาสใหผูอื่นให
คะแนนหรือโหวต รวมทั้งเปดโอกาสใหผูใชสามารถ Bookmark เนื้อหาหรือเว็บไซตที่ชื่นชอบผานทาง
ออนไลนไดทันที 

6.  บอรดแสดงความคิดเห็น คือ รูปแบบของส่ือสังคมออนไลนท่ีเกาแกท่ีสุด เปนท่ีใหผูคนเขามาพูดคุย
ในเร่ืองท่ีตนเองสนใจ เชน เพลง หนัง การเมือง กีฬา สุขภาพ หนังสือ แลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอมูลขาวสาร 
ตลอดจนแนะนําสินคาและบริการตาง ๆ   

การประยุกตใชส่ือสังคมออนไลนในงานประชาสัมพันธ 
พจน  ใจชาญสุขกิจ (2555) ระบุวา ส่ือสังคมออนไลนมีความสําคัญตอการประชาสัมพันธ เพราะส่ือ

สังคมออนไลนมีความเปนตัวตนท่ีแทจริงและเขาถึงความเปนสวนตัวได ชวยใหแบรนดสินคาเปนท่ีรูจักมากข้ึน 
ใชไดโดยไมเสียคาใชจาย ชวยสรางกระแสทางสังคมในการประชาสัมพันธ เปนบทพิสูจนพลังทางสังคม และ
ชวยโปรโมทเว็บไซตขององคกรได เนื้อหาท่ีนํามาประชาสัมพันธคือ ขอมูลความเคล่ือนไหวขององคกร ขอมูล  
ธุรกิจหรืองบประมาณ วิสัยทัศนของผูบริหาร ขอมูลท่ีแสดงถึงคุณคาของสินคาและบริการ ขอมูลเกี่ยวกับการ
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ส่ือสารเพ่ือสรางความผูกพันและสรางความม่ันใจ บทวิเคราะหและคําปรึกษาในเชิงวิชาการ การแจงกําหนดการ
สําคัญขององคกร ขอมูลเพื่อแสดงใหเกิดการยอมรับและการเปนผูเช่ียวชาญ และประเด็นทางสังคม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาทัศนคติของผูปฏิบัติงานประชาสัมพันธในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีตอการใช
ส่ือสังคมออนไลน  

2.  เพื่อศึกษาการใชส่ือสังคมออนไลนของผูปฏิบัติงานประชาสัมพันธในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
3.  เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรกับทัศนคติ  และการใชส่ือสังคมออนไลน

ของผูปฏิบัติงานประชาสัมพนัธในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติและการใชส่ือสังคมออนไลนของผูปฏิบัติงานประชา -

สัมพันธในสังกดักระทรวงสาธารณสุข 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิจัยเชิงสํารวจดวยแบบสอบถาม กลุมตัวอยางเปนผูปฏิบัติงานประชาสัมพันธในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน 309 คน เก็บขอมูลระหวางเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 
พ.ศ. 2555  

 

ผลการวิจัย 
ผูปฏิบัติงานประชาสัมพันธในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สวนใหญมีทัศนคติตอการใชสื่อสังคม

ออนไลนอยูในระดับมาก เพราะส่ือสังคมออนไลนสามารถสืบคนและเผยแพรขอมูลไดงาย ส่ือสารและโตตอบ
กันไดทันที เขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็ว ในภาพรวมใชส่ือสังคมออนไลนอยูในระดับนอย ส่ือประเภท
ท่ีใชมากที่สุดคือ Facebook และ Youtube สวนใหญใชสื่อสังคมออนไลน 1 – 2 ชั่วโมงตอวัน ในชวงเวลา 
08.30 – 12.00 น. โดยมีคอมพิวเตอรเปนอุปกรณในการเช่ือมตอ วัตถุประสงคการใชส่ือสังคมออนไลนเพื่อ
การประชาสัมพันธ พบวาอยูในระดับมาก โดยใชเพื่อคนหาขอมูลสําหรับการประชาสัมพันธ ติดตอส่ือสาร
กับเจาหนาท่ีภายในองคกร และเผยแพรขอมูลขาวสารประชาสัมพันธขององคกร ตามลําดับ ปจจัยท่ีสนับสนุน
การใชส่ือสังคมออนไลนอยูในระดับปานกลาง บุคลากรในหนวยงาน  เครือขายขององคกร และความรูของ
ผูปฏิบัติงานเปนปจจัยสนับสนุนการใชส่ือสังคมออนไลน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
1.  ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันมีทัศนคติและการใชส่ือสังคมออนไลนท่ีไมแตกตางกัน 
2.  ทัศนคติท่ีมีตอการใชส่ือสังคมออนไลนมีความสัมพันธเชิงบวกกับวัตถุประสงคการใชส่ือสังคม

ออนไลนเพื่อการประชาสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 กลาวคือ กลุมท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอการใช
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ส่ือสังคมออนไลนมากกวาจะมีการใชส่ือสังคมออนไลนมากกวา โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) เทากับ 
.193 ซ่ึงเปนความสัมพันธในระดับตํ่า 

3.  วัตถุประสงคการใชส่ือสังคมออนไลนเพื่อการประชาสัมพันธมีความสัมพันธเชิงบวกกับปจจัย
สนับสนุนการใชส่ือสังคมออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 กลาวคือ กลุมท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอการ
ใชส่ือสังคมออนไลนมากกวาจะมีการใชส่ือสังคมออนไลนมากกวา โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) เทากับ 
.612 ซ่ึงเปนความสัมพันธในระดับสูง 
 

อภิปรายผล 
 1.  ส่ือสังคมออนไลนเปนส่ือสมัยใหม มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและระบบดิจิทัลเขามาเกี่ยวของ เปน
ส่ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงและเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว จึงเหมาะสําหรับกลุมคนรุนใหมท่ีเร่ิมเขามาปฏิบัติงานใน
หนวยงานซ่ึงอยูในระดับปฏิบัติการ สอดคลองกับวิมลพรรณ อาภาเวท (2553) ท่ีระบุวา บทบาทหนาท่ีของ
นักประชาสัมพันธระดับปฏิบัติการ เปนผูท่ีมีหนาท่ีหลักในการกําหนดกลวิธี โครงการตาง ๆ เทคนิคและศิลปะ
ของการประชาสัมพันธ โดยเฉพาะงานดานขาวประชาสัมพันธขององคกร ซ่ึงเปนหนวยงานในการผลิต นําเสนอ
ขอมูลขาวสารขององคกรสงไปยังกลุมเปาหมายผานชองทางตาง ๆ 

2.  ทัศนคติท่ีดีตอการใชส่ือสังคมออนไลนจะชวยสนับสนุนการใชส่ือสังคมออนไลนเพื่อการประชา -
สัมพันธขององคกร ซ่ึงเกิดจากการท่ีส่ือสังคมออนไลนสามารถคนหาขอมูลและตอบสนองความตองการได
งาย และเปนส่ือท่ีสามารถแบงปนขอมูลของตนเองหรือหนวยงานใหกับผูอ่ืนท่ีอยูในเครือขายของตนหรือ
ผูใชท่ีมีมากมายอยูท่ัวโลก แตการที่ผูปฏิบัติงานประชาสัมพันธในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีทัศนคติตอ
การใชส่ือสังคมออนไลนอยูในระดับมาก แตกลับใชส่ือสังคมออนไลนอยูในระดับนอย เพราะนิยมใชแต 
Facebook  และ Youtube ซ่ึงอยูในระดับมากท่ีสุด ใชบอรดแสดงความคิดเห็นในระดับปานกลาง ใช Wikipedia 
และ Social News and Bookmarking ในระดับนอย ใช Weblog, Twitter, Hi5, Multiply ในระดับนอยท่ีสุด 
และไมไดใช Flickr เลย  

3.  การใชส่ือสังคมออนไลนเพื่อคนหาขอมูล ติดตอส่ือสารกับเจาหนาท่ี และเผยแพรขอมูลขาวสาร
ท่ีสําคัญขององคกร สอดคลองกับ Wright & Hinson (2009) ท่ีระบุวา มีการเติบโตและพัฒนาการของส่ือสังคม
ออนไลนในการประชาสัมพันธจากกิจกรรมการประชาสัมพันธเกิดข้ึนมากมาย ผูปฏิบัติงานประชาสัมพันธ
มีแนวโนมท่ีจะใชส่ือสังคมออนไลนในการแสวงหาขอมูลขาวสารและขอมูลในชีวิตประจําวัน 

4.  บุคลากรและเครือขายขององคกรมีการใชส่ือสังคมออนไลน และผูปฏิบัติงานมีความรูในการใช
ส่ือสังคมออนไลน สอดคลองกับศิริพงศ พฤทธ์ิพันธุ และคณะ (2553) ท่ีระบุวา เพื่อนมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การใชส่ือออนไลนมากท่ีสุด ซ่ึงในท่ีนี้อาจหมายถึงเพื่อนรวมงาน 
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ขอเสนอแนะ 
 1.  หนวยงานตองมีกระบวนการเพ่ือผลักดันใหเกิดการใชส่ือสังคมออนไลนเพื่อการประชาสัมพันธ
อยางเปนรูปธรรม เชน มีผูรับผิดชอบงานดานประชาสัมพันธผานส่ือสังคมออนไลน การพัฒนารูปแบบการ
ประชาสัมพันธผานส่ือสังคมออนไลน เปนตน 

2.  หนวยงานตองดําเนินการเพ่ือพัฒนาปจจัยสนับสนุนการใชส่ือสังคมออนไลน ไดแก พัฒนาความรู
ของผูปฏิบัติงานประชาสัมพันธในการใชส่ือสังคมออนไลน รวมถึงสนับสนุนอุปกรณในการใชสื่อสังคม
ออนไลน เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ ฯลฯ 

3.  หนวยงานสามารถนําส่ือสังคมออนไลนมาพัฒนารูปแบบการส่ือสารภายในองคกร เนื่องจากผลการ 
วิจัยพบวา ผูปฏิบัติงานประชาสัมพันธในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสวนใหญใชส่ือสังคมออนไลนเพื่อการ
ติดตอส่ือการกับเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มุงศึกษาปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของประชาชนในการ
ไดรับความคุมครองสิทธิของผูตองหาในช้ันพนักงานสอบสวน ซ่ึงไดรับการรับรองไวตามปฏิญญาสากลวา
ดวยสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ (United Nation: UN) และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 โดยเฉพาะสิทธิท่ีจะตองมีทนายความชวยเหลือทางกฎหมายแกผูตองหาหรือจําเลยใน
คดีอาญาท่ีมีสวนสําคัญตอระบบงานยุติธรรมโดยตรง การสอบสวนผูตองหาจึงตองปองกันมิใหมีการละเมิด
และขัดตอบทบัญญัติท่ีกําหนดไว จากการวิจัยพบวา ทนายความเปนผูมีสวนสําคัญอยางมากสําหรับผูตองหา
หากพนักงานสอบสวนเรียกใหมาฟงการสอบสวนและเพื่อใหการชวยเหลือทางกฎหมาย แลวไมยอมมา
หรือไมแจงเหตุขัดของ ยอมทําใหผูตองหาเสียโอกาสในการที่จะไดรับการชวยเหลือและตอสูคดี รวมท้ัง
งบประมาณที่ใชในการจัดหาทนายความก็ยังเปนปญหาสําคัญ เพราะโดยเฉล่ียแลวรัฐอุดหนุนคาใชจายใน
การชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายเฉลี่ย 75 สตางคตอประชาชน 1 คนเทานั้น ซ่ึงเปนเหตุใหการจัดหา
ทนายความใหผูตองหาไมมีประสิทธิภาพ รัฐควรจัดสรรงบประมาณใหมากข้ึนกวานี้เพื่อประโยชนของ
ผูตองหา การไมแจงสิทธิใหกับผูตองหาก็ยังเปนมูลเหตุท่ีทําใหผูตองหาไมไดรับการคุมครองสิทธิ เพราะ
ไมไดมีผลเพียงรับฟงพยานหลักฐานไมไดเทานั้น ยังเปนการเปดชองใหกับพนักงานสอบสวนเลือกปฏิบัติ
หรือไมปฏิบัติในการแจงสิทธิขางตน ทําใหผลเสียตกอยูกับผูตองหา  นอกจากนี้การมีสวนไดสวนเสียของ
พนักงานสอบสวนกับผูเสียหายในฐานะเปนญาติพี่นอง สามี/ภริยาหรือผูมีผลประโยชนรวมกันซ่ึงเปน 
11111 
*นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปการศึกษา  
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ผลราย1แกผูตองหาก็ยังไมมีกฎหมายรองรับและเปดโอกาสใหผูตองหาต้ังรังเกียจหรือคัดคานพนักงาน
สอบสวนได ดังนั้นรัฐควรปรับปรุงแกไขบทลงโทษแกทนายความเพื่อใหสิทธิของผูตองหาในช้ันพนักงาน
สอบสวนไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรืออาจจัดตั้ง
ระบบการใหความชวยเหลือผูตองหาอยางเปนรูปธรรมโดยยึดหลักหรือใชแนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกา 
คือระบบสํานักงานทนายความจําเลยของรัฐ (public defender system) เพื่อขจัดปญหาเร่ืองเรียกทนายความ
แลวไมมา และงบประมาณท่ีตองจายเปนรายคดีใหจายเปนเงินเดือนและทําหนาท่ีเชนเจาพนักงานของรัฐ โดย
รัฐจะตองจัดสรรงบประมาณเพ่ือการนี้ดวย และควรแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 
134/4 วรรคสาม เพื่อคุมครองสิทธิประโยชนของผูตองหาอันพึงไดรับ ควรมีบทบัญญัติการตั้งรังเกียจหรือ
คัดคานพนักงานสอบสวนท่ีมีสวนไดสวนเสียเพื่อประสิทธิภาพในการอํานวยความยุติธรรมอยางแทจริง 
คําสําคัญ: การคุมครองสิทธิของผูตองหา, การสอบสวน 
 

ABSTRACT 
 This research is focally aimed at the study of legal problem relating to the right and equality of 
the people in receiving the right protections after becoming the alleged offenders at the stage of Police 
Investigations which have been recognized by United Nations Charter on Human Rights and Constitution 
of the Kingdom of Thailand, B. E. 2550 (2007), especially the rights to have Defense Counsel/Lawyer to 
provide legal assistances to the alleged offenders or accused in criminal cases who directly plays an 
important part to judicial work system. An investigation on an alleged offender shall, therefore, be the 
performance of duty in a manner of prevention to ensure that there will be no violation of or contradiction 
to the provisions prescribed. It is found, as a result of the study, that the Defense Counsel/Lawyer plays an 
extremely important part for an alleged offender. If the Police Investigator should summon the Defense 
Counsel/Lawyer to be present for listening to the inquiries and rendering legal assistance to the alleged 
offender and the Defense Counsel/Lawyer fails to make his appearance nor does he notify the Police 
Investigator on his problem for being unable to be present as summoned, it will result in the alleged 
offender to lose his opportunity on receiving assistance and raising defense against the case. In addition, 
the budget used in spending for hiring Defense Counsel/Lawyer is yet another important problem because 
the total budget in providing legal assistance averagely of 75 Stang only per person, thus, making the 
providing of defense counsel to an alleged offender to be inefficient. Therefore, the government should 
allocate the budget more than it was previously allocated for the benefits of the people or alleged 
offenders which has increasingly soared up day by day. An omission to inform an alleged offender on his 
relevant right is yet another cause consequently resulting in the right of the alleged offender to have been 
non-protected. The effect is merely a listening to the charge not only that it cannot be used as an evidence 
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but also the opening of a loophole for the Police Investigator to discriminately act or omit to act in 
informing the alleged offender of his right as described above. The disadvantage, therefore, falls upon the 
alleged offender. Moreover, the interest of the Police Investigator with the injured party as a relative, 
husband, wife or a person sharing mutual benefit with the Police Investigator would cause a negative 
effect to such alleged offender. There is still no Law to back up or open the opportunity for the alleged 
offender to offend or raise an objection against the Police Investigator in the same way as those of the 
other Organizations facilitating judicial proceedings. The Researcher is, therefore, of the view that the 
government should revise the Penalty Provisions to penalize the defaulting Defense Counsel/Lawyer in 
order that the right of the alleged offender at the stage of the Police Investigation is protected under the 
Constitution and Criminal Procedure Code or may establish an assistance system to provide concrete 
assistances to the alleged offenders by adhering to the Principle or applying the guidelines of the United 
States of America which applying the Public Defender System in order to eliminate the problem of no 
show of Defense Counsel/Lawyer when summoned and that the limited budget to be disbursed on a case 
by case basis shall be converted to be the salary to be paid to such Defense Counsels/Lawyers and 
assigned them to perform duties as government service officials which, in this respect, the government 
shall provide financial supports on the budgets which are taxes collected from the people for this purpose 
and that paragraph three of Section 134/4 of Criminal Procedure Code should be revised in order that the 
privileges of the alleged offenders which they are entitled for would be protected and that there should be 
a provision in offending and contesting against the Police Investigator having interest resultant from the 
case in order that the judicial proceedings can be truly carried out in an efficient and facilitative manner. 
Keywords: protection of a right of the alleged offender, investigation. 
 

บทนํา 
 หลังจากท่ีไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในวันท่ี 24 สิงหาคม 
พ.ศ. 2550 ทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของตํารวจในฐานะพนักงานสอบสวนตองคํานึงถึงสิทธิของผูตองหาเปน
อยางมาก เพราะมีบทบัญญัติคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวหลายประการ เชน มาตรา 30 ไดบัญญัติ
ถึงความเสมอภาคของบุคคลโดยบุคคลยอมเสมอกันในทางกฎหมายและไดรับความคุมครองเทาเทียมกัน มาตรา 
40 บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลซ่ึงบุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในมาตรา 40(3) บุคคล
ยอมจะมีสิทธิใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม มาตรา 40(4) สิทธิของ
ผูเสียหาย ผูตองหา โจทย จําเลย คูกรณี ผูมีสวนไดเสียหรือพยานในคดีมีสิทธิไดรับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมใน
การดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมท้ังสิทธิในการไดรับการสอบสวนอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม 
และการไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง มาตรา 40(5) ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลยและพยานในคดีอาญามี
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สิทธิไดรับความคุมครองและความชวยเหลือท่ีจําเปนและเหมาะสมจากรัฐ สวนคาตอบแทน คาทดแทนและ
คาใชจายท่ีจําเปนใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ มาตรา 40(7) ในคดีอาญาผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับ
การสอบสวนหรือการพิจารณาคดีท่ีถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม ไดรับโอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ การ
ตรวจสอบหรือการไดรับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ
และการไดรับการปลอยตัวช่ัวคราว รวมท้ังสิทธิในทรัพยสิน สิทธิในชีวิตรางกาย สิทธิในเคหะสถานหรือสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เปนตน ทําใหพนักงานสอบสวนตองใชความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังเปนอยางมาก เพื่อไมใหกระทบกระเทือนตอสิทธิท่ีประชาชนไดรับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย สําหรับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยน้ัน กลาวไดวาผูตองหาและจําเลยตอง  
ตกอยูในฐานะท่ีเสียเปรียบฝายโจทกมาโดยตลอด เพราะรัฐไดจัดต้ังระบบของตํารวจและอัยการท่ีเขมแข็งข้ึน
เพื่อปองกันและปราบปรามอาชญากรรมดวยงบประมาณมหาศาล ซ่ึงระบบงานสืบสวนสอบสวนและฟองรอง
คดีอาญาท่ีทรงประสิทธิภาพนี้มักจะถูกฝายโจทกและรัฐนําไปใชเปนเคร่ืองมือดําเนินคดีอาญาแกผูตองหาและ
จําเลย โดยท่ีฝายผูตองหาและจําเลยแทบจะไมมีโอกาสไดใชเปนเคร่ืองมือตอสูกับฝายโจทกเลย นอกจากความ
เสียเปรียบดังกลาวแลว ผูตองหาและจําเลยในคดีอาญาสวนใหญมักจะอยูในฐานะยากไร ขาดความรู โดดเดี่ยว 
ไรญาติขาดมิตร บุคคลเหลานี้ไมเพียงแตยากจนทางเศรษฐกิจเทานั้นยังอยูในฐานะเสียเปรียบในทางสังคม
อีกดวย สวนคําวา “ขาดความรู” นั้น มีต้ังแตระดับท่ีไมรูหนังสือ ไมรูสิทธิหนาท่ีของตน ไมรูกลไกโครงสราง
สังคม ไปจนถึงความไมรูถึงความสลับซับซอนของระบบกฎหมาย ระบบงานยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานของ
ตนท่ีมีอยูในฐานะผูตองหาและจําเลยในคดีอาญา คนท่ียากไรและไมมีความรูเหลานี้ ยามปกติก็มีชีวิตอยูอยาง
โดดเดี่ยวอยูแลว เม่ือตกเปนผูตองหาและจําเลยในคดีอาญาก็มักจะอยูในสภาพไรญาติขาดมิตร ไมไดรับอนุญาต
ใหปลอยตัวช่ัวคราว (no right to bail) ไมไดรับความชวยเหลือจากทนายความ (no right to counsel) จึงไมมี
โอกาสไดตอสูคดีอยางยุติธรรม (no right to defend) การไดรับความชวยเหลือ ใหคําแนะนําหรือการไดรับ
สิทธิแกตางคดีจากทนายความเปนหนทางที่ชวยเยียวยาทางหนึ่ง หากแตการจะทําใหสังคมสงบสุขได มิใช
เปนเพียงเร่ืองการใชสิทธิทางศาลเปนเครื่องมือในการแกปญหาแตเพียงอยางเดียว แตประชาชนทุกคนตอง
อยูรวมกันอยางถอยทีถอยอาศัย ตางฝายตางเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน และหากมีขอขัดแยงกระทบสิทธิซ่ึงกัน
และกันก็หันหนาเขาหากัน แลวประนีประนอมโดยอาจใชวิธีระงับขอพิพาทแนวใหม (alternative dispute 
resolution) เชน การเจรจาตอรอง การไกลเกล่ียและการอนุญาโตตุลาการ กอนท่ีจะไปใชสิทธิในทางศาล ก็จะ
ทําใหลดจํานวนคดีท่ีลนศาลและชวยทําใหคูกรณีไดรับการเยียวยารวดเร็วข้ึนและกลับมาใชชีวิตอยูรวมกัน
ในสังคมไดดีกวาดวย  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความเปนมาและความสําคัญของปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิ
ของผูตองหาในช้ันพนกังานสอบสวน 
 2. เพื่อศึกษาประวัติ แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับสิทธิของผูตองหาในช้ันพนักงานสอบสวน 
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 3. เพื่อศึกษากฎหมายเกี่ยวกบัการคุมครองสิทธิของผูตองหาในช้ันพนกังานสอบสวนของประเทศ
ไทยและตางประเทศ 
 4. เพื่อวิเคราะหปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิของผูตองหาในช้ันพนักงาน
สอบสวน 
 5. เพื่อศึกษาแนวทางแกไขและขอเสนอแนะในการคุมครองสิทธิของผูตองหาในช้ันพนักงานสอบสวน 
ใหมีประสิทธิภาพและใหความเปนธรรมแกผูตองหาในช้ันพนักงานสอบสวนเพ่ิมมากข้ึน 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ในการดําเนินคดีอาญาในช้ันพนักงานสอบสวน ผูตองหาไมไดรับการชวยเหลือทางกฎหมายจาก
ทนายความและไมไดรับการแจงสิทธิจากพนักงานสอบสวน เพราะกฎหมายใหโอกาสทนายความและ
เจาหนาท่ีของรัฐเลือกปฏิบัติหรือไมปฏิบัติไดอยู ทําใหไมมีมาตรฐานและไมมีประสิทธิภาพในการคุมครอง
สิทธิของผูตองหา ท้ังพนักงานสอบสวนท่ีมีสวนไดสวนเสียยังไมมีกฎหมายรองรับและเปดโอกาสใหกับ
ผูตองหาต้ังรังเกียจไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเสมือนองคกรอํานวยความยุติธรรมอ่ืน 
หากมีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมรูปแบบวิธีการและกฎหมายท่ีเกี่ยวของเพ่ือคุมครองสิทธิของผูตองหาแลว 
จะทําใหกระบวนการสอบสวนมีประสิทธิภาพ และประชาชนยังเกิดความเช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรม
ของไทยดวย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 เปนการวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยศึกษาจากเอกสารและตํารากฎหมาย ท้ังกฎหมายไทย 
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายของอังกฤษ ระเบียบและข้ันตอนการสืบสวนสอบสวน เพื่อหามาตรการ
และแนวทางในการวางระบบการสืบสวนสอบสวนของพนักงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ผลการวิจัย 
 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของประชาชนในการไดรับความคุมครอง
สิทธิของผูตองหาในช้ันพนักงานสอบสวนซ่ึงไดรับการรับรองไวตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
ขององคการสหประชาชาติ (United Nation: UN) และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
โดยเฉพาะสิทธิท่ีจะตองมีทนายความชวยเหลือทางกฎหมายแกผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาที่มีสวนสําคัญ
ตอระบบงานยุติธรรมโดยตรง การสอบสวนผูตองหาจึงตองปองกันมิใหมีการละเมิดและขัดตอบทบัญญัติท่ี
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ จากการ
วิจัยพบวาทนายความมีสวนสําคัญอยางมากสําหรับผูตองหา ถาทนายความไมมาฟงการสอบสวนและไมให
ความชวยเหลือทางกฎหมายโดยไมแจงเหตุขัดของ ยอมทําใหผูตองหาเสียโอกาสในการไดรับการชวยเหลือ
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และตอสูคดี รวมท้ังดานงบประมาณท่ีใชในการจัดหาทนายความก็ยังเปนปญหาสําคัญ เพราะปจจุบัน
ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 67 ลานคน แตรัฐกลับอุดหนุนคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนทาง
กฎหมายเฉล่ียจากงบประมาณท่ีไดรับคิดเปน 75 สตางคตอประชาชน 1 คนเทานั้น เปนเหตุใหการจัดหา
ทนายความใหผูตองหาไมมีประสิทธิภาพ รัฐควรจัดสรรงบประมาณใหมากกวานี้เพื่อประโยชนของประชาชน 
การไมแจงสิทธิใหกับผูตองหาก็ยังเปนมูลเหตุท่ีทําใหผูตองหาไมไดรับการคุมครองสิทธิ อีกท้ังยังเปดชองวาง
ใหกับพนักงานสอบสวนเลือกปฏิบัติหรือไมปฏิบัติในการแจงสิทธิขางตน ทําใหเกิดผลเสียกับผูตองหา 
นอกจากนี้การมีสวนไดเสียของพนักงานสอบสวนกับผูเสียหายในฐานะเปนญาติพี่นอง สามี/ภริยา หรือผูมี
ผลประโยชนรวมกัน ยอมเปนผลรายแกผูตองหา ก็ยังไมมีกฎหมายรองรับและเปดโอกาสใหกับผูตองหาต้ัง
รังเกียจหรือคัดคานพนักงานสอบสวนไดดังเชนองคกรอํานวยความยุติธรรมอ่ืน ๆ  

ขอเสนอแนะ 
 รัฐควรปรับปรุงแกไขบทลงโทษแกทนายความเพื่อคุมครองสิทธิของผูตองหาในช้ันพนักงาน
สอบสวนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรืออาจจัดต้ังระบบการให
ความชวยเหลือผูตองหาอยางเปนรูปธรรมโดยใชระบบสํานักงานทนายความจําเลยของรัฐ (public defender 
system) ของประเทศสหรัฐอเมริกาเปนแนวทาง เพื่อขจัดปญหาเร่ืองเรียกทนายความแลวไมมา และงบประมาณ
อันจํากัดท่ีตองจายเปนรายคดีใหจายเปนเงินเดือนและทําหนาท่ีดังเชนเจาพนักงานของรัฐ โดยรัฐจะตอง
สนับสนุนจัดสรรงบประมาณอันเปนภาษีของประชาชนเพื่อการนี้ดวย และควรแกไขประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 134/4 วรรคสาม เพื่อคุมครองสิทธิประโยชนของผูตองหาอันพึงไดรับ และควร
มีบทบัญญัติการตั้งรังเกียจหรือคัดคานพนักงานสอบสวนท่ีมีสวนไดสวนเสียเพื่อประสิทธิภาพในการ
อํานวยความยุติธรรมอยางแทจริง 
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคความรูเพื่อการพึ่งพาตนเองของผูสูงอายุชาวไทยเบ้ิงหลังการ

ยายถ่ินฐานใหมและลักษณะการพึ่งพาตนเองของผูสูงอายุชาวไทยเบ้ิงหลังการต้ังถ่ินฐานใหม โดยเลือกพื้นท่ี 
หมูท่ี 1, 2, 3 ตําบลชัยบาดาล อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซ่ึงมีผูสูงอายุชาวไทยเบ้ิงอาศัยอยู โดยใชวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ (qualitative research methodology) ศึกษาผูสูงอายุชาวไทยเบ้ิง จํานวน 7 คน เคร่ืองมือท่ีใชใน
การรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึกและแบบสังเกตแบบไมเปนทางการ วิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเนื้อหาท่ีไดจากการสัมภาษณ การจัดหมวดหมูและเช่ือมโยงหาความสัมพันธของขอมูล พบวาผูสูงอายุ
ชาวไทยเบ้ิงมีการประกอบอาชีพหารายไดเพื่อพึ่งตนเอง โดยการทําสวน ทําไร คาขาย และจับสัตวน้ําขาย มี
การใชองคความรูท่ีมีมาแตเดิมกอนการยายถ่ินฐานใหมในการประกอบอาชีพ เชน การใชเคร่ืองจักสานในการ
จับสัตวน้ํา ผูสูงอายุชาวไทยเบ้ิงยังคงจัดการดานอาหารและพ่ึงตนเองไดอยู โดยซ้ือสินคามาบริโภคสัปดาห
ละ 1-2 คร้ัง สวนมากอาหารของผูสูงอายุชาวไทยเบิ้งเปนประเภทผักและน้ําพริกตาง ๆ ผูสูงอายุชาวไทยเบ้ิง
ใสใจในเร่ืองอาหารมาก ดังนั้นจึงประกอบอาหารเพื่อรับประทานเอง องคความรูในเร่ืองอาหารท่ียังคงมีอยู 
ไดแก การทําปลารา การทําปลาแหง สวนการดูแลสุขภาพ ผูสูงอายุมีการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองเปน
อยางดี ออกกําลังกายดวยการทํางาน การเดิน เมื่อมีอาการเจ็บปวยเล็กนอยจะไปซื้อยามารับประทานเอง 
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หากเปนมากจะไปพบแพทยท่ีโรงพยาบาลลํานารายณ สวนเร่ืององคความรูในการรักษาสุขภาพนั้นยังมีการ
ใชสมุนไพรในการรักษาโรคอยูแตไมมากนัก จึงสรุปไดวาผูสูงอายุชาวไทยเบ้ิงมีการพึ่งพาตนเองไดหลังจาก
การยายถ่ินฐานใหม 
คําสําคัญ: ไทยเบ้ิง, การพึ่งพาตนเอง 
 

ABSTRACT  
This research aims to study cognitive knowledge for sustainable self-reliance in aging ethnic 

group of Thai Boeng after resettlement in Lopburi Province, Thailand. The samples were from Moo 1-3 in 
which a lot of elderly people live in Chai Badan Subdistrict, Chai Badan District, Lopburi Province.  This 
research used qualitative research methodology and the participants of the study were 7 elderly Thai 
Boengs. The instruments used for data collection were in-depth interviews and informal observation. The 
data analysis methods were from the interviews, content analysis, categorisation, focus group discussion, 
and data relation analysis methods. Elderly Thai Boengs still earn a living by depending on farming, 
gardening, trading, and selling aquatic animals. In addition, they use former knowledge that they acquire 
from before settling down in their new place in earning a living, such as using basketwork to catch aquatic 
animals. In term of food, elderly Thai Boengs still manage to cook food by themselves, but they will go to 
the market 1-2 times per week to buy food. The majority of food for the elderly Thai Boengs is boiled 
vegetables for dipping with pepper sauce. As food is the major concerned in Elderly Thai Boengs, they 
will cook food for consumption by themselves, for instant, they use their knowledge of food to preserve 
fish with salt as well as dried fish. In term of health, elderly people have to take care of their health well. 
They have to do exercise such as walking. When they are sick, they will buy medicines, or going to see 
the doctor at the hospital in Lamnarai. They still use herbs to cure diseases because medicinal plants are 
hard to find. In conclusion, elderly Thai Boengs rely on themselves after settling down in their new place. 
Keywords: Thai boengs, self-reliance. 
 

บทนํา 
ปจจุบันโครงสรางของประชากรโลกไดเปล่ียนแปลงไปอยางมาก ภูมิภาคตาง ๆ ท่ัวโลกกําลังประสบ

ปญหาจํานวนประชากรผูสูงอายุมีจํานวนเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ไมวาจะเปน
ประเทศญ่ีปุนและเกาหลีใต มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรผูสูงอายุเร็วท่ีสุดในโลก หรือท่ีประเทศ
จีนก็กําลังประสบปญหาเชนกัน สําหรับประเทศไทยก็คงหนีไมพนปญหานี้ ซึ่งขณะนี้สังคมไทยกําลังถึง   
จุดเปล่ียนท่ีนาเปนหวง เนื่องจากประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (ageing society) อยางเต็มตัวแลว 
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ท้ังนี้การที่ประเทศใดจะถูกจัดใหอยูใน “สังคมผูสูงอายุ” ประเทศนั้นจะตองมีประชากรผูสูงอายุมากกวารอยละ 
10 ของประชากรท้ังหมด ในอดีตจนถึงปจจุบันโครงสรางประชากรในประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงไป
อยางมากผูสูงอายุหรือบุคคลที่มีอายุตั้งแต 60 ป ขึ้นไป มีสัดสวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยในป พ.ศ. 2555 
ประชากรผูสูงอายุมีจํานวน 8,404,000 คน คิดเปนรอยละ 12.4 ของประชากรท้ังหมด (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 
2549) การท่ีจํานวนประชากรผูสูงอายุของไทยมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน มีสาเหตุมาจากหลายปจจัย เชน นิยมอยู
เปนโสดมากข้ึน แตงงานชาลง และบางครอบครัวแตงงานแลวไมนิยมมีบุตร หรือเม่ือแตงงานแลวเกิดการ
หยาราง สงผลใหอัตราการเกิดลดตํ่าลง จึงตองทําใหผูสูงอายุตองพึ่งพาตนเองในการดํารงชีวิต (จิราวัฒน 
จารุพันธ, 2551) 

โครงการพัฒนาลุมน้ําปาสักอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ มี
วัตถุประสงคหลักในดานการเกษตรและการอุปโภคบริโภค รวมท้ังบรรเทาอุทกภัย เอ้ือประโยชนกับพื้นท่ี
สองฝงแมน้ําปาสักในเขตจังหวัดลพบุรี สระบุรี และจังหวัดตาง ๆ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โครงการเข่ือนเก็บกักน้ําแมน้ําปาสักเปนโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ และระหวางการกอสรางไดมี
การประเมินความเสียหายในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ จํานวน 105,300 ไร อยูในเขต 2 จังหวัด รวม 4 อําเภอ 
15 ตําบล 65 หมูบาน ครัวเรือนท่ีไดรับผลกระทบ ประมาณ 7,700 ครอบครัว (สํานักพัฒนาแหลงน้ํา 3 กรม
ชลประทาน, 2537) ในการสรางเข่ือนปาสักนี้ มีกลุมชาติพันธุท่ีเคยอาศัยอยูบริเวณแถบลุมน้ําปาสัก เปนกลุม
ชาติพันธุท่ีใหญท่ีสุดในบริเวณแถบลุมน้ําปาสักคือ กลุมชาติพันธุชาวไทยเบ้ิง ตองอพยพไปต้ังถ่ินฐานใหม   

ดังนั้นการวิจัยนี้จึงศึกษาองคความรูเพื่อการพึ่งพาตนเองท่ียั่งยืนของผูสูงอายุชาวชาติพันธุไทยเบิ้ง
ภายหลังการตั้งถ่ินฐานใหม ผลวิจัยคาดวาจะเปนประโยชนในการกําหนดนโยบายตาง ๆ เพื่อปรับใชกับชุมชน
และหมูบานท่ีมีการอพยพการยายถ่ินฐานใหม ใชเปนขอมูลในการเตรียมความพรอมกอนการยายถ่ินฐานใหม 

 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
นําการจัดการความรูของผูสูงอายุชาวไทยเบิ้งมาเปนกรอบแนวความคิด โดยเช่ือมโยงระหวางกอน

การยายถ่ินฐานใหมกับหลังการยายถ่ินฐานใหม ในเร่ืองของลักษณะการพึ่งพาตนเองของผูสูงอายุชาวไทย
เบ้ิงในดานท่ีอยูอาศัย อาหาร เคร่ืองนุงหม และยารักษาโรค ท่ีสงผลถึงปจจัยท่ีเอ้ือตอการพึ่งพาตนเองของ
ผูสูงอายุชาวไทยเบ้ิง หลังการยายถ่ินฐานใหม เพื่อนําไปสูการจัดการความรูเพื่อการพึ่งพาตนเองท่ียั่งยืนของ
ผูสูงอายุชาวชาติพันธุไทยเบ้ิงภายหลังการต้ังถ่ินฐานใหม 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาองคความรูการพึ่งพาตนเองของผูสูงอายุชาวไทยเบ้ิงกอนการต้ังถ่ินฐานใหม 

 2.  เพื่อศึกษาองคความรูการพึ่งพาตนเองของผูสูงอายุชาวไทยเบ้ิงหลังการตั้งถ่ินฐานใหม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุท้ังชายและหญิง มีอายุ 60 ปข้ึนไป เปนผูสืบทอดภูมิปญญา

ทองถ่ิน ความเช่ือ และอาศัยอยูในหมูบานมาต้ังแตเกิด เนื่องจากจะเปนผูท่ีเห็นภาพประวัติศาสตรของชุมชน
กอนและหลังการต้ังถ่ินฐานใหม พัฒนาการ การเปล่ียนแปลงของชุมชน การจัดการทรัพยากรสวนรวม และ
ภูมิปญญาทองถ่ินท่ียาวนาน                       

การเก็บรวบรวมขอมูล ศึกษาขอมูลท้ังปฐมภูมิและทุติยภูมิจากเอกสารและแหลงขอมูลตาง ๆ และ
การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (field work) ประมาณ 1 เดือน ดวยแบบสัมภาษณเชิงลึกและแบบสังเกต
อยางไมเปนทางการ มีการบันทึกภาพ บันทึกเสียง และจดบันทึกทุกวัน 
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาองคความรูเพื่อการพึ่งพาตนเองท่ียั่งยืนของผูสูงอายุชาวชาติพันธุไทยเบ้ิงภายหลังการต้ัง
ถ่ินฐานใหม พบวามีการยายถ่ินท่ีอยูอาศัยในชวง พ.ศ. 2539-2540 กอนการยายถ่ินฐานใหมนั้น ชาวไทยเบ้ิง
ไดอาศัยอยูบริเวณ หมูท่ี 1, 2 (กาญจนา วิเศษ, 2544) ของตําบลชัยบาดาลเกา กอนการสรางเข่ือน ปจจุบัน
พื้นท่ีอยูอาศัยเดิมอยูในบริเวณเข่ือนปาสักชลสิทธ และในปจจุบันไดยายไปอาศัยอยูท่ีหมู 1, 2, 3 ของตําบล
ชัยบาดาล  

การศึกษาองคความรูของผูสูงอายุชาวไทยเบิ้ง 

การพ่ึงพาตนเองกอนการต้ังถ่ินฐานใหม การพ่ึงพาตนเองหลังการต้ังถ่ินฐานใหม 

ลักษณะการพ่ึงพาตนเองของผูสูงอายุชาวไทยเบ้ิง 
- ที่อยูอาศัย  -     อาหาร 
- ยารักษาโรค  -    เครื่องนุงหม 

การศึกษาองคความรูเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของผูสูงอายุ 
ชาวชาติพันธุไทยเบิ้ง ที่ยั่งยืนภายหลังการต้ังถ่ินฐานใหม 
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การพึ่งพาตนเองของชาติพันธุไทยเบ้ิงกอนการต้ังถ่ินฐานใหม (ภูธร ภูมะธน, 2541) พบวา  
ดานท่ีอยูอาศัย ในอดีตไมนิยมสรางบานเรือนกระจายตามทางสัญจร แตนิยมสรางบานเปนกระจุก 

โดยมีการทํานา ทําไร อยูรอบหมูบาน การกระจุกตัวของบานเรือนรวมกันก็เพื่อความปลอดภัย การแยกสราง
เรือนใหกระจายออกไปอาจถูกโจรผูรายปลนไดงาย รูปทรงเรือนเปนเรือนใตถุนสูงเพื่อปองกันน้ําทวมในฤดู
น้ําหลาก หลังคาเรือนในอดีตนิยมหนาจั่ว ทรงมนิลาและทรงปนหยา เรือนหันหนาไปไดทุกทิศ ยกเวนทิศ
ตะวันตก   

ดานอาหาร ใชวัตถุดิบจากธรรมชาติปรุงอาหาร รับประทานอาหารที่สดใหม เพื่อปองกันการเกิดโรค
ที่มากับอาหาร หากตองการเก็บอาหารไวกินนานหลายวัน ใชวิธีการถนอมอาหารแบบธรรมชาติ ซึ่งเปน   
ภูมิปญญาของชาวไทยเบ้ิง นิยมอาหารที่มีไขมันตํ่า โดยกินปลาเปนสวนใหญ  

ดานการรักษาโรค ในอดีตมีวัฒนธรรมและความเช่ือในการดูแลสุขภาพอนามัยอยางมีเหตุมีผล เห็น
ไดจากการดําเนินชีวิตและการดูแลท่ีอยูอาศัย มีหมอพื้นบานทั้งท่ีเปนหมอเฉพาะทางหรือหมอแบบผสมผสาน 
มีการใชสมุนไพรในการรักษาโรคเปนหลัก  

ดานเคร่ืองนุงหม แตงกายคลายคนไทยในแถบภาคกลางของประเทศไทยและแถบนครราชสีมา ท้ัง
ลักษณะของแบบเส้ือ ผานุง ทรงผม และการแตงหนา เส้ือท่ีใชในแตละวัยคลาย ๆ กัน เชน ผูหญิงใชเส้ือ
กระโจม เส้ืออีแปะ ตอมาเปนเส้ือปกฮาวาย ปกเช้ิต และปกตามสมัยนิยม ผานุงคือผาโจงกระเบนและผาถุง 
ผูชายใชเส้ือคอกลม เส้ือกุยเฮง คอกระบอก ตอมาเปนปกฮาวาย ปกเช้ิต นุงผาโจงกระเบน กางเกงขากวย 
กางเกงแพร กางเกงขาส้ัน กางเกงขายาว และผานุงตาหมากรุก ใชเนื้อผาท่ีบางเบาเหมาะกับสภาพอากาศของ
ประเทศท่ีมีอากาศรอนช้ืน 

การพึ่งพาตนเองของชาติพันธุไทยเบ้ิงหลังการตั้งถ่ินฐานใหม พบวา 
ดานท่ีอยูอาศัย  องคความรูเร่ืองการปลูกเรือนของผูสูงอายุชาวไทยเบ้ิงหลังจากยายถ่ินฐานใหมได

สูญหายไป เนื่องจากพื้นท่ีท่ีสรางเรือนใหมนั้น น้ําทวมไมถึง และพ้ืนท่ีมีอยางจํากัด เพราะการยายถ่ินของ
ผูสูงอายุชาวไทยเบ้ิงนั้นตองมาซ้ือท่ีดินใหมในการสรางบานเรือน ซ่ึงราคาท่ีดินนั้นจะมีราคาอยูท่ี 300,000 - 
500,000 บาท มีนายทุนเปนผูจัดสรรท่ี สภาพบานเรือนหลังการยายถ่ินฐานใหม สวนมากจะสรางเปนบาน 2 
ช้ัน โดยขางลางเปนปูน ขางบนเปนไม มีร้ัวกั้น   

ดานอาหาร  องคความรูการถนอมอาหารยังคงอยู แตการพึ่งพาตนเองในการพึ่งพาอาหารจากแหลง
ธรรมชาติหาไดลําบาก เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ียายถ่ินฐานมาอยูใหมไมมีปาไมใหผูสูงอายุเขาไปหาอาหารจาก
ธรรมชาติได แตสามารถหาซ้ืออาหารไดภายในชุมชนใหมท่ีอาศัยอยู จึงสะดวก และผูสูงอายุบางสวนยัง
สามารถพึ่งพาลูกหลานได มีลูกหลานจัดหาอาหารมาให 

ดานการรักษาโรค องคความรูในการพึ่งพาตนเองจากสมุนไพรสูญหายไปแลว การเจ็บปวยของ
ผูสูงอายุสวนใหญ ไดแก โรคความดันโลหิตสูง เกิดจากขาดการออกกําลังกาย เนื่องจากความชราและไมมี
การประกอบอาชีพ สวนเร่ืองการรักษาพยาบาลจะเขารับบริการจากสถานพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน 
เชน โรงพยาบาลอําเภอ สถานีอนามัยตําบล และคลินิกเอกชนซ่ึงอยูภายในหมูบาน 
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ดานเคร่ืองนุงหม  หลังการยายถ่ินฐานใหมมีการแตงกายท่ีกลมกลืนตามแบบคนภาคกลาง แตจะ
แตงกายที่บงบอกลักษณะวาเปนชาวไทยเบ้ิงเม่ือรวมงานประเพณีตาง ๆ ผูสูงอายุจะแตงกายดวยเส้ืออีแปะ
และนุงโจงกระเบน สวนวันปกติจะนุงผาถุงและเส้ือคอกระเชาอยูบาน 
 

อภิปรายผล 
ในการศึกษาองคความรูเพื่อการพึ่งพาตนเองของผูสูงอายุชาวชาติพันธุไทยเบ้ิงท่ียั่งยืนภายหลังการ

ต้ังถ่ินฐานใหม ไดสัมผัสกับวิธีคิดของผูสูงอายุท่ีแสดงถึงกระบวนการปรับตัว การพึ่งตนเองของผูสูงอายุ
เปนความชวยเหลือตนเองในเบ้ืองตน ท้ังในดานการหารายได การหาอาหาร จัดหาเคร่ืองนุงหมและการดูแล
สุขภาพ โดยมีสมาชิกในครอบครัว เครือญาติ เพื่อนบาน ตลอดจนหนวยงานภาครัฐใหความชวยเหลือ สนับสนุน
ใหผูสูงอายุพึ่งตนเองไดมากข้ึน การพึ่งตนเองของผูสูงอายุในชนบท อยูในสังคมท่ีมีแบบแผนทางวัฒนธรรม
ท่ีมีการชวยเหลือแบงปนกัน และเนนการผลิตเพื่อการบริโภค เม่ือเปรียบเทียบองคความรูเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ของผูสูงอายุกอนการตั้งถ่ินฐานใหมและหลังการต้ังถ่ินฐานใหม จะเห็นวาองคความรูในการพ่ึงพาตนเอง
ไมไดเปล่ียนไปมากนัก มีความชัดเจนในลักษณะของการหารายได การบริโภคอาหาร การดูแลรักษาสุขภาพ 
ผูสูงอายุชาวไทยเบ้ิงมิไดตองการเปนผูรับความชวยเหลือจากลูกหลานเทานั้น แตยังตองการชวยเหลือตนเอง 
และตองการมีรายไดเพื่อแบงเบาภาระของลูกหลาน  
 

ขอเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะผูสูงอายุชาวไทยเบ้ิงท่ีมีการตั้งถ่ินฐานใหมภายหลังจากการสรางเข่ือนปาสัก
ชลสิทธ์ิ โดยศึกษาเฉพาะดานปจจัย 4 ในการวิจัยคร้ังตอไป ควรศึกษาดานสภาพจิตใจและมิติทางสังคมท่ี
เปล่ียนไป 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับทุนทางสังคมและระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตําบล
เนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีมีปจจัยสวนบุคคล
แตกตางกัน และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของประชาชนตําบลเนินฆอ 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 303 คน สถิติ
ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที การวิเคราะหความ
แปรปรวน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ  .05 ผลการวิจัยพบวา ประชาชนตําบล
เนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง มีทุนทางสังคมอยูในระดับปานกลางและมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง 
สวนความสัมพันธระหวางปจจัยทุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของประชาชน พบวามีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
คําสําคัญ: ทุนทางสังคม, คุณภาพชีวิต 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to study the level of social capital and level of people’s quality of life 
and to compare the people’s quality of life with social capital factors in Neunkho Subdistrict, Rayong Province. 
The questionnaires were used as research instruments. The 303 samples had been randomly selected from 
1250 households of population. Also, the statistics applied to use were percentage, mean, standard 
deviation, t-test, F-test, Pearson’s product moment correlation coefficient (r) with α=.05. The results of 
this study are as the following: the social capitals of people as a whole are evaluated as “middle”. The 
people qualities of life as a whole are “middle”. And the relationships between social capital and quality 
of life are positive correlation   with α=.05 significantly. 
Keywords: social capital, quality of life. 
 

บทนํา 
 การพัฒนาประเทศไทยท่ีผานมาเปนการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจกระแสหลักท่ีมุงเนนความเจริญ 
เติบโตทางวัตถุและกายภาพเปนสําคัญ เปนการพัฒนาในลักษณะเชิงรับและแยกสวนที่มุงเนนเพียงดานใด
ดานหนึ่งโดยเฉพาะ สงผลใหอีกดานหนึ่งตองขาดหายไป เชน ขาดมิติทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม ทํา
ใหการพัฒนาขาดความสมดุลท่ียั่งยืน ขาดรากฐานท่ีเขมแข็ง นอกจากนี้การจัดระเบียบใหมทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดลอม อันเนื ่องมาจากการขยายตัวทางสังคมและเศรษฐกิจไดสงผลให
ความสุขความพอใจของประชาชนลดลง ท่ีผานมาแนวทางการพัฒนาทําใหประเทศไทยมีความเจริญ
ทางดานวัตถุมากข้ึน แตมิไดหมายความวาทุกคนและสังคมไทยจะมีความสมบูรณพูนสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
อยางท่ัวถึง ในทางตรงกันขาม วัฒนธรรมธรรมและวิถีชีวิตท่ีดีงามและเรียบงายของสังคมไทยเร่ิมเปล่ียนไป
พรอม ๆ กับความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและความไมม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม จน
สงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในท่ีสุด เปนผลใหเกิดปญหาข้ึนหลายประการ อาทิ 
ปญหาการวางงาน ปญหาความยากจน ปญหาเร่ืองการศึกษา ปญหาโสเภณี ปญหาเด็กเรรอน ปญหายาเสพติด 
ปญหาการหยาราง (ประเวศ วะสี, 2541, หนา 5-9) 
 ทุนทางสังคมจึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีไดรับความสนใจและยอมรับมากข้ึนในปจจุบันวามีสวน
สัมพันธกับการพัฒนาท่ียั่งยืนและคุณภาพชีวิตของประชาชน ทําใหคนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนและดําเนินชีวิต
ไดอยางมีความสุข การพัฒนาและใชทุนทางสังคมจึงนาจะเปนทางออกใหกับการแกไขปญหาของ
สังคมไทยดังกลาวขางตน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางทุนทางสังคมกับคุณภาพ
ชีวิตของประชากร โดยใชแหลงศึกษาคือ ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ท่ีเปนแหลงเศรษฐกิจท่ี
สําคัญของประเทศตามการพัฒนากระแสหลักซ่ึงไดรับผลกระทบจากการพัฒนาแบบกาวกระโดดท่ีเนน
ภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางทุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของประชากร แนวคิดท่ี
นํามาประกอบในงานวิจัยคือ แนวคิดทุนทางสังคมและแนวคิดคุณภาพชีวิตท่ีใชกําหนดกรอบตัวแปร ประกอบ 
ดวยตัวแปรตน ไดแก ปจจัยทุนทางสังคม และตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพชีวิตของประชากร จากแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ สามารถสรุปเปนประเด็นเพื่อกําหนดตัวแปรท่ีจะใชเปนกรอบแนวคิดสําหรับการ
วิจัย ไดดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาระดับทุนทางสังคมของประชากรตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
2.  เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของประชากรตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของประชากร ตําบลเนินฆอ อําเภอ  

แกลง จังหวัดระยอง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการวิจัยคือ ครอบครัวท่ีอาศัยอยูในเขตพื้นท่ีการปกครอง
ขององคการบริหารสวนตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ครอบคลุมพื้นท่ี 9 หมูบาน จํานวน 1,251 
ครัวเรือน และกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ครัวเรือน จํานวน 303 ครัวเรือน ซ่ึงขนาดของกลุมตัวอยางได
จากสูตรการคํานวณของ ทาโร ยามาเน  

ตัวแปรตาม 

คุณภาพชีวิตของประชากร 
ตามแนวคดิระบบลีน 1. ดานสุขภาพสมาชิกในครอบครัว  

2. ดานสภาพท่ีอยูอาศัย  
3. ดานการศึกษา  
4. ดานความเกีย่วของกับสังคม  
5. ดานความม่ันคงของชีวิต 
6. ดานความปลอดภัย 
 

ตัวแปรอิสระ 

ปจจัยทุนทางสังคม 

1. การรวมกลุม  
2. การมีการศึกษา  
3. การมีวัฒนธรรม  
4. การมีความซ่ือสัตยสุจริต  
5. การมีความรับผิดชอบตอสวนรวม  
6. การมีประสิทธิภาพในการทํางาน  
7. การมีการบริหารและระบบราชการท่ีดี 
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวนคือ สวนท่ี 1 เปนคําถามท่ัวไปเกี่ยวกับ
สถานภาพสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ประกอบดวยเพศ การศึกษา อาชีพ อายุ และรายได  สวนที่ 2 เปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับทุนทางสังคม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ สวนที่ 3 เปน
แบบสอบถามวัดระดับคุณภาพชีวิตตามดัชนีช้ีวัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) 8 ดาน เปนคําถามความคิดเห็น
แบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ  
 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในตําบลเนินฆอ ท้ังหมด 
9 หมูบาน ไดแก บานเนินทราย บานเนินฆอ บานถนนกระเพรา บานหนองแพงพวย บานเนินขาวตม บานจํารุง 
บานถนนนอก และบานถนนใน  วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลดวยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ไดแก 
คารอยละและการแจกแจงความถ่ี วิเคราะหระดับทุนทางสังคมและระดับคุณภาพชีวิตดวยคาเฉล่ียและสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความสัมพันธระหวางทุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของประชากรดวยคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน  
 

ผลการวิจัย 
1.  การวิเคราะหขอมูลทุนทางสังคมของประชากรตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ไดแก การรวมกลุม การมีการศึกษา การมีวัฒนธรรม การมีความซื่อสัตยสุจริต การมีความรับผิดชอบตอ
สวนรวม การมีประสิทธิภาพในการทํางาน การมีการบริหารและระบบราชการท่ีดี พบวาประชากรตําบล 
เนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง มีทุนทางสังคมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 3.35 โดยคาเฉล่ีย
ของทุนทางสังคมสูงท่ีสุดคือ ดานการมีความซ่ือสัตยสุจริตอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 รองลงมา
คือ ดานการมีวัฒนธรรมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.51 ดานการมีการศึกษาอยูในระดับปานกลาง มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.44 ดานการรวมกลุมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.41 ดานการมีประสิทธิภาพใน
การทํางานอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.27 ดานการมีการบริหารและระบบราชการที่ดีอยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.21 และดานการมีความซ่ือสัตยสุจริตอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.08 ตามลําดับ 

2.  การวิเคราะหขอมูลคุณภาพชีวิตของประชากรตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ไดแก ดานสุขภาพสมาชิกในครอบครัว ดานสภาพท่ีอยูอาศัย ดานการศึกษา ดานความเก่ียวของกับสังคม 
ดานความม่ันคงของชีวิต และดานความปลอดภัย  พบวาประชากรตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของประชากรสูง
ที่สุดคือ ดานสภาพที่อยูอาศัยอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 รองลงมาคือ ดานความมั่นคงของ
ชีวิตอยู ในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.44 ดานความเกี่ยวของกับสังคมอยูในระดับปานกลาง มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.39 ดานความปลอดภัยอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.26 ดานสุขภาพสมาชิกใน
ครอบครัวอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.25 และดานการศึกษาอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.24 ตามลําดับ 
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3.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตกับทุนทางสังคม ไดแก การรวมกลุม การมี
การศึกษา การมีวัฒนธรรม การมีความซ่ือสัตยสุจริต การมีความรับผิดชอบตอสวนรวม การมีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน การมีการบริหารและระบบราชการที่ดีของประชากรตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
พบวามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคา
เทากับ 0.754 ซ่ึงมีความสัมพันธในระดับสูงมาก เม่ือพิจารณาปจจัยทุนทางสังคมเปนรายดานพบวา 

ดานการรวมกลุม มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) 
มีคาเทากับ 0.734 เปนความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางสูง 

ดานการมีการศึกษา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
(r) มีคาเทากับ 0.417 เปนความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  

ดานการมีวัฒนธรรม มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
(r) มีคาเทากับ 0.618 เปนความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางสูง 

ดานการมีความซื่อสัตย  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.797 เปนความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางสูง 

ดานการมีความรับผิดชอบตอสวนรวม มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.749 เปนความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางสูง 

ดานการมีประสิทธิภาพในการทํางาน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.912 เปนความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูงมาก 

ดานการมีการบริหารและระบบราชการที่ดี มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.546 เปนความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

 
อภิปรายผล 

1.  ทุนทางสังคมของประชากร พบวาอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 3.35 อธิบายได
วาสังคมไทยในยุคปจจุบันมีความซับซอนมากข้ึน เปนการซอนทับกันของสังคมประเพณีและสังคมสมัยใหม 
ความสัมพันธระหวางชนบทกับเมืองก็เชนเดียวกัน ทุนทางสังคมในปจจุบันก็เกิดไดจากวิธีท่ีหลากหลาย สังคม 
ไทยไดมีการเปล่ียนแปลงคานิยมทางสังคม โดยความสัมพันธทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากความสัมพันธบน
ฐานครอบครัวและเครือญาติ เปนความสัมพันธท่ีมีฐานอยูบนการแลกเปล่ียนผลประโยชนทางสังคม เศรษฐกิจ 
การศึกษา ความสนใจ หรืออาจเปนความสัมพันธทางสังคมตามโอกาส ไมมีขอจํากัดทางกายภาพ (พรระวี 
สีเหลืองสวัสดิ์, 2545, หนา 132-139) ซ่ึงความสัมพันธในแตละระดับจะกอใหเกิดพันธะสัญญาท่ีแตกตางกัน 
นอกจากนั้นยังมีการจัดระเบียบทางสังคมใหม ซ่ึงเปนการรวมตัวและจัดระเบียบกลุมท่ีนอกเหนือไปจากกลุม
ครอบครัวและเครือญาติ ท้ังนี้เนื่องมาจากประชาชนท่ีอาศัยในเมืองสวนใหญเขามาเพื่อประกอบอาชีพ เพื่อ
การศึกษา เพื่อสถานภาพทางสังคม ดังนั้นความสัมพันธในเมืองสวนใหญจึงเปนแบบทุติยภูมิ สมาชิกในสังคม
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เกี่ยวพันกันดวยพันธะสัญญาท่ีมีการแลกเปล่ียนผลประโยชนหรือมีประโยชนรวมกัน จากเหตุผลดังกลาวมานี้
จึงทําใหทุนทางสังคมของประชากรที่เปนเร่ืองของความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางกันของปจเจกบุคคลที่แสดง 
ออกในรูปแบบของการรวมกลุม ความไววางใจกัน การมีบรรทัดฐานทางสังคมเดียวกัน และรวมถึงการมี
เครือขายทางสังคมอยูในระดับปานกลาง 

2.  คุณภาพชีวิตของประชากร พบวาอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 3.35 อธิบายไดวา
คุณภาพชีวิตของประชากรคือความตองการพื้นฐาน ไดแก ความตองการดานชีวกายภาพ (biophysicalneeds) 
ซ่ึงเปนความจําเปนพื้นฐานของการดํารงชีวิต ปจจัยเหลานี้ ไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรค 
อากาศบริสุทธ์ิ น้ําสะอาด สภาพแวดลอมท่ีดี เปนตน  การขาดหรือความไมสมดุลของส่ิงเหลานี้จะแสดงให
เห็นถึงการขาดคุณภาพชีวิตของบุคคล ความตองการพื้นฐานอีกประการหนึ่งคือ ความตองการดานจิตใจและ
สังคม (psychosocialneeds) ซ่ึงเปนความตองการระดับชุมชนและสังคม และบทบาทของตนเองในชุมชนและ
สังคม ไดแก การศึกษา การคมนาคม การขนสง ความม่ันคงปลอดภัย นันทนาการ และบริการสังคมตาง ๆ 
(สายลดา ลดาวัลย ณ อยุธยา, 2542, หนา 8) โดยการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีผานมาสงผลใหเศรษฐกิจเจริญเติบโต 
มีการเพิ่มและสะสมทุน การพัฒนาทักษะของมนุษยในการเพ่ิมผลผลิต ในทัศนะน้ีตัวบงช้ีพื้นฐานท่ีบอกถึง
สภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ไดแก รายไดประชาชาติ ดัชนีผูบริโภค เปนตน  ซ่ึงตรงกันขามกับแนวความคิด
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของนักสังคมวิทยาที่มีความเห็นวาดัชนีทางดานสังคมมีคาที่จะวัดและอธิบายระดับ
ของคุณภาพชีวิตได ไดแก ดัชนีทางดานสุขภาพอนามัย การศึกษา สวัสดิการ ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ รายได
และความยากจน อาชญากรรม การติดยาเสพติด ความปลอดภัย สภาพท่ีอยูอาศัย การจางงาน ผลิตผล สถานภาพ
ของบุคคล ความเสมอภาค การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ความผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมครอบครัว 
เปนตน 

3.  การหาความสัมพันธระหวางทุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของประชากร พบวามีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.754 ซ่ึงมีความ 
สัมพันธในระดับสูงมาก อธิบายไดวาในสังคมไทยแนวคิดทุนทางสังคมนั้นไมใชเรื่องใหมแตดํารงอยูกอน
หนาแลว เพียงแตวาทิศทางและนโยบายการพัฒนาประเทศไดผลักดันใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนนการ
พัฒนาดานกายภาพ (physical capital) ทุนการเงิน (financial capital) โดยไมคํานึงถึงการพัฒนาทุนทางสังคม 
นอกจากนี้ผลท่ีไดจากการพัฒนาไดนําคนไทยเขาสูสังคมท่ีไรนํ้าใจ (careless society) มีการแขงขันและขัดแยง
หากกลาวถึงทุนทางสังคมแมวาจะมีมานานในชุมชนแตก็มิไดมีการนํามาใชอยางจริงจัง จนกระท่ังชวงหลัง
วิกฤตเศรษฐกิจป 2540 ทําใหประเทศไทยตองหันมาทบทวนทิศทางการพัฒนาประเทศเสียใหม พยายามมอง
หาแนวทางการพัฒนาบนพ้ืนฐานของสังคมไทยมากกวาไปพึ่งพิงเศรษฐกิจตางประเทศเหมือนท่ีผานมา โดย
ยึดหลักการพัฒนาท่ีใหความสําคัญกับทุนทางสังคมเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดังนั้นแนวคิดทุนทางสังคมในสังคมไทยจึงเร่ิมข้ึนอยางจริงจัง 
โดยพยายามทําใหสังคมไทยหันกลับไปมองคุณคาท่ีเคยมีอยูเปนทุนเดิมแตอาจถูกมองขามไป รวมท้ังส่ิงท่ีมี
อยูในตัวบุคคล เชน ความมีน้ําใจ ความเอ้ืออาทร การชวยเหลือเกื้อกูล เปนตน ส่ิงเหลานี้บงบอกไดถึงความ
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เปนอยูของประชาชนท่ีอาศัยอยูรวมกัน และสงเสริมใหงานดานตาง ๆ ดีข้ึน ซ่ึงสงผลใหประชาชนมีสภาพความ
เปนอยูท่ีดี มีความม่ันคงในการดํารงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนดวย จากท่ีกลาวมานี้จึงทําใหความสัมพันธ
ระหวางทุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของประชากรมีความสัมพันธกันในระดับท่ีสูงมาก  
 

ขอเสนอแนะ 
1.  จากงานวิจัยพบวาคุณภาพชีวิตของประชากร พบวาอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นประชาชนจะ 

ตองพยายามพัฒนาตนเองเพ่ือใหมีชีวิตความเปนอยูท่ีดียิ่งข้ึน โดยมีการคํานึงถึงส่ิงแวดลอม และมลภาวะท่ีมี
ผลตอการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการดําเนินชีวิต การเปล่ียนแปลงทางดานวัฒนธรรม ทําใหมนุษยมีรสนิยม
สูงข้ึน ปรารถนาส่ิงท่ีดีข้ึนหรือดีท่ีสุด มีความสามารถท่ีจะทําตัวเองใหเขากับบุคคลอ่ืนใหได รวมถึงการปรับ 
เปล่ียนพฤติกรรมไปตามส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนไป การพัฒนาตนเองอาจเปนการพัฒนาท่ีจิตใจของตนเอง 
หรือพัฒนาไปสูความสําเร็จในชีวิต ทําใหมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน   

2.  จากงานวิจัยพบวาทุนทางสังคมของประชาชนอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงควรสนับสนุน
ดานสถาบันครอบครัวซ่ึงเปนปจจัยหลักท่ีทําใหเกิดทุนทางสังคมท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกในครอบครัว กลาวคือพอแมจะมีอิทธิพลตอการปฏิบัติตัวของเด็กในแงของการส่ังสอนปลูกฝง
เร่ืองความซ่ือสัตย การไววางใจผูอ่ืน การรวมมือกับผูอ่ืน และเปนข้ันแรกในการเรียนรูของเด็กท่ีจะสามารถ
ขยายไปสูกลุมคนอ่ืน ๆ ได 
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ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุนและเอเชียที่มีตอการเคลื่อนยาย 
การลงทุนทางตรงจากประเทศญ่ีปุนสูประเทศในอาเซียน 4  

และ 3 ประเทศอุตสาหกรรมใหม 
EFFECTS OF JAPAN’S AND ASIAN ECONOMIC CRISES ON JAPANESE 

FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN ASEAN 4 AND NIEs 3 
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงคของการวิจัยนี้คือ เพื่อศึกษาวาความสัมพันธของวิกฤตเศรษฐกิจป ค.ศ. 1990 ของญ่ีปุน

และวิกฤตเศรษฐกิจป ค.ศ. 1997 ของเอเชียนั้น มีความสัมพันธและสงผลตอการลงทุนทางตรงจากประเทศ
ญ่ีปุนอยางไร แบงออกเปนการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงพรรณนา โดยมุงศึกษาวาตัวแปรตาง ๆ มีผลกระทบ
ตอการเคล่ือนยายการลงทุนทางตรงจากประเทศญ่ีปุนอยางไร ใชขอมูล Panel data ต้ังแตป ค.ศ. 1970–2010 
สําหรับ NIEs3 (สิงคโปร ฮองกง และเกาหลีใต) และต้ังแตป ค.ศ. 1980 – 2010 สําหรับ ASEAN 4 ผลการศึกษา
ท่ีไดคือ ใน ASEAN 4 พบวาอัตราแลกเปล่ียน (EXC) คาใชจายรัฐบาล (GOVEXP) วิกฤตเศรษฐกิจป ค.ศ. 1990 
ของประเทศญ่ีปุน (CRISIS 1990) และวิกฤตเศรษฐกิจป ค.ศ. 1997 ของเอเชีย (CRISIS 1997) มีระดับนัยสําคัญอยู
ท่ีรอยละ 99 โดยท่ีอัตราแลกเปล่ียน คาใชจายรัฐบาลและวิกฤตเศรษฐกิจป ค.ศ. 1990 ของประเทศญ่ีปุนมีความ 
สัมพันธกับการลงทุนทางตรงจากประเทศญ่ีปุน (FDIjap) สู ASEAN 4 ในทางบวก และวิกฤตเศรษฐกิจป 
ค.ศ. 1997 มีความสัมพันธกับการลงทุนทางตรงจากประเทศญ่ีปุนสู ASEAN 4 ในทางลบ ในสวนของ NIEs 3 
พบวาอัตราแลกเปล่ียนมีระดับนัยสําคัญทางบวกอยูท่ีรอยละ 99 และอัตราแลกเปล่ียนแบบพาราโบรา (EXCSC) 
มีระดับนัยสําคัญทางลบอยูท่ีรอยละ 95 เชนเดียวกันกับวิกฤตเศรษฐกิจป ค.ศ. 1997 ของเอเชีย จากการศึกษา
เชิงพรรณนาพบวา ในอนาคต ASEAN 4 จะไดรับผลประโยชนจากแผนการกระตุนเศรษฐกิจมูลคากวา 10 
ลานลานเยนของประเทศญ่ีปุนมากกวา NIEs 3 เนื่องจากการลงทุนจากประเทศญ่ีปุนมุงเปาไปยังกลุมประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต และแสดงใหเห็นวาถึงแมทิศทางในอนาคตมีแนวโนมวาอัตราแลกเปล่ียนคาเงินเยน 
1111 
*นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2555 
**อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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จะออนลง ก็จะไมสงผลใหเกิดการลดลงของการลงทุนทางตรงจากประเทศญ่ีปุนสูประเทศใน ASEAN 4 
คําสําคัญ: การลงทุนทางตรง, ญ่ีปุน, เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 

ABSTRACT 
This research aimed to study the influences of Japan crisis in year 1990 and Asia crisis in 1997 to 

Japanese foreign direct investment by observing macroeconomic variables. There were two separated 
studies which were quantitative and descriptive study. This study used two sets of panel data, which were 
the dataset of NIEs3 (Singapore, Hong Kong, South Korea) during 1970 – 2010 and ASEAN4 (Thailand, 
Indonesia, Malaysia, Philippine) during 1980 – 2010. For the set of ASEAN4, it was found that exchange 
rate (EXC), government expenditure (GOVEXP), economic crisis 1990 in Japan (CRISIS1990) and 
economic crisis 1997 in Asia (CRISIS1997) were significant at 99 percent. Moreover, the exchange rate, 
government expenditure and crisis 1990 of Japan had positive relationships with Japanese foreign direct 
investment (FDIjap), while crisis 1997 of Asia has a negative relationship with Japanese foreign direct 
investment. For the NIEs3, the results show that exchange rate has a positive relationship with Japanese 
foreign direct investment in level of significant at 99 percent, in contrast, parabola exchange rate 
(EXCSC) and crisis 1997 of Asia have negative relationship with Japanese foreign direct investment in 
level of significant at 95 percent. According to the descriptive study, in the future, it was found that the 
stimulus plan from Japan will rather gain benefit for ASEAN4 than NIEs3 because the economic stimulus 
plan and investment concentrate on South East Asia. Even though, the Japanese exchange rate will be 
faded in the future, there will not be any effect on Japanese foreign direct investment in ASEAN4. 
Keywords: foreign direct investment, Japan, ASEAN 4. 
 

บทนํา 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีขยายตัวอยางตอเนื่องในชวงทศวรรษท่ี 1950 – 1980 นับวาเปนยุค

รุงเรืองทางเศรษฐกิจของญ่ีปุน มีการเรงรัดการผลิตและการสงออกสินคาไปยังประเทศตาง ๆ เพื่อหารายไดเขา
สูประเทศ ทําใหญ่ีปุนกลายเปนประเทศท่ีมีบทบาทอยางมากในระบบเศรษฐกิจโลก ความเคลื่อนไหวหรือ
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจของญี่ปุนจึงสงผลกระทบตอประเทศตาง ๆ เปนอยางมาก เศรษฐกิจ
ญ่ีปุนเติบโตอยูในระดับสูงเนื่องจากนโยบายของประเทศญ่ีปุนหลังแพสงครามไดมีการจัดต้ังกระทรวง
การคาระหวางประเทศและอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) เพื่อรวมศูนย
ในการทําหนาท่ีสนับสนุนการผลิตและการคาแทนหนวยงานตาง ๆ ท่ีเคยทําหนาท่ีกระจัดกระจายอยูตาม
กระทรวงตาง ๆ ในการทําหนาท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมของประเทศ โดยรัฐบาลญ่ีปุนมีนโยบายท่ีชัดเจนคือ
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การมุงเนนเร่ืองเศรษฐกิจเปนหลัก ทําใหในภายหลังญ่ีปุนมีการคาท่ีเกินดุลและมีการสํารองเงินตราระหวาง
ประเทศท่ีเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว จึงนําไปสูเหตุการณ Plaza accord ซ่ึงทําใหคาเงินเยนของญ่ีปุนแข็งข้ึน และ
นําไปสูการเพิ่มข้ึนของการลงทุนทางตรงจากประเทศญ่ีปุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงทําใหเศรษฐกิจใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตมีการเจริญเติบโตอยางมาก อยางไรก็ตามในป ค.ศ. 1990 ประเทศญี่ปุนเกิดภาวะ 
ฟองสบูแตกทําใหราคาท่ีอยูอาศัยและราคาหุนไดแตกตัวลง นําไปสูการเส่ือมถอยของคุณภาพหนี้ หลังจากนั้น
ไดเกิดภาวะเศรษฐกิจของเอเชียในป ค.ศ. 1997 โดยเร่ิมจากประเทศไทยท่ีขาดความพรอมและประสิทธิภาพ
ในการจัดการทางการเงิน จึงถูกโจมตีคาเงินบาท จนทําใหเกิดภาวะฟองสบูแตกในทายท่ีสุด 

จากท่ีไดนําเสนอขางตน การวิจัยนี้จึงมุงศึกษาถึงผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจป ค.ศ. 1990 และป 
ค.ศ. 1997 ตอการเคล่ือนยายการลงทุนทางตรงจากประเทศญ่ีปุนสูประเทศใน ASEAN4 (ไทย อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย และฟลิปปนส) และ NIEs3 (สิงคโปร ฮองกง เกาหลีใต) วาตัวแปรใดมีผลกระทบตอการเคล่ือนยาย
การลงทุนทางตรงจากประเทศญ่ีปุนในชวงหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 
 

กรอบแนวคิดและทฤษฏี 
การวิจยันี้มีทฤษฏีท่ีเกีย่วของท้ังหมด 4 ทฤษฏี คือ ทฤษฏี Solow growth model ทฤษฏีแบบจําลองสอง

ชองวาง ทฤษฏี Eclectic Theory และสมมติฐานหานบิน ดังนี ้
ทฤษฏี Solow growth model จะนํามาอธิบายในเร่ืองของจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึน เม่ือจํานวน

ประชากรที่เพิ่มขึ้นจะสงผลใหรายไดตอหัวลดลง และการออมลดนอยลงซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นเพื่อท่ีจะใหกลับมาท่ีจุดดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจเดิม จะตองเพ่ิมการ
ออมหรือการลงทุนเขาไปดวยการดึงดูดการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ (Solow, 1956) 

ทฤษฏีแบบจําลองสองชองวาง เปนแนวคิดทางทฤษฏีวาดวยการกอหนี้จากตางประเทศ เปนผลสืบเนื่อง 
มาจากการเกิดชองวาง 2 ชองคือ ชองวางการออม (saving gap) และชองวางการคา (trading gap) ซ่ึงสวนใหญ
ในประเทศดอยพัฒนาและกําลังพัฒนามักจะเกิดปญหาการออมนอยกวาการลงทุน และเกิดปญหาขาด
ดุลการคาเนื่องจากจําเปนตองนําเขาสินคาประเภททุนและเทคโนโลยีท่ีมีมูลคาสูงและวิกฤตเศรษฐกิจ   ในขณะ 
ท่ีมีขีดความสามารถในการสงออกเพียงสินคาปฐมภูมิท่ีมีมูลคาตํ่า จึงสงผลใหประเทศเหลานี้ตองหารายได
เพิ่มจากตางประเทศ โดยการดึงดูดการลงทุนทางตรงจากตางประเทศเขามาในประเทศคอนขางสูงเพื่อนําไปใช
พัฒนาประเทศ (ไตรรัตน โภคพลากรณ, 2547) 

ทฤษฏี Eclectic Theory เสนอโดย Dunning มีขอสมมติวาบริษัทจะรวมลงทุนโดยตรงในตางประเทศ ถา
หากบริษัทนั้นสามารถบรรลุเง่ือนไข 3 ขอ ไดแก Ownership Advantage, Internalization Advantage และ Location 
Advantage ความไดเปรียบท้ังสามดานท่ีกลาวมาขางตนลวนแตมีสวนเกื้อหนุนซ่ึงกันและกันและไมอาจแยก
ออกจากกันได ดังเชนประเทศญ่ีปุนท่ีเขามาลงทุนใน ASEAN4 เพราะตองการ Location Advantage เนื่องจากชวง
หลังเหตุการณ Plaza accord ทําใหญ่ีปุนมีตนทุนในการผลิตในประเทศสูงข้ึนจึงหาแหลงลงทุนนอกประเทศ จึง
ทําใหญ่ีปุนมี Ownership Advantage และ Internalization Advantage ตามมา เพราะวาเม่ือญ่ีปุนเขามาลงทุนใน 
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ASEAN4 แลวมีการนําเทคโนโลยีข้ันสูงเขามาใชในการผลิตใน ASEAN4 ทําใหสินคาภายในประเทศผูรับ
การลงทุนนั้นสามารถเลียนแบบไดยากและมีการแยงชิงตลาดจากภายในนอย (Dunning, 1980) เนื่องจากขาด
ความรูและผูเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยี 

สมมติฐานหานบินสามารถนํามาเกี่ยวของกับงานวิจัยในเร่ืองของการลงทุนทางตรงระหวาง
ประเทศ โดยจะเปรียบการลงทุนเหมือนลักษณะการบินของหาน โดยท่ีญ่ีปุนจะเปนผูนําฝูงตามมาดวยประเทศ
ใน NIEs เปนหานแถวสองและประเทศใน ASEAN4 เปนหานแถวท่ีสาม ตามดวยจีนเปนหานแถวสุดทาย 
(Kiyoshi, 2000) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาวาความสัมพันธของวิกฤตเศรษฐกิจป ค.ศ. 1990 ของญ่ีปุนและวิกฤตเศรษฐกิจป ค.ศ. 1997 
นั้น มีความสัมพันธและสงผลตอการลงทุนทางตรงจากประเทศญ่ีปุนมาสูประเทศ ASEAN4 (ไทย มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และฟลิปปนส) และ NIE3 (สิงคโปร ฮองกง เกาหลีใต) อยางไร โดยมุงศึกษาวาตัวแปรตาง ๆ มี

Plaza Accord 

เขาไปลงทุนในASEAN4 

การลงทุนทางตรงจาก
ญี่ปุนสู ASEAN4 

หลังจาก 1985– 1989 
เพ่ิมขึ้น 

เก็งกําไร
อสังหาริมทรัพย 

มีเงินจํานวนมากจากทวีปตางๆไหลเขา 
ASEAN4 

เศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย
มีเงินไหลเขา
จํานวนมาก 

ฟองสบูแตก /
เงินบาทถูก
โจมตีคาเงิน 

เกิดภาวะฟองสบูแตก 

การลงทุนทางตรงจากญี่ปุน
สู ASEAN4 หลังจากป 1990 
มีการลดลงในบางประเทศ
และเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลง

ในบางประเทศ การลงทุนทางตรงจากญี่ปุนสู 
ASEAN4 หลังจาก 1997 ลดลง 

ปจจัยดานอื่น ๆ 
1. อัตราเงินเฟอ  2. จํานวนประชากร  3. อัตราแลกเปลี่ยน  4. คาใชจายรัฐบาล 

After Crisis dummy variables 

คาเงินเยนแข็งตัว 

ญี่ปุนสงออกลดลง 

เงินเยนมีคามาก 
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ผลกระทบตอการเคล่ือนยายการลงทุนทางตรงจากประเทศญ่ีปุนมาสูประเทศ ASEAN4 และ NIE3 อยางไร 
หลังชวงวิกฤตเศรษฐกิจป ค.ศ. 1990 ของญ่ีปุนและวิกฤตเศรษฐกิจป ค.ศ. 1997 ของเอเชีย 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 สวน คือ การวิเคราะหเชิงปริมาณและการวิเคราะหเชิงพรรณนา ดังนี้ 
1.  การวิเคราะหเชิงปริมาณ คือการทดสอบขอมูล Panel data ต้ังแตป ค.ศ. 1970 – 2010 สําหรับ NIEs3 

และ ค.ศ. 1980 – 2010 สําหรับ ASEAN4 โดยใชวิธีการประมาณแบบจําลองทางเศรษฐมิติ 3 วิธี ไดแก Pooled 
OLS, Fixed effect และ Random effect โดยจะเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดจากการทดสอบ Hausman test และนําวิธีท่ีดี
ท่ีสุดมาวิเคราะหความสัมพันธและพิจารณาปจจัยท่ีกําหนดการลงทุนทางตรงจากประเทศญ่ีปุนสู ASEAN4 
และ NIE3 โดยจะใสคา Dummy Variables หลังวิกฤตเศรษฐกิจ 

2.  การวิเคราะหเชิงพรรณนาจะเปนวิเคราะหควบคูเชิงปริมาณกับการศึกษาโครงสรางและทิศทาง
โดยท่ัวไปของการลงทุนทางตรงจากประเทศญ่ีปุนสู ASEAN4 และ NIEs3 และการเสนอแนะนโยบายจาก
ผลการศึกษาตอประเทศไทย 

 

แบบจําลองท่ีใชในการวิจัย 
 

FDI = f{FDI, INF, GOVEXP, EXC, POP,EXCSC, Crisis1990, Crisis1997} 
lnFDIjapas4 =β β lnINF β lnEXC β lnPOP β lnGOVEXP

Crisis Crisis εit 
lnFDIjaptg3 =β β lnINF β lnEXC β lnPOP β lnGOVEXP

β lnEXCSC Crisis Crisis εit 
 
ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชวิธีการทดสอบของ Hausman ท้ัง 3 วิธี พบวา  
วิธีการวิเคราะหท่ีเหมาะสมสําหรับ ASEAN4 คือวิธี Random effect ซ่ึงพบวาปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดการ

ลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุน ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 คืออัตราเงินเฟอ (laginf) วิกฤตเศรษฐกิจป 
ค.ศ. 1990 ของญ่ีปุน (crisis 1990) และวิกฤตเศรษฐกิจป ค.ศ. 1997 ของเอเชีย (crisis 1997) อัตราแลกเปล่ียน 
(lagexc) และคาใชจายรัฐบาล (laggov) 

วิธีการวิเคราะหท่ีเหมาะสมสําหรับ NIE3 คือวิธี Fixed effect พบวาปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดการลงทุน
โดยตรงจากประเทศญ่ีปุน ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 คือ อัตราแลกเปล่ียน (lagexc) ณ ระดับความ
เช่ือม่ันรอยละ 95 คือ อัตราแลกเปล่ียนพาราโบลา (lagexcsc) วิกฤตเศรษฐกิจป ค.ศ. 1997  

อยางไรก็ตามเพื่อปองกันปญหา endoginity จึงใสคา lagged และเพื่อใหผลการทดลองออกมาสอดคลอง
จึงไดทําการทดลองโดยไมใสคา lagged ในอัตราแลกเปล่ียน ผลท่ีไดยังคงเปนไปในทิศทางเดิม 



141 
 

ตารางท่ี 1  การประมาณคาแบบจําลอง FDI ใน ASEAN4 และ NIE3 
 

ตัวแปร ASEAN4 NIE3 
c 2.298236** 16.04559** 

laggov 1.139683*** -1.138855 
lagpop -.223769 4.152382 

lagexcsc - -.1456607** 
lagexc .1779163*** 1.592782*** 
laginf -.2006482 .0889616 

Crisis1990 1.259514*** -.5099765 
Crisis1997 -.4278537*** .5256692** 

หมายเหตุ: ** และ *** หมายถึงระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 และ 99 ตามลําดับ 

 
จากการศึกษาโครงสรางและลักษณะการลงทุนทางตรงจากประเทศญ่ีปุนต้ังแตป ค.ศ. 1970 – 2010 

พบวา ญ่ีปุนเปนประเทศท่ีเขามาลงทุนในประเทศไทยมากท่ีสุดและเปนอันดับตน ๆ ในอาเซียน โดยในชวง
ป ค.ศ. 1986 – 1989 เปนชวงท่ีมีการเขามาลงทุนทางตรงจากประเทศญ่ีปุนอยางมาก เนื่องจากเปนชวงท่ีเกิด 
Plaza accord ทําใหเกิดการยายฐานการผลิตจากประเทศญ่ีปุนเขามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต จนกระท่ังใน
ป ค.ศ. 1997 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทําใหการลงทุนทางจากประเทศญ่ีปุนลดลง ในป ค.ศ. 2003 – 2009 มีการฟนตัว
ของการลงทุนทางตรงจากประเทศญ่ีปุนเนื่องจากประเทศไทยมีเสถียรภาพมากข้ึน ประกอบกับการใช
นโยบายตาง ๆ เพื่อสงเสริมการลงทุนทางตรง ทําใหมีการลงทุนทางตรงจากประเทศญ่ีปุนมากข้ึน 

อีกท้ังในอนาคตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะไดรับผลประโยชนจากแผนการกระตุนเศรษฐกิจ
จากรัฐบาลญ่ีปุน 10 ลานลานเยน ซ่ึงจะทําใหมีการส่ังผลิตจากประเทศญ่ีปุนเพิ่มมากข้ึน อีกท้ังนักลงทุนญ่ีปุน
ยังสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนราคาถูกไดมากกวาเดิมและนํามาใชเพื่อการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตเพิ่มมากข้ึน โดยอินโดนีเซีย ไทย และมาเลเซีย เปนกลุมประเทศที่จะไดรับผลประโยชนมากท่ีสุด 
สวนเกาหลีใตซ่ึงเปนคูแขงของญ่ีปุนท้ังในอุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมการตอเรือ และสินคา
อิเล็กทรอนิกส จะไดรับผลกระทบรุนแรงจากคาเงินเยนท่ีออนตัวลง ซ่ึงกระแสเงินทุนดอกเบ้ียตํ่าจากเม็ดเงิน
ท่ีรัฐบาลญ่ีปุนอัดลงสูระบบนั้น จะทําใหปริมาณการลงทุนในภูมิภาคเอเชียปรับเพิ่มข้ึน และจะทําใหราคา
สินทรัพยในภูมิภาคนี้ไตข้ึนตามไปดวย รวมไปถึงการเพิ่มข้ึนของการลงทุนและการบริโภค ซ่ึงจําเปนตองมี
การจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  
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อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาในเชิงปริมาณของ ASEAN4 และ NIEs3 พบวา อัตราแลกเปล่ียนมีนัยสําคัญทางบวก

กับการลงทุนทางตรงจากประเทศญ่ีปุน หมายความวาถาคาเงินเยนมีคาแข็งขึ้นโดยเปรียบเทียบ จะสงผลให
การลงทุนทางตรงจากประเทศญ่ีปุนในประเทศนั้นเพิ่มสูงข้ึน อีกท้ังใน NIEs3 อัตราแลกเปล่ียนแบบ
พาราโบลาแสดงใหเห็นวามีการลดลงในชวงท่ีคาเงินเยนมีคาแข็งข้ึนใน NIEs3 และวิกฤตเศรษฐกิจป ค.ศ. 
1990 ของญ่ีปุนและการใชจายภาครัฐบาลมีนัยสําคัญทางบวก ซ่ึงสงผลกระทบตอ ASEAN4 ทําใหมีการลงทุน
จากประเทศญ่ีปุนเพิ่มข้ึน และในวิกฤตเศรษฐกิจป ค.ศ. 1997 ของเอเชีย ทําใหการลงทุนทางตรงจากประเทศ
ญ่ีปุนลดลง แตใน NIEs3 นั้น วิกฤตเศรษฐกิจป ค.ศ. 1997 ทําใหมีการลงทุนทางตรงจากประเทศญ่ีปุนมาก
ข้ึน เนื่องจากประเทศใน NIEs3 ไดรับผลกระทบนอยกวาประเทศใน ASEAN4 

จากการศึกษาในเชิงพรรณนาจะเห็นไดวา ในอนาคต ASEAN4 จะไดรับผลประโยชนจากแผนการ
กระตุนเศรษฐกิจมูลคากวา 10 ลานลานเยนของประเทศญ่ีปุนมากกวา NIEs3 เนื่องจากจะทําใหเกิดการ
ลงทุนท่ีเพิ่มมากข้ึนในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต และจะเกิดการแขงขันท่ีเพิ่มมากข้ึนกับประเทศในกลุม 
NIEs3 เนื่องจากประเทศกลุมนี้จะเปนประเทศท่ีเปนคูแขงทางดานอุตสาหกรรมกับญ่ีปุน แสดงใหเห็นวา
ทิศทางในอนาคตภายหนาอัตราแลกเปล่ียนคาเงินเยนท่ีออนลงจะไมสงผลใหเกิดการลดลงของการลงทุน
ทางตรงจากประเทศญ่ีปุนสูประเทศใน ASEAN4 

จากการวิเคราะหเชิงปริมาณจะเห็นไดวา ญ่ีปุนไดใหความสําคัญกับอัตราแลกเปล่ียนในการเขามา
ลงทุนท้ัง ASEAN4 และ NIEs3 ในชวงหลายปท่ีผานมา ซ่ึงมีระดับนัยสําคัญอยูท่ีรอยละ 99 โดยท่ีอัตรา
แลกเปล่ียนของประเทศผูรับการลงทุนออนคาลงจะสงผลใหการลงทุนทางตรงจากประเทศญี่ปุนเพิ่มสูง
มากขึ้น ดังนั้นประเทศไทยควรจะควบคุมดูแลนโยบายการเงินอยางเครงครัด เพื่อปองกันไมใหเกิดภาวะเงิน
บาทท่ีสูงเกินไปและการใชจายภาครัฐบาลควรจะเนนไปท่ีระบบการขนสงภายในประเทศหรือโครงสราง
พื้นฐานของประเทศ เชน การขยายถนน ระบบรถไฟ เปนตน อีกทั้งควรจะเตรียมการรับมือกับภาวะ
เศรษฐกิจภายนอกประเทศ เนื่องจากการเกิดภาวะเศรษฐกิจในบางครั้งอาจทําใหเกิดการไหลออกของกลุม
ทุนในประเทศนั้น ๆ ถาหากมีการดึงดูดการลงทุนท่ีดี ยอมทําใหกลุมทุนเหลานั้นมีความสนใจเขามาลงทุน
ในประเทศมากขึ้น อยางไรก็ตามควรมีมาตรการในการรองรับการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคตและเตรียมความพรอมท่ีจะรับมือ เพื่อไมใหเกิดภาวะเชนเดียวกับในชวงวิกฤตเศรษฐกิจป ค.ศ. 1997 

จากการศึกษาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุนและเอเชียท่ีมีตอการเคล่ือนยายการลงทุน
ทางตรงจากประเทศญ่ีปุนสูประเทศในอาเซียน 4 และ 3 ประเทศอุตสาหกรรมใหม พบวามีการจัดเก็บรวบรวม
ขอมูลคอนขางนอยในบางประเทศ ดังนั้นการศึกษาคร้ังตอไปควรเลือกประเทศท่ีมีลักษณะทางเศรษฐกิจ
ใกลเคียงกันและมีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติท่ีดี เพื่อใหการศึกษามีความแมนยํามากยิ่งข้ึน 
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การเตรียมความพรอมขององคกรสื่อวิทยุโทรทัศนในการสรางการรับรูของประชาชน 
เพ่ือการเขาสูประชาคมอาเซียน 

PREPARATION OF TELEVISION CORPORATIONS TO CREATE  
PUBLIC AWARENESS TO ENTER THE ASEAN COMMUNITY 
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Phutthiphong  Rabchan 
ดร.ศรัณยธร ศศิธนากรแกว** 

Dr.Saranthorn Sasithanakornkaew  
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการเตรียมความพรอมขององคกรส่ือวิทยุโทรทัศนเพื่อการเขา
สูประชาคมอาเซียน 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับส่ือวิทยุโทรทัศนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
และการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ใชวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ (qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยการสัมภาษณเจาะลึก
ประชาชนท่ัวไปท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุมแบบงาย  เคร่ืองมือท่ีใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา ส่ือโทรทัศนมีการเตรียมความพรอม 4 ดาน คือ 
1) ความพรอมดานบุคลากร พบวาส่ือวิทยุโทรทัศนทุกสถานีใหความสําคัญในการเตรียมความพรอมดานภาษา 
อังกฤษใหกับนักขาวมากเปนอันดับแรก ดวยการจางวิทยากรมาอบรมความรูภาษาอังกฤษใหกับนักขาวและเปด 
รับนักขาวรุนใหมท่ีมีความรูภาษาอังกฤษ 2) ความพรอมดานเทคโนโลยี พบวาทุกสถานีมีการเตรียมความพรอม
และปรับปรุงอุปกรณการทํางานอยูเสมอ 3) ความพรอมดานรูปแบบเนื้อหาการนําเสนอ พบวาสวนมากจะ
นําเสนอในรูปแบบสกูปโดยแทรกอยูในขาวประจําวัน 4) ความพรอมดานนโยบายขององคกรส่ือวิทยุโทรทัศน 
พบวาผูบริหารทุกสถานีเห็นความสําคัญและมีนโยบายการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน และพบวา
การเปดรับส่ือวิทยุโทรทัศนอยูในระดับปานกลาง มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 เม่ือ
ทดสอบคาสัมประสิทธ์ิสหพันธระหวางการเปดรับส่ือวิทยุโทรทัศนเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี 
ความสัมพันธกับการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยูในระดับ  0.399 ** 
คําสําคัญ: ส่ือวิทยุโทรทัศน, ประชาคมอาเซียน  

___________________ 
*นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา  
   2555 
**อาจารยประจําสาขาวิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ABSTRACT 
 This research aimed 1) to study the preparation of television corporations to create public 
awareness to enter the ASEAN Community, and 2) to study the relationship between the exposure of 
Television Corporation to ASEAN Community and the information awareness of ASEAN Community 
among citizens in Bangkok.  The data were collected in qualitative and quantitative by using in-depth 
interview of 400 Bangkok residents and using simple random sampling.  The data-collection instrument 
was a questionnaire. The result showed that television media had prepared itself in 4 aspects: 1) Personnel 
preparation – Every television station considered the preparation of English proficiency of reporters at the 
first priority by arranging English training sessions for reporters and there was a demand for new reporters 
who had English proficiency,  2) Technology preparation – Every station kept its instruments and 
equipment up to date,  3) Content and presentation preparation – Most of the stations provided 
information in form of scoops inserted in daily news, and  4) Policy preparation –The board directors of 
every station were aware of the importance and had its policy for ASEAN Community Preparation.  
Furthermore, the research showed that citizen’s exposure to television was related to the awareness of 
ASEAN Community information, which was at a medium level, showing statistic significance at  .01 
level. The multiple linear regression between the exposure to radio and television medias concerning the 
ASEAN Economic Community and the awareness of ASEAN Economic Community information was 
equal to 0.399**  
Keywords: television,  ASEAN Community. 
 

บทนํา 
 ในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะกาวเขาสูเวทีประชาคมอาเซียนอยางเปนทางการ สมาชิกประชาคม
อาเซียน 10 ประเทศตางเตรียมความพรอม ในสวนของประเทศไทยมีแนวทางการเตรียมความพรอมโดย
กําหนดไวในยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) นําไปสู
การกําหนดแผนกลยุทธหรือแผนปฏิบัติของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน และในสวนของประโยชนท่ีจะไดรับและผลกระทบที่เกิดข้ึน ถือเปนหัวใจสําคัญท่ีจะทําใหการ
เตรียมความพรอมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 
 ส่ือวิทยุโทรทัศนเปนส่ือท่ีมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของมนุษยในทุกดาน ไมวา
จะเปนอิทธิพลตอการเรียนรู การรับรูและการสรางความเขาใจของคนในสังคม ท้ังยังเปนส่ือท่ีมีศักยภาพ
มากท่ีสุดในการเขาถึงผูชมไดงาย ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานะทางการศึกษา เนื่องจากสามารถสื่อสารไดท้ัง
ภาพและเสียงในขณะเดียวกัน 
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ดวยเหตุนี้  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการเตรียมความพรอมขององคกรส่ือวิทยุโทรทัศนในการสรางการ
รับรูของประชาชนเพ่ือการเขาสูประชาคมอาเซียน  โดยเนนศึกษาการเตรียมความพรอมเฉพาะ
สถานีโทรทัศน ชอง 3 ชอง 5 ชอง 7 ชองโมเดิรนไนนทีวี ชอง สทท.11 และชองไทยพีบีเอส 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาการเตรียมความพรอมขององคกรส่ือวิทยุโทรทัศนเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับส่ือวิทยุโทรทัศนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและการ
รับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative 

research) ดังนี้ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ  สัมภาษณเจาะลึกบุคคลผูมีสวนเกี่ยวของในองคกรสถานีโทรทัศน ชอง 3 ชอง 

5 ชอง 7 ชองโมเดิรนไนนทีวี  ชอง สทท.11 และชองไทยพีบีเอส  สถานีละ 2 คน รวมทั้งสัมภาษณ
นักวิชาการและนักส่ือสารมวลชน จํานวน  3 คน   

การวิจัยเชิงปริมาณ  ประชากรคือ ประชาชนท่ัวไปที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 50 เขต 
ท้ังชายและหญิง จํานวน 5,674,842 คน (สถิติ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554) โดยใชการสุมตัวอยางแบบงาย
ดวยสูตรการคํานวณของ Taro Yamane ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน  และใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล เปนสถิติเชิงพรรณนา (descriptive analysis) ไดแก การแจกแจงความถ่ี 
คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาความสัมพันธ (correlation) 
 

ผลการวิจัย     
 1. การเตรียมความพรอมบุคลากร  ส่ือโทรทัศนท้ัง 6 สถานี มีรูปแบบการเตรียมความพรอมท่ี
เหมือนกันคือ มีการอบรมใหความรูภาษาอังกฤษ โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาสอนพิเศษ และให
ความสําคัญเร่ืองความรูเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบาน โดยการสงนักขาวไปศึกษาดูงานประเทศในกลุมสมาชิก
ประชาคมอาเซียน 
 2. การเตรียมความพรอมเทคโนโลยี  ท้ัง 6 สถานี ใหความสําคัญเร่ืองเทคโนโลยีท่ีใชในการผลิต
ขาวอยูตลอดเวลา โดยการสํารวจความพรอมของอุปกรณการทํางานกอนออกเดินทางไปทําขาวอยูเสมอ และมี
การพัฒนาดานเทคนิคเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคต เชน เตรียมความพรอมรองรับการออกอากาศใน
ระบบไฮเดฟฟนิชัน และทีวีดิจิทัล 



147 
 

 3. การเตรียมความพรอมรูปแบบเนื้อหาการนําเสนอ พบวาการนําเสนอขาวสารเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน จะนําเสนอในรูปแบบสกูปขาว โดยแทรกอยูในขาวหลักของแตละวัน เปนการใหความรูเร่ือง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สวนเร่ืองการเมือง หากเปนประเด็นความขัดแยง ส่ือโทรทัศนทุกชองจะหลีกเล่ียงการ
นําเสนอ 
 4. การเตรียมความพรอมนโยบายขององคกรส่ือวิทยุโทรทัศน ทุกสถานีเห็นความสําคัญและมี
นโยบายการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน นักวิชาการดานส่ือสารมวลชนใหความเห็นวา ส่ือ
โทรทัศนยังเขาใจเร่ืองประชาคมอาเซียนนอย อาจจะมาจากสาเหตุท่ีนักขาวไมมีเวลาในการศึกษาหาขอมูล 
เนื่องจากภาระงานท่ีมีมากเกินไป เห็นไดชัดจากการส่ือสารออกมาจะเปนไปในทิศทางเดียวกันเกือบทุก
สถานี กลาวคือ เม่ือพูดถึงประชาคมอาเซียนมักใชคําวาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงเปนความเขาใจที่ผิด 
กอใหเกิดความเขาใจวา  ประชาคมอาเซียน หมายถึง ประชาคมเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว ซ่ึงความเปนจริง
แลวยังมีดานการเมือง สังคมและวัฒนธรรมดวย 
 ประชาชนกลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง รอย
ละ 56.8 อายุนอยกวา 25 ป รอยละ 63.8 การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 77.5 รายไดตอเดือนตํ่ากวา 
10,000 บาท รอยละ 55.8 และมีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 56.8 สวนความสัมพันธระหวางการ
เปดรับส่ือวิทยุโทรทัศนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาในหัวขอ “การเตรียมความพรอมขององคกรส่ือวิทยุโทรทัศนในการสรางการรับรูของ
ประชาชนเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน” พบวาสื่อวิทยุโทรทัศนทั้ง 6 สถานี ( ชอง 3 ชอง 5 ชอง 7 ชอง
โมเดิรนไนนทีวี ชอง สทท.11 และชองไทยพีบีเอส) ตางใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมดานบุคลากร
โดยเฉพาะการสงเสริมความรูทักษะดานภาษาอังกฤษ  และการสงเสริมใหบุคลากรไดไปศึกษาดูงานใน
ตางประเทศ สอดคลองกับการศึกษาของกรมอาเซียน  ดานการเตรียมความพรอมเทคโนโลยีนั้น ทุกชองตาง
พัฒนาและเตรียมการเพื่อใหสอดรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนอยูเสมอ มีการเตรียมความพรอมเพือ่รองรับ
การออกอากาศท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกลนี้  ไดแก  การเตรียมความพรอมในการออกอากาศในระบบไฮเดฟ 
ฟนิชัน และเตรียมความพรอมเขาสูยุคทีวีในระบบดิจิทัล การเตรียมความพรอมดานการนําเสนอ ท้ัง 6 สถานี
มุงเนนการนําเสนอขาวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในรูปแบบสกูปขาว  เนนใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนและขาวสารการเตรียมความพรอมของหนวยงานตาง ๆ ในประเทศการเตรียมความพรอมบทบาท
ของส่ือโทรทัศนและนโยบายองคกร สถานีโทรทัศนท้ัง 6 สถานี  ใหความสําคัญกับการทําหนาท่ีและบทบาท
ของส่ือมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สวนนโยบายนั้นทุกสถานีตางเนนย้ํา
การนําเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แตมีบางสถานีฯ เชน ชอง สทท.11 และโมเดิรนไนนทีวี 
ท่ีมีขอจํากัดในดานการปฏิบัติตามนโยบาย ทั้งนี้สาเหตุนาจะมาจากทั้งสองสถานีฯ อยูในการควบคุมของ
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หนวยงานภาครัฐ  อยางไรก็ตามในสวนของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานตางมีความสนใจในการเตรียมความพรอม
เปนอยางดี จากขอคนพบนี้สอดคลองกับการศึกษาของศศิวิมล บริบุญวงค (2555) ท่ีศึกษาในหัวขอ “ทิศทาง
ส่ือมวลชนไทยในเวทีประชาคมอาเซียน” ผลการศึกษาพบวา  ส่ือมวลชนจะตองชวยกันสรางและตอกย้ําให
ทุกคนรูสึกเปนประชากรคนหน่ึงของอาเซียนและส่ือรุนใหมควรพรอมรวมเวทีกับส่ือตางประเทศใหมากกวานี้ 
ท้ังเวทีเล็กและเวทีใหญ การสรางคนโดยเลือกคนท่ีใชภาษาได ออกไปทํางานตางประเทศใหมากข้ึน  
 นอกจากนี้ ขอคนพบท่ีไดจากการสัมภาษณเจาะลึกนักวิชาการดานส่ือสารมวลชน พบวา ส่ือมวลชน
มีความสนใจในการเตรียมความพรอมขององคกรและมีความพรอมท่ีจะนําเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนเพื่อใหเกิดการรับรูกับประชาชนไดเปนอยางดี จะเห็นไดวาทุกชองมีการนําเสนอขาวสารเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนออกมาบางแลว  แตยังมีขอท่ีนาเปนหวงในประเด็นบทบาทการนําเสนอขอมูลขาวสาร เชน 
นักขาวดานส่ือโทรทัศนยังมีความรูความเขาใจเร่ืองประชาคมอาเซียนนอยมาก อาจจะเปนเพราะนักขาวไมได
ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบานทําใหรูเพียงแคผิวเผินเทานั้น นอกจากน้ันแลวการนําเสนอขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พบวาไมมีสถานีโทรทัศนชองใดมีการวิเคราะหเจาะลึกในประเด็นท่ีกําลัง
เปนขอพิพาท  เชน  ความขัดแยงในหมูเกาะทะเลจีนใตและหมูเกาะสแปรทลีย พาราเซล อาจมาจากการท่ี
นักขาวยังไมมีความรูมากพอที่จะวิเคราะห และยังไมชํานาญเรื่องภาษาอังกฤษ   ประเด็นที่นาเปนหวงคือ  
หลายชองนําเสนอเพื่อกอใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องของประชาคมอาเซียน โดยมุงนําเสนอ
เรื่องประชาคมเศรษฐกิจประเด็นเดียว จนทําใหสื่อนําเสนอไปในทํานองเดียวกันวาหากจะรายงานเรื่อง
ประชาคมอาเซียน มักนําเสนอในประเด็นประชาคมเศรษฐกิจหรือเออีซี จากขอคนพบนี้สอดคลองกับการศึกษา
ของกวี จงกิจถาวร (2553) ซ่ึงไดศึกษาในหัวขอ บทบาทส่ือมวลชนกับการกาวสูประชาคมอาเซียน สรุปไววา 
ปญหาของส่ือมวลชนไทยคือ ไมเขาใจประวัติศาสตร วัฒนธรรม เร่ืองละเอียดออนในประเทศเพ่ือนบาน คิด
ในกรอบเสมอไมคิดนอกกรอบ สนใจแตเร่ืองของประเทศตนเองไมสนใจเร่ืองของประเทศเพ่ือนบาน 
 จากสมมติฐาน ความสัมพันธระหวางการเปดรับส่ือวิทยุโทรทัศนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมีผลตอ
การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอยางไร  ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวาความสัมพันธระหวางการเปดรับส่ือวิทยุโทรทัศนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมีผล
ตอการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ  .01 หมายความวา หากกลุมตัวอยางไดเปดรับส่ือวิทยุโทรทัศนมากจะมีความรูความเขาใจ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเปนอยางดี  
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาสภาพปญหาการทํางานของส่ือโทรทัศนในกํากับดูแลของหนวยงานรัฐ เจาะลึกแตละ
สถานี เชน เร่ืองนโยบายของสถานีกับความเปนไปไดจริงของผูปฏิบัติงาน เปนตน โดยเสนอใหศึกษาสถานีวิทยุ
โทรทัศนแหงประเทศไทย (สทท.11) และสถานีโมเดิรนไนนทีวี (ชอง 9 อสมท.)  
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2. ดานการนําเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของส่ือมวลชน ควรนําเสนอในรูปแบบ 
สารคดี การตูน โดยเนื้อหาท่ีนําเสนอควรเปนเร่ืองพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
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บทคัดยอ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับทักษะการบริหารท้ัง 5 ดาน ไดแก ทักษะดานความคิด 
รวบยอด ทักษะดานมนุษย ทักษะดานเทคนิค ทักษะดานการศึกษาและการสอน และทักษะดานความรูความ
เขาใจของผูบริหารระดับตน ตามทัศนะของผูปฏิบัติงานในฝายการผลิต และ 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการ
บริหารของผูบริหารระดับตน ตามทัศนะของผูปฏิบัติงานในฝายการผลิตท่ีมีความแตกตางกันในดานระยะเวลา
การทํางานในองคกรและหนวยงานท่ีสังกัดในฝายการผลิต กลุมตัวอยางคือผูปฏิบัติงาน ฝายการผลิต จํานวน 
380 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูโดยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด พบวาระดับ
ทัศนะของผูปฏิบัติงานท่ีมีตอทักษะการบริหารของผูบริหารระดับตนท้ัง 5 ดาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
( = 3.177) เม่ือพิจารณารายดานพบวา ผูบริหารระดับตนมีทักษะการบริหารอยูในระดับปานกลางทุกดาน 
โดยเรียงจากมากไปหานอยตามคาเฉล่ียคือ ทักษะดานการศึกษาและการสอน ( = 3.201) เปนลําดับท่ี 1 
ทักษะดานเทคนิค ( = 3.189) เปนลําดับท่ี 2 ทักษะดานความรูความเขาใจ ( = 3.186) เปน  ลําดับท่ี 3 
ทักษะดานความคิดรวบยอด (  = 3.049)  เปนลําดับท่ี 4 และทักษะดานมนุษย ( = 2. 960) เปนลําดับท่ี 5 
111 1 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
   ปการศึกษา 2555 
** ประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผูบริหารระดับตน จําแนกตามขอมูลผูปฏิบัติงานพบวา ผูปฏิบัติงานท่ีมี
ระยะเวลาทํางานในองคกรแตกตางกัน มีทัศนะไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว สวนผูปฏิบัติงาน
ในสังกัดฝายผลิตท่ีหนวยงานแตกตางกัน มีทัศนะไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว 
คําสําคัญ: ทักษะการบริหาร, ผูบริหารระดับตน, อุตสาหกรรมยานยนต 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were:  1) to study managerial skills level of the first-level managers 
which are consisted of 5 aspects such as conceptual skills, human skills, technical skills, educational and 
instructional skills and cognitive skills as perceived of workers in production division, and 2) to compare 
the managerial skills of the first-level managers classified by working period in organization and sections 
in production division. The sample groups for this research were 380 workers in production division. The 
tool for data collection in this research was questionnaire consisting of rating scales with the reliability 
value equal to 0.953. The statistics used for this included percentage, mean, standard deviation, One Way 
ANOVA and least significant difference: LSD The results of research were, as follows: The overall of the 
managerial skills of first level manager were at a middle level ( = 3.117). Having considered by 
aspects, the first level managers who had managerial skills were also at the middle level at all aspects 
ranking from the most to the least in terms of means, for example, the 1st level ( = 3.201) was 
educational and instructional skills, 2nd level ( = 3.189) was technical skills, 3th level ( = 3.186) was 
cognitive skills, 4th level ( = 3.049) was conceptual skills, and 5th level ( = 2.960) was human skills, 
respectively. The comparison of managerial skills of the first-level managers which were classified by 
operator’s data, indicated that the workers who had different working period did not have different 
attitudes. So the hypotheses are rejected. Whereas the workers who were in different sections in 
production division do not find significant differences, either.  
Keywords: managerial skills, the first-level managers,  automotive industry. 
 

บทนํา 
  ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนตเปนธุรกิจท่ีตองใชทรัพยากรมนุษยจํานวนมากท้ังระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการ ในการผลิตรถยนต 1 คัน ตองใชนวัตกรรมการออกแบบ เทคโนโลยี การแปรรูปวัสดุ อุปกรณ 
แรงงาน ท่ีตองสัมพันธกัน โดยอาศัยหลักการบริหารท่ีประกอบไปดวย การวางแผน การจัดองคการ การนํา 
และการควบคุม พรอมท้ังองคประกอบท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ ไดแก การจัดการการตลาด การจัดการ
การผลิต การจัดการการเงินการบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการเทคโนโลยีและการส่ือสาร ท้ังหมด

X

X

X X
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นี้ตองผสมผสานใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคของธุรกิจ ซ่ึงจะประสบผลสําเร็จไดตองอาศัยปจจัย
สําคัญในการขับเคล่ือน นั่นคือ ทรัพยากรมนุษยในองคการซ่ึงเปนผูปฏิบัติงาน แบงออกเปน 2 ฝาย คือ ฝาย
บริหารและฝายปฏิบัติการ โดยฝายบริหารแบงออกเปน 3 ระดับ คือ  1) การบริหารระดับสูง  2) การบริหาร
ระดับกลาง และ 3) การบริหารระดับตน ซ่ึงแตละระดับมีผูบริหารทําหนาท่ีดังนี้ ผูบริหารระดับสูง ทําหนาท่ี
วางแผนการดําเนินการ กําหนดนโยบาย เปาหมายธุรกิจ ผูบริหารระดับกลาง ทําหนาท่ีนํานโยบายและเปาหมาย
ธุรกิจจากผูบริหารระดับสูงมาแปลงเปนแผนงานในการดําเนินงาน และผูบริหารระดับตน ทําหนาท่ีนําแผนงาน
จากผูบริหารระดับกลางมาปฏิบัติใหบรรลุความสําเร็จโดยอาศัยฝายปฏิบัติการซ่ึงประกอบดวย พนักงานฝมือ
ในระดับตาง ๆ ซ่ึงพนักงานในฝายปฏิบัติการจะอยูภายใตการบริหารของผูบริหารระดับตนหรือผูบริหารการ
ผลิตหรือหัวหนางานการผลิต ผูบริหารระดับตนตองทําหนาท่ีเช่ือมโยงนโยบายจากผูบริหารระดับกลางหรือ
ระดับสูงลงมาสูพนักงานดวยความเขาใจตอการดําเนินงานหรือเปาหมายขององคกร พรอมกันนั้นจะตองนํา
ความตองการของพนักงานรายงานตอผูบริหารระดับกลางหรือระดับสูงใหมีความเขาใจในสถานการณท่ีเกดิข้ึน 
โดยเฉพาะปญหาการบริหารแรงงานท่ีจะกอใหเกิดการพิพาทแรงงาน ผูบริหารระดับตนมีหนาท่ีสําคัญหลาย
ประการในการบริหารงานใหครอบคลุมทุกประเด็น ซ่ึงองคกรธุรกิจการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต ผูบริหาร
ระดับตนมีหนาท่ีการบริหารในดานตาง ๆ ดังนี้ การบริหารการผลิต การบริหารคุณภาพ การจัดการวัตถุดิบ 
การบริหารผลิตภาพ การสงเสริมกิจกรรมเพ่ิมผลผลิต การบริหารดําเนินการในระบบตาง ๆ เชน ระบบคุณภาพ 
ระบบความปลอดภัย ระบบส่ิงแวดลอม ซ่ึงภารกิจเหลานี้ ผูบริหารระดับตนตองเปนผูขับเคล่ือน ผลักดัน สงเสริม
ใหพนักงาน ดําเนินภารกิจเหลานี้อยูตลอดเวลา ผูบริหารระดับตนตองใชทักษะการบริหารมาประยุกตใชเพื่อให
บรรลุตามเปาหมายท่ีองคกรกําหนด  
 ในฐานะที่ผูวิจัยทํางานในหนวยงานวางแผนและควบคุมการผลิต ตองทําหนาที่ประสานงานกับ     
ผูบริหารระดับตนในฝายผลิตท่ีมีจํานวนหลายหนวยงาน พบวาผูบริหารระดับตนบางทานมีความเขาใจในหลักการ
บริหารยังไมลึกซ้ึงและขาดทักษะทางการบริหาร ไมสามารถนําไปแกไขในสถานการณตาง ๆ ได เชน ทักษะ
ความคิดรวบยอดท่ียังไมสามารถมองเห็นภาพรวมการผลิตท้ังระบบได ทําใหไมสามารถอธิบายส่ิงท่ีเกิดขึ้น
ใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจได ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารระดับตนของ บริษัทออโตอัล
ลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด โดยใชมุมมองหรือทัศนะของผูปฏิบัติงานในฝายการผลิตเปนผูใหขอมูล โดย
เปนขอมูลท่ีผูปฏิบัติงานในฝายการผลิตไดเห็น ไดรับรูดวยตนเอง วาทักษะการบริหารของผูบริหารการผลิต
ระดับตนเปนอยางไร โดยผูวิจัยนําแนวคิดทักษะการบริหารของโรเบิรต แอล แคทซ (Robert L. Katz) มาใช 
ประกอบดวย 3 ทักษะ ไดแก 1) ทักษะดานความคิดรวบยอด (conceptual skills)  2) ทักษะดานมนุษย (human 
skills) 3) ทักษะดานเทคนิค (technical skills) และนําแนวคิดทักษะการบริหารของเธลเบอรท  แอล  เดรค และ
วิลเลียม  เอช  โรว  (Thelbert  L.  Drake & William  H.  Roe) มาใชดวย ซ่ึงประกอบดวย 2 ทักษะ ไดแก  1) 
ทักษะดานการศึกษาและการสอน (educational and instructional skills) และ 2) ทักษะดานความรูความเขาใจ 
(cognitive skills) 
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ตัวแปรตน ตัวแปรตาม

ขอมูลผูปฏิบัติงาน ทักษะการบริหารของผูบริหารการผลิตระดับตนท้ัง 5 ดาน

1. ระยะเวลาการทํางานในองคกร 1. ทักษะดานความคิดรวบยอด 

    1.1 ตํ่ากวา 4 ป 2. ทักษะดานมนุษย

    1.2 ต้ังแต 5 – 8 ป 3. ทักษะดานเทคนิค 

    1.3 มากกวา 9 ป ข้ึนไป 4. ทักษะดานการศึกษาและการสอน

2. หนวยงานท่ีสังกัดในฝายการผลิต 5. ทักษะดานความรูความเขาใจ

    2.1 แผนกปมช้ินสวน (stamping)

    2.2 แผนกประกอบตัวถัง (body)

    2.3 แผนกสี (paint)

    2.4 แผนกประกอบเคร่ืองยนต (powertrain)

    2.5 แผนกประกอบข้ันสุดทาย (trim and final)
    2.6 แผนกจัดสงช้ินสวน (material handing)

  ดวยความสําคัญของผูบริหารระดับตนดังกลาว ผูวิจัยมีความเห็นวา ทักษะการบริหารของผูบริหาร
ระดับตนฝายการผลิต บริษัทออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด เปนสิ่งที่นาศึกษาอยางยิ่ง ทั้งนี้จะได
ทราบถึงทักษะการบริหารของผูบริหารระดับตนที่ผูปฏิบัติงานในฝายการผลิตตองการ และนําผลการวิจัย
คร้ังนี้ไปเปนแนวทางในการสรางหลักสูตรฝกอบรมสําหรับผูบริหารระดับตน เพื่อพัฒนาใหผูบริหารหรือ
หัวหนางานการผลิตมีทักษะการบริหารในดานตาง ๆ เปนบุคคลท่ีมีความเหมาะสมตอการเปนผูบริหาร
ระดับตนท่ีดี และสอดคลองกับการบริหารงานในสถานการณท่ีมีการแขงขันกันอยางรุนแรงสําหรับ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตลอดจนเปนการพัฒนาองคการใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน พรอมรองรับการ
เปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เม่ือมีการรับแรงงานในกลุม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเขามาสูอุตสาหกรรมยานยนต 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาระดับทักษะการบริหารท้ัง 5 ดาน ไดแก ทักษะดานความคิดรวบยอด (conceptual 
skills) ทักษะดานมนุษย (human skills) ทักษะดานเทคนิค (technical skills) ทักษะดานการศึกษาและการ
สอน (educational and instructional skills) และทักษะดานความรูความเขาใจ (cognitive skills) ของผูบริหาร
ระดับตนตามทัศนะของผูปฏิบัติงานในฝายการผลิต 
  2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผูบริหารระดับตนตามทัศนะของผูปฏิบัติงานในฝายการผลิต 
ท่ีมีความแตกตางกันในดานระยะเวลาการทํางานในองคกรและหนวยงานท่ีสังกัดในฝายการผลิต 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                   

             ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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สมมติฐานการวิจัย 
1.  ทักษะการบริหารของผูบริหารการผลิตระดับตน ตามทัศนะของผูปฏิบัติงานในฝายการผลิตท่ีมี

ระยะเวลาการทํางานในองคกรแตกตางกัน มีความแตกตางกัน 
2.  ทักษะการบริหารของผูบริหารการผลิตระดับตน ตามทัศนะของผูปฏิบัติงานในฝายการผลิตท่ีมี

หนวยงานท่ีสังกัดในฝายการผลิตแตกตางกัน มีความแตกตางกัน 
 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย  ผูวิจัยตองการใหผูปฏิบัติงานสามารถใหทัศนะของตนเองท่ีมีตอผูบริหารระดับ  
ตนโดยเปนขอมูลท่ีผูปฏิบัติงานในฝายการผลิตไดเห็น ไดรับรูดวยตนเอง วาทักษะการบริหารของผูบริหาร
การผลิตระดับตนเปนอยางไร โดยกําหนดตัวแปรอิสระ ไดแก  1) ระยะเวลาการทํางานในองคกร และ  2) 
หนวยงานท่ีสังกัดในฝายการผลิต  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
   ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก พนักงานปฏิบัติการฝายการผลิตของบริษัทออโตอัลลายแอนซ 
(ประเทศไทย) จํากัด ในจังหวัดระยอง ท่ีปฏิบัติงานอยูในป พ.ศ. 2555 จํานวน 6,848 คน (ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2555) และสุมกลุมตัวอยางดวยสูตรของยามาเน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 380 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถาม มี 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลดานประชากรศาสตร
ของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 2 ขอ ไดแก ขอท่ี 1 ระยะเวลาการทํางานในองคกร เปนระดับการวัดขอมูล
ประเภทเรียงลําดับ (ordinal scale) และขอท่ี 2 หนวยงานท่ีสังกัดในฝายการผลิต เปนระดับการวัดขอมูลประเภท
นามบัญญัติ (nominal scale) ตอนท่ี 2 สอบถามทัศนะของผูปฏิบัติงานที่มีตอทักษะการบริหารของผูบริหาร
การผลิตระดับตน ลักษณะคําถามเปนแบบอันตรภาคช้ัน 5 ระดับ จํานวน 25 ขอ   
 การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยแจกแบบสอบถามในชวงประชุมกอนปฏิบัติงานและ
จัดเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูโดยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (least significant difference: 
LSD) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  1.  กลุมตัวอยางมีประสบการณการทํางานตํ่ากวา 4 ป จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 25 มีประสบการณ
การทํางานต้ังแต 5-8 ป จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 35.5 และมีประสบการณการทํางานมากกวา 9 ปข้ึนไป 
จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 39.5 จําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัดในฝายการผลิตพบวา แผนกปมช้ินสวน มี
จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.7 แผนกประกอบตัวถัง มีจํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 28.2 แผนกสี มีจํานวน 
60 คน คิดเปนรอยละ 15.8 แผนกประกอบเคร่ืองยนต มีจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 8.2 แผนกประกอบข้ัน
สุดทาย มีจํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 3 และแผนกจัดสงช้ินสวน มีจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 14.2  
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   2.  ระดับทัศนะของผูปฏิบัติงานท่ีมีตอทักษะการบริหารของผูบริหารระดับตนท้ัง 5 ดาน โดยรวม
อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดานพบวา มีคาเฉล่ียระดับปานกลางโดยเรียงจากมากไปหานอยตาม
คาเฉล่ีย ไดแก ทักษะดานการศึกษาและการสอนเปนลําดับท่ี 1 ทักษะดานเทคนิคเปนลําดับท่ี 2 ทักษะดาน
ความรูความเขาใจเปนลําดับท่ี 3 ทักษะดานความคิดรวบยอดเปนลําดับท่ี 4  และทักษะดานมนุษยเปนลําดับ
ท่ี 5 ดังนี้ 
  ระดับทักษะดานความคิดรวบยอด เรียงจากมากไปหานอยตามคาเฉล่ีย เม่ือพิจารณารายขอพบวา มี
ความรูความเขาใจในนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนลําดับท่ี 1 มีความสามารถในการบริหารงานให
สอดคลองกับนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนลําดับท่ี 2 มีความเขาใจกระบวนการผลิตรถยนตโดยรวม
เปนลําดับท่ี 3 มีความรูความเขาใจในระบบการบริหารการผลิตเปนลําดับท่ี 4 และมีความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติงานของหนวยงานเปนลําดับท่ี 5 
  ระดับทักษะดานมนุษย เรียงจากมากไปหานอยตามคาเฉล่ีย เม่ือพิจารณารายขอพบวา มีความ 
สามารถในการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธในหนวยงาน เชน กิจกรรม ดานกีฬา ดานพบปะสังสรรค
เปนลําดับท่ี 1 สามารถใหความคิดและใหคําปรึกษาแกพนักงานเปนลําดับท่ี 2 มีความเปนกันเอง ไมถือตัว 
และวางตนอยางเหมาะสม เปนลําดับท่ี 3 สามารถทํางานรวมกับพนักงานและประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ 
เปนลําดับท่ี 4 และสามารถเปนแบบอยางและเปนท่ียอมรับของพนักงานเปนลําดับท่ี 5 
  ระดับทักษะดานเทคนิค เรียงจากมากไปหานอยตามคาเฉล่ีย เม่ือพิจารณารายขอพบวา มีความสามารถ
ในการแกไขปญหาเก่ียวกับคุณภาพของผลิตภัณฑเปนลําดับท่ี 1 มีความสามารถในการสงเสริมกิจกรรมการ
ผลิต ไดแก กิจกรรม 5ส กิจกรรมขอเสนอแนะ ฯลฯ เปนลําดับที่ 2 มีความสามารถในการใหคําปรึกษาแก
พนักงานเกี่ยวกับปญหาการผลิตเปนลําดับที่ 3 มีความสามารถในการใชเครื่องมือทางสถิติสําหรับการเพิ่ม
ผลิตภาพและการควบคุมคุณภาพเปนลําดับท่ี 4 และมีความรูในการปฏิบัติงานกับเคร่ืองจักรเปนลําดับท่ี 5 
   ระดับทักษะดานการศึกษาและการสอน เรียงจากมากไปหานอยตามคาเฉล่ีย เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
สามารถสอนงานในตําแหนงงานตาง ๆ ใหกับพนักงานเปนลําดับที่ 1 สามารถจัดหลักสูตรฝกอบรมให
สอดคลองกับระดับเสนทางความกาวหนาทางอาชีพเปนลําดับท่ี 2 มีการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช
ในการเรียนและฝกอบรมเปนลําดับท่ี 3 มีความสามารถในการจัดเตรียมส่ือการสอนและเอกสารอบรมเปนลําดับ
ท่ี 4 และมีการติดตามและสนับสนุนใหพนักงานเขารับการพัฒนาจากการฝกอบรมเปนลําดับท่ี 5    
  ระดับทักษะดานความรูความเขาใจ เรียงจากมากไปหานอยตามคาเฉล่ีย พิจารณารายขอพบวา มี
ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาเปนลําดับท่ี 1 มีการนําความรูการบริหารการผลิตมาใชในการเพิ่ม
ผลผลิตของหนวยงานเพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคตเปนลําดับท่ี 2 มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงวิธีการปฏิบัติ 
งานแนวทางใหม ๆ ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมการทํางานเปนลําดับท่ี 3 มีการนําแนวทางการบริหาร
แบบใหม ๆ มาประยุกตใชในองคกรเปนลําดับท่ี 4 และมีวิสัยทัศนในการนําองคกรสูความสําเร็จทันตอโลก
ธุรกิจในยุคปจจุบันเปนลําดับท่ี 5 
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  3.  สําหรับทักษะการบริหารโดยรวม เม่ือจําแนกตามประสบการณการทํางานพบวา มีระดับทัศนะอยู
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาชวงประสบการณการทํางานมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ตํ่ากวา 4 ป และชวงประสบการณ
การทํางานมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ มากกวา 9 ป  เม่ือจําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัดในฝายการผลิต พิจารณาตาม
หนวยงานพบวา หนวยงานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือแผนกปมช้ินสวน หนวยงานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือแผนก
ประกอบข้ันสุดทาย 
 4.  การเปรียบเทียบทัศนะของผูปฏิบัติงานท่ีมีตอทักษะการบริหารโดยรวมของผูบริหารระดับตนพบวา  
ผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณการทํางานแตกตางกัน มีระดับทัศนะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
พนักงานท่ีจําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัดในฝายการผลิตแตกตางกัน มีระดับทัศนะไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
  5.  การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผูบริหารระดับตน จําแนกตามขอมูลผูปฏิบัติงานพบวา     
ผูปฏิบัติงานท่ีมีระยะเวลาทํางานในองคกรแตกตางกัน และอยูในสังกัดฝายผลิตท่ีหนวยงานแตกตางกัน มี
ทัศนะไมแตกตางกัน ปฏิเสธสมมติฐาน สามารถอธิบายไดวาผูบริหารระดับตนมีความใกลชิดกับ
ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงผู ปฏิบัติงานมีทัศนะมองเห็นผูบริหารระดับตนมีความสามารถทางการบริหาร สอดคลองกับ
การศึกษาระดับทัศนะของผูปฏิบัติงานท่ีมีตอทักษะการบริหารของผูบริหารระดับตน พบวาทักษะดาน
การศึกษาและการสอนเปนลําดับท่ี 1  เม่ือนํารายขอลําดับท่ี 1 ของแตละดานมารวมกันพบวา ผูบริหารการ
ผลิตมีความสามารถดังนี้ 
 ระดับทักษะดานความคิดรวบยอด พบวามีความรูความเขาใจในนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัท
เปนลําดับท่ี 1 

 ระดับทักษะดานมนุษย พบวามีความสามารถในการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธใน
หนวยงาน เชน กิจกรรมดานกีฬา ดานพบปะสังสรรค เปนลําดับท่ี 1 
  ระดับทักษะดานเทคนิค พบวามีความสามารถในการแกไขปญหาเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑเปน
ลําดับท่ี 1 
  ระดับทักษะดานการศึกษาและการสอน พบวามีความสามารถในการสอนงานในตําแหนงงานตาง ๆ 
ใหกับพนักงานเปนลําดับท่ี 1 

  ระดับทักษะดานความรูความเขาใจ พบวามีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาเปนลําดับท่ี 1 

 

ขอเสนอแนะ 
  1.  ควรนําลําดับท่ี 4 และท่ี 5 ของแตละทักษะ ไปเปนขอมูลเพื่อนําไปสรางหลักสูตรเพ่ือพัฒนาให
ผูบริหารระดับตนมีทักษะเพิ่มข้ึน ดังนี้  1) ทักษะดานความคิดรวบยอด ควรแกไขในดานความรูความเขาใจ
ในระบบการบริหารการผลิต และความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานของหนวยงาน  2) ทักษะดานมนุษย 
ควรแกไขในดานการทํางานรวมกับพนักงานและประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ  และการประพฤติปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางและเปนท่ียอมรับของพนักงาน  3) ทักษะดานเทคนิค ควรแกไขในดานความสามารถใน
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การใชเคร่ืองมือทางสถิติสําหรับการเพ่ิมผลิตภาพและการควบคุมคุณภาพ และความรูในการปฏิบัติงานกับ
เคร่ืองจักร  4) ทักษะดานการศึกษาและการสอน ควรแกไขดานความสามารถในการจัดเตรียมส่ือการสอน
และเอกสารอบรม และการติดตามและสนับสนุนใหพนักงานเขารับการพัฒนาดวยการฝกอบรม และ 5) 
ทักษะดานความรูความเขาใจ ควรแกไขในดานการนําแนวทางการบริหารแบบใหม ๆ มาประยุกตใชในองคกร 
และวิสัยทัศนในการนําองคกรสูความสําเร็จทันตอโลกธุรกิจในยุคปจจุบัน  
 2.  ควรพัฒนาผูบริหารระดับตนอยางตอเนื่อง ในเร่ืองความตองการฝกอบรมทักษะการบริหารใน
ดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคการในอนาคต และศึกษาความพรอมของผูบริหารระดับตน
เพื่อพรอมรับการเปล่ียนแปลงสูการเขาเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ  1) เปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติกับการสอนโดยใชแนวคิดวิธีธรรมชาติ  2) 
เปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนโดยใช
กิจกรรมบทบาทสมมติกับการสอนโดยใชแนวคิดวิธีธรรมชาติ กลุมตัวอยางคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน 2 หองเรียน 
ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 50 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย (simple random sampling) โดย
วิธีจับสลากเลือกโรงเรียน จับสลากเลือกหองเรียน และจับสลากเลือกวิธีสอน ไดกลุมทดลองท่ี 1 สอนโดย
ใชกิจกรรมบทบาทสมมติ จํานวน 25 คน และกลุมทดลองท่ี 2 สอนโดยใชแนวคิดวิธีธรรมชาติ จํานวน 25 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ และแผนการ 
11 
* นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปการศึกษา 2555 
**อาจารยประจําคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
***อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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จัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิธีธรรมชาติ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ  และ 3) แบบ 
วัดเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
และการทดสอบที (t-test) พบวา 1) ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถม ศึกษาปท่ี 6 ท่ี
ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติกับการสอนโดยใชแนวคิดวิธีธรรมชาติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 2) เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอน
โดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติกับการสอนโดยใชแนวคิดวิธีธรรมชาติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
คําสําคัญ:  กิจกรรมบทบาทสมมติ, แนวคิดวิธีธรรมชาติ   
 

ABSTRACT 
 This present research aimed to compare: 1) the English communicative speaking ability, and 2) 
attitudes in English learning of Prathomsuksa 6 students taught by using role - play activities and the 
natural approach. The samples of this research consisted of 50 students in Prathomsuksa 6 of Anuban 
Watparinayok School, Bangkok Primary Service Area Office, in the second semester of the academic year 
2012. They were obtained by using simple random sampling method – choosing schools, classroom, and 
teaching method by drawing lots. All 50 students were randomly divided into two equal groups. One 
group was taught by using role - play activities and the other was taught by using the natural approach. 
Each group consisted of 25 students. The research instruments comprised: 1) learning management plans 
taught by using role - play activities and the natural approach, 2) the English communicative speaking 
ability test, and 3) a questionnaire on attitudes towards English learning with a reliability of 0.793. The 
data was statistically analyzed for mean, standard deviation, and independent samples t-test. The findings 
revealed that: 1) English speaking abilities of Prathomsuksa 6 students taught by role - play activities and 
the natural approach was significantly different at a .05 level, and 2) The attitudes towards English 
learning of Prathomsuksa 6 students taught by role - play activities and the natural approach was 
significantly different at a .05 level. 
Keywords: role – play, the natural approach.   
 

บทนํา  
 กิจกรรมบทบาทสมมติคือการแสดงบทบาทตามสถานการณท่ีกําหนดข้ึน โดยมีความสอดคลองกับ
บทเรียน เปนเทคนิคในการจัดกิจกรรมวิธีหนึ่งท่ีจะชวยใหผูเรียนมีโอกาสใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
ท่ีเอ้ือประโยชนใหผูเรียนเกิดทักษะทางภาษา เพราะการสรางสถานการณสมมติแลวใหผูเรียนสวมบทบาท
นั้น ๆ จะชวยใหเกิดจินตนาการและแรงบันดาลใจท่ีจะนําทักษะทางภาษาท่ีไดเรียนรูมาใชเพื่อการสื่อสาร 
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(สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2535, หนา 143) กิจกรรมบทบาทสมมติจึงมีประโยชนตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งตอทักษะการฟง การพูด สามารถกําหนดเปนกิจกรรมในข้ันการนําไปใช (พรสวรรค  สีปอ, 2550, 
หนา 104) สวนการสอนภาษาโดยใชแนวคิดวิธีธรรมชาติ เปนวิธีการสอนท่ีพัฒนาโดยแครชเชนและเทอร
เรล (Krashen & Terrell, 1983) เนนการรับภาษามากกวาการเรียนภาษา เรียนอยางคอยเปนคอยไปตามลําดับ
ของการเรียนรูภาษาแมคือ เร่ิมต้ังแตทักษะการฟง ไปสูทักษะการพูด การอานและการเขียนตามลําดับ โดย
การใหผูเรียนไดฟงภาษาโดยใหปจจัยปอนท่ีเขาใจได (comprehensible input) มีระยะเวลาของการปรับตัว
และส่ังสมประสบการณทางภาษา (silent period) เม่ือพรอมที่จะพูด ผูเรียนจะพูดออกมาไดเองโดยไมตองมี
การบังคับ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบระหวางการสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ (role play) กับการ
สอนโดยใชแนวคิดวิธีธรรมชาติ (the natural approach) วาวิธีการไหนท่ีจะพัฒนาความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษ และทําใหผูเรียนเกิดเจตคติท่ีดีตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากนอยกวากัน   
 

วัตถุประสงคของการวิจัย   
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับ

การสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติกับการสอนโดยใชแนวคิดวิธีธรรมชาติ    
2. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับ

การสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติกับการสอนโดยใชแนวคิดวิธีธรรมชาติ     
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 50 คน แบงเปนเพศชาย 12 คน เพศหญิง 
38 คน อายุเฉลี่ย 11 ป ไดมาจากการสุม 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกใชวิธีการสุมอยางงาย (simple random 
sampling) โดยวิธีจับสลากเลือกโรงเรียน ไดโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ซ่ึงมีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
จํานวน 4 หองเรียน จัดหองเรียนแบบคละความสามารถ ขั้นตอนที่ 2 สุมอยางงายโดยวิธีการจับสลากเลือก
หองเรียน ไดหองเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/3 และ 6/4 ขั้นตอนที่ 3 สุมอยางงายโดยใชวิธีสอนเปนหนวย
การสุม ไดกลุมทดลองท่ี 1 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/4 สอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ จํานวน 25 คน และ
กลุมทดลองท่ี 2 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/3 สอนโดยใชแนวคิดวิธีธรรมชาติ จํานวน 25 คน   

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย   
   1. แผนการจัดการเรียนรู โดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ จํานวน 9 ช่ัวโมง 
 2. แผนการจัดการเรียนรู โดยใชแนวคิดวิธีธรรมชาติ จํานวน 9 ช่ัวโมง  
 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ แบบปากเปลา  
ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือ 

 1. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู มีข้ันตอนดังนี้ 
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  1.1 ศึกษาวิธีสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติและวิธีการสอนโดยใชแนวคิดวิธีธรรมชาติ 
วิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ และแนวคิดวิธีธรรมชาติ กําหนดเนื้อหาท่ี
เหมาะสมกับการสอนนักเรียน จํานวน 3 เร่ือง ไดแก Directions, Foods and Drinks, Shopping       
  1.2 สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติและแนวคิดวิธีธรรมชาติ จํานวน 
18 แผน ใชเวลาในการสอน 5 สัปดาห สัปดาหละ 4 ช่ัวโมง รวมท้ังส้ิน 18 ช่ัวโมง      
  1.3 นําแผนจัดการการเรียนรูไปหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ไดผลดังนี้ แผนการจัดการเรียนรูโดย
ใชกิจกรรมบทบาทสมมติไดคาเฉล่ีย 4.58 สวนแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิธีธรรมชาติ ไดคาเฉล่ีย 
4.57 แผนการสอนท้ัง 2 วิธีมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด      
 2. การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ มีข้ันตอนดังนี ้  
  2.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบ และเกณฑการประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
พรอมท้ังสรางแบบทดสอบแบบปากเปลา (oral test) เพื่อทดสอบนักเรียนท้ัง 2 กลุม ใชเวลาสอบคนละประมาณ 
5 นาที  
  2.2 นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปหาคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ไดคาต้ังแต 0.80 - 
1.00 แสดงวาอยูในเกณฑท่ีมีความเท่ียงตรง  
  2.3 นําแบบทดสอบไปทดลองใช (try-out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสุวรรณา
รามวิทยาคม ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 1 คน จากน้ันนําไปทดสอบกับนักเรียนอีก 5 คน แกไขปรับปรุง
จนกระท่ังไดแบบสอบถามท่ีสามารถนําไปใชในการวิจัยได  
   2.4 การตรวจสอบความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ พิจารณาจากความสอดคลองของการใหคะแนน
ของคณะกรรมการ จํานวน 2 คน คือ ผูวิจัย และผูรวมวิจัยอีก 1 คน ไดทดลองใหคะแนนนักเรียน 5 คน โดย
ใหนักเรียนพูดตอบคําถาม และบันทึกเสียงของนักเรียนทุกคนไว นําคะแนนของกรรมการทั้ง 2 คน มาหาคา
ความสอดคลองของการใหคะแนนดวยการหาคาสัมประสิทธ์ิสหพันธแบบเพียรสัน (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2545, 
หนา 281) พบวามีคาเทากับ 0.810  ซ่ึงถือวามีความสัมพันธกันในระดับสูง  
  2.5 นําแบบทดสอบไปใชกบันักเรียนซ่ึงเปนกลุมตัวอยางท้ังสองกลุม  
 3. การสรางแบบวัดเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ มีข้ันตอนดังนี ้
   3.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบวัดเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ   
   3.2 กําหนดเนื้อหาและรูปแบบ จากนั้นสรางแบบวัดเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ จํานวน 40 ขอ 
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale)  5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert) 
   3.3 นําแบบวัดเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ ไปหาคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) คัดเลือกขอคําถามท่ีมีคาต้ังแต 0.5 ข้ึนไป และขอท่ีผูเช่ียวชาญใหคะแนนต้ังแต 0.80 - 1.00 
แสดงวาแบบวัดเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษอยูในเกณฑท่ีมีความเท่ียงตรง 
  3.4 นําแบบวัดเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษไปทดลองใช (try out) กับนักเรียนช้ันมัธยม ศึกษา 
ปท่ี 1 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคุณภาพรายขอ
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โดยใชเทคนิค 50 % หาคาอํานาจจําแนก และคัดเลือกเฉพาะคาท่ีมีอํานาจจําแนกต้ังแต 1.75 ข้ึนไป จํานวน 
20 ขอ   
   3.5 หาคาความเช่ือม่ันของแบบวัดเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษท้ังฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟา (-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.793 
   3.6 นําแบบวัดเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษที่ผานการพิจารณาคัดเลือกและหาคุณภาพแลว
ไปใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
 

ผลการวิจัย 
1. ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอนโดย

ใชกิจกรรมบทบาทสมมติ สูงกวากลุมท่ีไดรับการสอนโดยใชแนวคิดวิธีธรรมชาติ ดังตารางท่ี 1  
 

ตารางท่ี  1  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับ       
                    การสอนโดยใชกจิกรรมบทบาทสมมติกับการสอนโดยใชแนวคิดวิธีธรรมชาติ  
 

วิธีสอน n X  SD t df sig 

ใชกิจกรรมบทบาทสมมติ 25 48.56 9.42  

4.482* 
 

24 
 

.000 
ใชแนวคิดวิธีธรรมชาติ 25 37.08 7.10 

*p < .05  
 

2. เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอนโดยใช
กิจกรรมบทบาทสมมติ สูงกวากลุมท่ีไดรับการสอนโดยใชแนวคิดวิธีธรรมชาติ ดังตารางท่ี 2  

 
 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ท่ีไดรับการ 
                  สอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ กับการสอนโดยใชแนวคิดวิธีธรรมชาติ    
 

วิธีสอน n X  SD t df sig 

ใชกิจกรรมบทบาทสมมติ 25 84.96 6.15  

2.633* 
 

45.70 
 

0.011 
ใชแนวคิดวิธีธรรมชาติ 25 79.32 7.99 

 *p < .05  
 

อภิปรายผล 
 1. ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอน

โดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติกับท่ีไดรับการสอนโดยใชแนวคิดวิธีธรรมชาติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาคาคะแนนเฉล่ียพบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติมีคา
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คะแนนเฉล่ียเทากับ 48.56 สูงกวาคาคะแนนเฉล่ียของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชแนวคิดวิธีธรรมชาติซ่ึงเทากับ 
37.08 อาจเปนเพราะกิจกรรมบทบาทสมมติมีลักษณะเดนหลายประการที่สงเสริมใหนักเรียนพัฒนาความ 
สามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ดังนี้   

ประการท่ี 1 กิจกรรมบทบาทสมมติ เปนการจัดการเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนไดฝก
พูดภาษาอังกฤษดวยตัวเองจึงเปนการเรียนรูท่ีเกิดจากประสบการณตรง อันจะสงผลใหนักเรียนพัฒนาความ 
สามารถในการพูดภาษาอังกฤษไดอยางดี สอดคลองกับแนวคิดของลาดูส (Ladousse, 1988, p. 94) ท่ีกลาววา 
กิจกรรมบทบาทสมมติสามารถชวยพัฒนาความคลองแคลวในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ผูเรียนจะไดรับ
ประสบการณท่ีหลากหลาย เชน ไดเรียนรูโครงสรางและหนาท่ีทางภาษา มีโอกาสฝกพูด ฝกการใชภาษาใน
รูปแบบตาง ๆ รวมทั้งการแสดงทาทางตามบทบาท ไดเรียนรูการทํางานเปนกลุม มีปฏิสัมพันธกับผูคนใน
สถานการณท่ีแตกตางกัน และชวยสรางความมั่นใจแกผูเรียนใหกลาพูดกลาแสดงออก และสนุกสนานใน
การเรียน กิจกรรมบทบาทสมมติจึงชวยพัฒนาความสามารถในการพูดของนักเรียนไดอยางดี สวนการสอน
โดยใชแนวคิดวิธีธรรมชาติจะเนนการใหปจจัยปอนคือ ใหผูเรียนไดฟงภาษาอังกฤษมาก ๆ เพื่อใหคุนเคย โดย
เร่ิมตนจากทักษะการฟงไปสูทักษะการพูด ซ่ึงตองใชระยะเวลานาน และจะตองไดยินไดฟงบอย ๆ ผูสอนจึง
ตองมีความชํานาญในการพูดภาษาอังกฤษ แตการสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติจะเปนการฝกภาษาพูด
แบบกาวกระโดด ดวยการฝกพูดโดยตรง เม่ือพูดบอย ๆ หรือไดยินเพื่อนพูดบอย ๆ จึงเกิดทักษะในการใชภาษา        

ประการท่ี 2 กิจกรรมบทบาทสมมติจะกระตุนใหผูเรียนเกิดความพยายามในการนําภาษามาใชใน
การสื่อสาร เพราะเปนการสมมติสถานการณที่สามารถเกิดขึ้นไดในชีวิตประจําวัน จากการทดลองพบวา
นักเรียนมีความกระตือรือรนท่ีจะจําบทใหได พยายามนําเสนอการแสดงใหนาสนใจท้ังลีลาทาทางและ
น้ําเสียง บางคร้ังนักเรียนก็เลือกใชโครงสรางทางภาษาหรือสํานวนการพูดท่ีเคยเรียนมาแลวในการแสดง เม่ือ
นักเรียนเร่ิมคุนเคยกับกิจกรรมการแสดงแลว จะเร่ิมสนุกสนานกับการแสดงตามบทบาทท่ีไดรับ ดังท่ีวิสาข 
จัติวัตร (2546, หนา 20) ไดกลาววา การแสดงบทบาทสมมติเปนกิจกรรมท่ีดีท่ีสุดท่ีชวยกระตุนใหนักเรียน
สามารถใชภาษาส่ือสารไดเหมาะสมกับสภาพของสังคม เพราะไดสวมบทบาทตาง ๆ ที่นักเรียนจะมีโอกาส
นําไปประยุกตใชในชีวิตจริง สวนการสอนโดยใชแนวคิดวิธีธรรมชาติจะเนนท่ีทักษะการฟงไปสูทักษะการ
พูด นักเรียนจะไมถูกบังคับใหพูดหากยังไมพรอม การปฏิบัติตามครูหรือตามคําสั่งจึงมักไดผลในระยะ
เริ่มตน โดยเร่ิมตนจากประโยคงายไปสูยาก แตการสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติจะเร่ิมฟงและพูดไป
พรอมกัน ซ่ึงอาจจะตองทองจําบทพูดบาง แตก็สงผลใหมีความคงทนในการใชภาษา   

ประการท่ี 3 กิจกรรมบทบาทสมมติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยครูเปนผูวางแผนจัดการเรียนรูและ
เปนท่ีปรึกษา นักเรียนจึงมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนอยางแทจริง ทําใหการเรียนบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 
สอดคลองกับงานวิจัยของซิกเลอรและออคเคย (Siglie & Ockey, 1998, p. 31) ท่ีวา วิธีการเรียนท่ีเนนผูเรียน
เปนศูนยกลางและเห็นความสําคัญของการส่ือสารโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ ทําใหนักเรียนมีความกระตือ 
รือรนในการเรียน เนื่องจากไดมีสวนรวมในการสรางสรรคสถานการณในการส่ือสาร สามารถนําความรูทาง
ภาษาท่ีไดเรียนมาใชในสถานการณจริง ซ่ึงเปนการตอบสนองการเรียนอยางแทจริง ขณะท่ีการสอนโดยใช
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แนวคิดวิธีธรรมชาติ ครูตองเปนผูใหปจจัยปอนทางภาษาทีละเล็กทีละนอย ครูหรือส่ือทางการศึกษาจึงเปน
ศูนยกลางของการจัดการเรียนรูแทนนักเรียน 

ประการท่ี 4 กิจกรรมบทบาทสมมติมุงเนนการสื่อสารภาษาโดยใชกระบวนการกลุมสัมพันธ 
กลาวคือใหเรียนเปนกลุมทีมหรือคู โดยกําหนดบทบาทใหนําภาษาท่ีเรียนมาใชในการติดตอส่ือสารและมี
ปฏิสัมพันธรวมกันกับเพื่อน มีการแขงขันระหวางกลุมวากลุมไหนจะแสดงไดดีหรือพูดไดคลองแคลวกวากัน 
มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในบรรยากาศท่ีเปนกันเอง ทําใหนักเรียนเกิดความม่ันใจ กลาพูดกลาแสดงออก 
สนทนาโตตอบกันอยางเปนธรรมชาติ สอดคลองกับงานวิจัยของสิริพร ปองกงลาด (2545, หนา 48) ท่ีกลาวถึง
การทํากิจกรรมเปนคูหรือเปนกลุม จะสรางความมั่นใจกับผูเรียนมากกวาการตองทําคนเดียว เม่ือมีความม่ันใจ
แลวเขาจะกลาพูดกลาแสดงออก ซ่ึงทําใหการพูดส่ือสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะท่ีการสอนโดยใช
แนวคิดวิธีธรรมชาติโดยสวนใหญครูจะเปนศูนยกลางของการจัดการเรียนการสอน  

2. เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่ไดรับการสอนโดยใช
กิจกรรมบทบาทสมมติกับไดรับการสอนโดยใชแนวคิดวิธีธรรมชาติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 เม่ือพิจารณาคาคะแนนเฉลี่ยแลวพบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติมีคาคะแนน
เฉลี่ยเจตคติ 84.96 สูงกวาคาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่เรียนโดยใชแนวคิดวิธีธรรมชาติซึ่งเทากับ 79.32 
อาจเปนเพราะวา กิจกรรมบทบาทสมมติชวยพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน สามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริง ทําใหนักเรียนเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ 
นอกจากนี้กิจกรรมบทบาทสมมติมักเปนกิจกรรมคูหรือกลุม ซึ่งทําใหนักเรียนรูสึกมั่นใจและปลอดภัยใน
การเรียน สอดคลองกับความเห็นของลาดูส (Ladousse, 1988, p. 94) ท่ีกลาววา กิจกรรมบทบาทสมมติชวย
ใหผูเรียนไดฝกภาษาในรูปแบบตาง ๆ ในสถานการณท่ีปลอดภัย ทําใหผูเรียนม่ันใจ กลาพูดกลาแสดงออก 
รูสึกสนุกสนานไปกับสถานการณและองคประกอบของการแสดง เชน การจัดฉาก การแตงกาย และบทสนทนา
อีกท้ังมีการแขงขันกันระหวางกลุมทําใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนและเกิดแรงจูงใจในการฝกใชภาษา
อยางจริงจัง สวนการสอนโดยใชแนวคิดวิธีธรรมชาติ ผูสอนจะเปนศูนยกลางของการจัดการเรียนรู ควบคุม
และดําเนินกิจกรรมท้ังหมด แมจะมีพัฒนาการทีละข้ันตอน จากงายไปยาก แตก็ตองใชเวลานานพอสมควร 
สงผลใหคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมของนักเรียนกลุมท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติสูงกวานักเรียน
กลุมท่ีเรียนโดยใชแนวคิดวิธีธรรมชาติ   

 
  

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1. ควรใชกิจกรรมบทบาทสมมติเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
แตไมควรจัดซํ้ากันบอย ๆ ในรูปแบบเดิม เพราะจะทําใหนักเรียนเกิดความเบ่ือหนายได และควรใหนักเรียน
มีสวนรวมในการเลือกเนื้อหาในการเรียนการสอน เพราะจะทําใหนักเรียนมีความสนใจในกระบวนการเรียน
การสอนมากข้ึน    
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  2. จากการนํากิจกรรมบทบาทสมมติไปใชพบวา ระยะแรกนักเรียนจะทองจําบทพูด หากทองจํา
บทพูดไมไดก็จะขาดความมั่นใจ ไมกลาพูด รวมทั้งไมกลาแสดงลีลาทาทาง ทําใหการแสดงไมมีชีวิตชีวา 
ผูสอนจึงควรใหเวลาในการฝกซอม รวมทั้งใหคําปรึกษาชวยเหลือ ใหกําลังใจ และแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ระหวางเรียน จะทําใหนักเรียนคลายความวิตกกังวลและกลาแสดงออกมากข้ึน   
  3. นักเรียนมักจะจับคูหรือกลุมเดิม ผูสอนควรจัดกลุมคละความสามารถกัน ท้ังนักเรียนเกง 
ปานกลาง และออน และควรสงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสใชภาษาท่ีไดเรียนในสถานการณจริงอยางตอเนื่อง
และสมํ่าเสมอ  
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  
  1. ควรนําการสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติกับการสอนโดยใชแนวคิดวิธีธรรมชาติไปศึกษา
เปรียบเทียบกันในทักษะอ่ืน ๆ นอกจากทักษะการพูด ซ่ึงอาจจะไดผลแตกตางไป    
  2. ควรนําการสอนโดยกิจกรรมบทบาทสมมติกับการสอนโดยใชแนวคิดวิธีธรรมชาติไปศึกษา
เปรียบเทียบกันในระดับช้ันอ่ืน ๆ เพื่อหาความเหมาะสมในการสอนในแตละระดับชวงช้ัน 
  3. ควรนําการสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติหรือการสอนโดยใชแนวคิดวิธีธรรมชาติไป
ทดลองสอนภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ เชน ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุน หรือภาษาฝร่ังเศส เปนตน   
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บทคัดยอ 
จากรายงานการสํารวจการใชประโยชนจากการแพทยทางเลือก/การแพทยแบบผสมผสานของ

ประชาชนในภาพรวมของโลก  พบวาที่ผานมามีอัตราการขยายตัวสูงขึ้น จึงทําการวิจัยเชิงสํารวจขอมูล
การดูแลสุขภาพทางเลือกขึ้นในบางพื้นที่ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบขอมูลการดูแล
สุขภาพทางเลือกโดยศึกษาชุมชนตําบลบึงศาล อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก กลุมตัวอยาง ไดแก 
ประชาชนที่อาศัยอยูในตําบลบึงศาล อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก จํานวน 274 หลังคาเรือน คํานวณ
ตามสูตรของทาโร ยามาเน เลือกหลังคาเรือนละ 1 คน โดยการสุมตัวอยางแบบงาย สํารวจขอมูลท่ัวไป 
ขอมูลการดูแลสุขภาพทางเลือกและขอมูลความรูดานการแพทยทางเลือก โดยใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยจัดทํา
ข้ึน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง  รอยละ 63.5 มีอายุระหวาง 25-59  ป  สวนใหญ
การศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี  รอยละ 58.0 ดานการดูแลสุขภาพทางเลือกของประชาชนสวนใหญท่ีใช
เปนประจําคือ การกินอาหารท่ีปรุงจากพืชผักหรือสมุนไพรเพื่อสุขภาพ รอยละ 59.8  ดานความรูเกี่ยวกับ
การแพทยทางเลือก สวนใหญรูวาน้ําขิงชวยขับลม ลดอาการทองอืด ทองเฟอ รอยละ  91.7 
คําสําคัญ: การแพทยทางเลือก, การแพทยแบบผสมผสาน, สุขภาพทางเลือก, สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 
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ABSTRACT   
 The trend of using alternative medicine and integrated medicine throughout the world is increasing. 
The similar trend is likely to be increase in Thailand. To prove this, the researchers had carried out a study 
on health care with alternative medicine among villagers of Beung San Subdistrict, Ongkharak District, 
Nakhon Nayok Province. The objective of this present study was to obtain information about the use of 
alternative medicine among the villagers. The samples were 274 householders in Beung San Subdistrict, 
Ongkharak District, Nakhon Nayok Province obtained by using Taro Yamene’s sample size calculation 
and simple random sampling method. The data was collected by the use of the developed questionnaire 
asking about: general information on the health care with alternative medicine and villager’s knowledge 
on an alternative medicine. The survey results were as follows: 63.5% of the samples were female, 58% of 
the samples were in between 25-59 years old, and 93.1 % of their education was lower undergraduate. The 
results indicated that 59.8% of the samples consumed herbal vegetable as their healthy food. According to 
their knowledge on alternative medicine, it was found that 91.7 % of the samples knew that drinking 
ginger ale could help expelling gas and relieve the flatulence. 
Keywords:  alternative medicine, integrated medicine, alternative health, herbal health. 
 

บทนํา  
            จากรายงานสํารวจความตองการและอัตราการใชประโยชนจากการแพทยทางเลือก/การแพทยแบบ
ผสมผสานของประชาชนในภาพรวมของโลกพบวา ในชวงสองทศวรรษท่ีผานมามีอัตราการขยายตัวท่ีสูงมาก 
ยกตัวอยางเชน จากรายงานของ ดร.ไอเซนเบิรกและคณะ (มหาวิทยาลัยฮาวารด) สํารวจการใชประโยชนการ 
แพทยทางเลือกของประชาชนชาวอเมริกันระหวางป ค.ศ. 1990 และ ค.ศ. 1997 พบวาประชาชนใชบริการ
การแพทยทางเลือกสูงเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 47 (629 ลานคร้ัง) และเปนตัวเลขท่ีสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับการใช
บริการการแพทยแบบปฐมภูมิในปเดียวกัน (386 ลานคร้ัง) จากแนวโนมดังกลาวนี้เองสงผลกระทบใหเกดิความ
ต่ืนตัวและมีการจัดระบบองคความรูในเร่ืองการแพทยทางเลือก/การแพทยแบบผสมผสานอยางเอาจริงเอาจัง
ในตางประเทศตลอดระยะเวลา 10 กวาปท่ีผานมา รวมท้ังองคการอนามัยโลกเองก็ตระหนักถึงความสําคัญ
ดังกลาว จึงกําหนดยุทธศาสตรทางดานนี้ออกมาในแผนป ค.ศ. 2002 – 2005 วาจะชวยเหลือประเทศตาง ๆ 
ในการกําหนดนโยบายระดับชาติเพื่อประเมินและควบคุมการใชประโยชนจากการแพทยทางเลือก/การแพทย
แบบผสมผสาน สงเสริมการสรางหลักฐานท่ีนาเช่ือถือในดานความปลอดภัย ศักยภาพ และคุณภาพของการ
รักษาและผลิตภัณฑในกลุมนี้จะใหความม่ันใจวามีคุณภาพ รวมท้ังจะสงเสริมใหเกิดการใชประโยชนโดยผู
ใหบริการและผูมารับบริการ และจากการสํารวจขององคการอนามัยโลกเองพบวามีการแพทยทางเลือก 5 เร่ือง
ท่ีมีการใชประโยชนในโลกมากท่ีสุดคือ การแพทยพื้นบานของจีน  โฮมีโอพาธี ไคโรแพรกติก  อายุรเวท และ
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ยูนานิ ซ่ึงก็เปนการแพทยทางเลือกลําดับแรกของการดําเนินงานโดยองคการอนามัยโลก ณ ขณะน้ีองคการ
อนามัยโลกมีเอกสารรับรองอยางเปนทางการในการใชประโยชนจากการฝงเข็มและไคโรแพรกติก จากรายงาน
สุขภาพทางเลือกของสํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข (ตุลาคม พ.ศ. 2540) กลาววา กระแสเร่ืองการแพทย
ทางเลือกในสังคมไทยเร่ิมกอตัวอยางเดนชัดเม่ือประมาณป พ.ศ. 2530 โดยเร่ิมตนจากการนําสมุนไพรมาใช 
การร้ือฟนภูมิปญญาการแพทยแบบพื้นบาน ไปจนถึงการแสวงหารูปแบบ/วิธีการรักษาแบบตาง ๆ จากตาง 
ประเทศมาใชกันอยางหลากหลาย จนกระท่ังมีการกอต้ังกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
ข้ึนในป พ.ศ. 2545 ตามกฎกระทรวงการแบงสวนราชการกรมฯ สถานการณการใหบริการการแพทยทางเลือก
ในประเทศไทยจากรายงานของสํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข (ตุลาคม พ.ศ. 2540) พบวาจากการสง
แบบสอบถามไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จํานวน 253 หนวยงาน เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานดานการแพทย
ทางเลือกป พ.ศ. 2540 แสดงผลดังนี้ โรงพยาบาลท่ัวไป/ศูนย (13.98 %) สสจ. (21.05 %) กรมการแพทย (26.47 %)  
กรมสุขภาพจิต  (47.37 %)  กรมควบคุมโรค (33.33 %) กรมอนามัย (43.75 %) รวมการใหบริการการแพทย
ทางเลือก (23.32 %) และจากการสงแบบสอบถามสํารวจและสุมเขาเก็บขอมูลจากโรงพยาบาลและสถานบริการ
สุขภาพ  ปงบประมาณ  2546  ของกองการแพทยทางเลือก  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก จํานวน 1,092 แหง เพื่อศึกษาสถานการณการใหบริการดานการแพทยทางเลือกป พ.ศ. 2546 พบวา
โรงพยาบาลท่ัวไป/ศูนย (52.17 %)โรงพยาบาลชุมชน (8.19 %) โรงพยาบาลเอกชน (7.85 %) รวมการดําเนินการ
ดานแพทยทางเลือก (11.81 %) โดยการแพทยทางเลือกท่ีมีการใหบริการมากท่ีสุดคือ คลินิกฝงเข็ม จํานวน  
85 แหง คิดเปน 65.89 % ของจํานวนโรงพยาบาลท่ีใหบริการดานการแพทยทางเลือก (129 แหง) จะเห็นได
วาในชวง 15  ปท่ีผานมา (นับจากป พ.ศ. 2540) การแพทยทางเลือกมีอัตราการขยายตัวสูงข้ึนเร่ือย ๆ และเปนท่ี
สนใจของประชาชนในสังคมเปนอยางยิ่ง ผูวิจัยเล็งเห็นวาการแพทยทางเลือกเปนการสงเสริมสุขภาพอีกทาง
หนึ่ง ซ่ึงจะชวยใหประชาชนหางไกลจากโรค ลดการเกิดโรค ชวยประหยัดงบประมาณของประเทศในการใช
จายดานคารักษาพยาบาลได จึงสํารวจขอมูลการดูแลสุขภาพทางเลือกในชุมชนตําบลบึงศาล  อําเภอองครักษ 
จังหวัดนครนายก เพื่อสงเสริมการสรางความรูดานการแพทยทางเลือกท่ีนาเช่ือถือในดานความปลอดภัย ศักยภาพ 
และคุณภาพของการรักษาและผลิตภัณฑท่ีม่ันใจวาจะสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนและเผยแพรขอมูลได
อยางถูกตองแกประชาชนตอไป 
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
เพื่อทราบขอมูลและการดูแลสุขภาพทางเลือกของประชาชนตําบลบึงศาล อําเภอองครักษ จังหวดั

นครนายก 
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                       ตัวแปรตน                                                                                      ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
  

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
              การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรคือ ประชาชนในตําบลบึงศาล อําเภอองครักษ  
จังหวัดนครนายก เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามประมาณคา 4 ระดับ โดยขอคําถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล 
ไดแก เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน สถานท่ีพัก โรคประจําตัว การดูแลสุขภาพ
ทางเลือกและความรูดานการแพทยทางเลือก เปนตน ใชเวลาเก็บขอมูล 2 สัปดาห  

 
ผลการวิจัย 

1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 63.5 มีอายุ 25-59 ป รอยละ 58.0 การศึกษาตํ่ากวา
ปริญญาตรี รอยละ 93.1 สถานภาพสมรส (อยูดวยกัน) รอยละ 59.5 มีอาชีพรับจาง รอยละ 24.8 มีรายไดตํ่า
กวา 10,000 บาท รอยละ 71.5 สถานท่ีพักอาศัยเปนบานสวนตัว รอยละ 81.8 มีโรคประจําตัว รอยละ 48.5 

2. การดูแลสุขภาพทางเลือก พบวาประชาชนมีการใชประโยชนจากการแพทยทางเลือก 60 คน (51.5 %)  
ใชการแพทยแบบผสมผสานรวมกับการแพทยแผนปจจุบันเปนบางคร้ัง จํานวน 45 คน (34.1 %) ใชการรักษา
โรคแผนปจจุบันเปนประจํา จํานวน 56 คน (42.4 %) ซ้ือยากินเองเปนบางคร้ัง จํานวน 44 คน (33.3 %) กิน
อาหารที่ปรุงจากพืชผักหรือสมุนไพรเพื่อสุขภาพเปนประจํา จํานวน 79 คน (59.8 %) ใชยาสมุนไพรจําพวกยา
ดมเปนประจํา จํานวน 47 คน (35.6 %) ใชยาสมุนไพรจําพวกยาทาเปนประจํา จํานวน 46 คน (34.8 %)  

3. ความรูเกี่ยวกับการแพทยทางเลือก พบวาประชาชนมีความรูวาการบําบัดรักษาแบบใชกายและใจ 
เชน การใชสมาธิบําบัด โยคะ ช่ีกง จํานวน 56 คน (42.4 %) มีความรูวาการแพทยทางเลือกสามารถใชวิธีการ
บําบัดรักษาโดยการใชสารชีวภาพ สารเคมีตาง ๆ เชน สมุนไพร วิตามิน อาหารสุขภาพ จํานวน 63 คน  (47.7  %) 
มีความรูวาการแพทยทางเลือกคือการบําบัดรักษาโดยการใชหัตถการตาง ๆ เชน การนวด การดัด การจัด

สํารวจขอมูลการดูแลสุขภาพทางเลือก 
- ขอมูลท่ัวไป    
- ขอมูลการดูแลสุขภาพทางเลือกของ  
   ประชาชน 
- ความรูดานการแพทยทางเลือกของ 
  ประชาชน  
 

เพื่อทราบขอมูลดูแลสุขภาพทางเลือก 
เพื่อนําไปสงเสริมการใชสุขภาพทางเลือกท่ี
นาเช่ือถือ มีความปลอดภัย มีศักยภาพ  
คุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนได 
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กระดูก จํานวน 76 คน (57.6 %)  มีความรูวาการแพทยทางเลือกท่ีนําไปใชเสริมหรือใชรวมกับการแพทยแผน
ปจจุบัน จํานวน 72 คน (54.5 %) มีความรูวาใบรางจืดสามารถลางสารพิษในรางกาย จํานวน 95 คน (72 %) มี
ความรูวาการนวดหลังชวยบรรเทาอาการปวดกลามเนื้อหลังได จํานวน 103 คน (78 %) มีความรูวาน้ํามะตูม
เปนยาระบาย ขับลม แกทองเฟอ ชวยยอยอาหาร บํารุงธาตุ  ทําใหขับถายดี เจริญอาหาร ขับเสมหะ แกอาการ
รอนในไดดี จํานวน 101 คน (76.5 %) มีความรูวาน้ําขิงชวยขับลม ลดอาการทองอืด ทองเฟอ จํานวน 121 
คน (91.7 %) มีความรูวาฟาทะลายโจรชวยลดอาการเจ็บคอ จํานวน 97 คน (73.5 %) มีความรูวาลูกประคบ
ชวยในการบรรเทาอาการปวดกลามเนื้อตามรางกาย จํานวน 103 คน (78 %) มีความรูวาน้ํามันท่ีทํามาจาก
ไพลชวยบรรเทาอาการปวดเม่ือย จํานวน 104 คน (78.8 %) มีความรูวากระเทียมชวยลดคลอเรสเตอรอลใน
เลือด จํานวน 105 คน (79.5 %) มีความรูวาอาหารท่ีประกอบดวยพริกไทยชวยลดอาการทองอืด ทองเฟอ 
จํานวน 97 คน (73.5 %) และมีความรูวาน้ําใบเตยชวยบํารุงหัวใจ จํานวน 90 คน (68.2 %)  
 

อภิปรายผล 
 ดานการดูแลสุขภาพ ประชาชนสวนใหญมีการดูแลสุขภาพตัวเองดวยสุขภาพทางเลือก 3 อันดับ 
ไดแก กินอาหารจากพืชผักหรือสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ใชยาสมุนไพรจําพวกยาดม และใชสมุนไพรจําพวกยา
ทา ตามลําดับ การดูแลสุขภาพท้ัง 3 อันดับดังกลาวสอดคลองกับการสงเสริมสุขภาพ การปองโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิต และโรคอ่ืน ๆ จึงมีความจําเปนมากท่ีตองตระหนักและใหความสําคัญในการสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่อง อีกท้ังการใชยาสมุนไพรจําพวกยาดมและ
ยาทา ก็เปนการดูแลสุขภาพเบื้องตน ทําใหลดการใชยาแผนปจจุบันท่ีกอใหเกิดผลขางเคียงในการใชยาไดอีก
ดวย  
 ดานความรู ประชาชนมีความรูดานการแพทยทางเลือก 3 อันดับแรก ไดแก รูวาน้ําขิงชวยขับลม  ลด
อาการทองอืด ทองเฟอ รูวาน้ํามันท่ีทํามาจากไพลชวยบรรเทาอาการปวดเม่ือย และรูวาลูกประคบชวยบรรเทา
อาการปวดกลามเนื้อ ตามลําดับ จึงควรสงเสริมการนําไปใชใหถูกวิธี เพื่อใหไดประโยชนสูงสุด       

                  
ขอเสนอแนะ 

1. ประชาชนสวนใหญมีความรูดานการแพทยทางเลือกจากการบอกตอ ๆ กันมาตั้งแตบรรพบุรุษ 
แตขาดการสงเสริมการนํามาใชอยางถูกวิธี ขาดผูเช่ียวชาญ และขาดการอธิบายถึงความสําคัญเกี่ยวกับการใช
แพทยทางเลือก ทําใหประชาชนมองขามการดูแลตัวเองแบบแพทยทางเลือก จึงควรมีนักวิชาการมาให
ความรูเพื่อเพิ่มความนาเช่ือถือ กระตุนใหนําไปใชประโยชนในการดูแลตัวเองเบ้ืองตน 

2. ควรมีการเผยแพรขอมูลท่ีถูกตองดานการแพทยทางเลือก เพื่อการสงเสริมสุขภาพทางเลือกใหแก
ประชาชน 
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บทคัดยอ 
 การปลอยท้ิงสสารจากการปฏิบัติการของแทนขุดเจาะปโตรเลียมนอกชายฝง ท้ังโดยจงใจและไมจงใจ
ไดกอใหเกิดความเสี่ยงตอมลภาวะในทะเล ซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งที่มีชีวิต ที่ไมมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอมนามธรรมอยางวัฒนธรรมความเปนอยูของสังคม รวมไปถึงผลกระทบตอสวัสดิภาพของสังคม
และผลประโยชนทางทะเล ทางเศรษฐกิจ งานวิจัยนี้มุงศึกษาระบบกฎหมายไทยวา สามารถนํามาปรับใชแก
การปองกันผลกระทบจากการปลอยท้ิงมลภาวะสูทะเลของแทนขุดเจาะปโตรเลียมไดเพียงพอเพียงใดจาก
การวิจัยพบวา แมไทยจะมีพันธกรณีในการอนุรักษส่ิงแวดลอมทางทะเลและควบคุมมิใหการขุดเจาะ
ปโตรเลียมในเขตอํานาจแหงชาติทางทะเลของไทย สรางความเสียหายเกินไปนอกเขตตามอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 และพันธกรณีในการอนุวัติใชอนุสัญญาระหวางประเทศเพ่ือ
การปองกันภาวะมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 และพิธีสาร ค.ศ. 1978 ภาคผนวกท่ี 1 และอนุสัญญาระหวาง
ประเทศวาดวยการเตรียมการปฏิบัติการและความรวมมือในการปองกันและขจัดมลพิษน้ํามัน ค.ศ. 1990 ซ่ึง
ไทยรวมเปนภาคี แตแนวนโยบายแหงรัฐกลับมิไดใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอมทางทะเลเทาท่ีควร กฎหมาย
เดิมไมวาจะเปนพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 ท่ีนอกจากจะไมใชบังคับ
แกการขุดเจาะปโตรเลียมแลว ยังมีจํากัดบังคับใชอยูเพียงเฉพาะทะเลอาณาเขต ทําใหไมสามารถใชบังคับตอ

                                                 
*นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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ภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดในเขตเศรษฐกิจจําเพาะและไหลทวีปได ขณะท่ีกฎหมายอ่ืนอยางพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456 และพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ตางก็มิไดมีวัตถุประสงค
โดยตรงเพ่ือการควบคุมมลภาวะจากแทนขุดเจาะ สวนพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ท่ีมุงควบคุม
ผลกระทบทางส่ิงแวดลอมจากแทนขุดเจาะก็ยังบัญญัติคลุมเครือไมชัดแจง มีโทษอาญาท่ีตํ่ามาก ขาด
มาตรการทางปกครองเพ่ือบังคับใชกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ การเยียวยาทางแพงก็ยังไมเหมาะสมกับความ
เสียหายทางส่ิงแวดลอม สวนองคกรกํากับดูแลก็มีอยูหลายหนวยงานกระจายกันไป การประสานงานจึงไมมี
ความชัดเจนเปนระบบ ทําใหกฎหมายไมอาจครอบคลุมไปถึงแทนขุดเจาะปโตรเลียมนอกชายฝงเพื่อ
คุมครองทะเลได จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงเสนอใหอนุวัติใชกฎหมายระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ
เปนกฎหมายภายในเพื่อใหสามารถควบคุมมลภาวะตามกรณีศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ กําหนดหนาท่ีของ
ผูรับสัมปทานในการปองกันและรับมือกับมลภาวะใหชัดเจน แกไขขอบเขตการบังคับใชกฎหมายท่ี
เกี่ยวของใหครอบคลุมไปถึงเขตเศรษฐกิจจําเพาะและไหลทวีป ใหมาตรการที่มีอยูแลวสามารถคุมครอง
ทะเลไทยไดมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ยังตองกําหนดอํานาจขององคกรกํากับดูแลท่ีเกี่ยวของใหประสานงานกัน 
ลดภาระการพิสูจนความเสียหายทางส่ิงแวดลอมทางแพงของโจทกตอผูรับสัมปทานใหนอยลง เปดโอกาส
ใหศาลสามารถกําหนดคาเสียหายเชิงลงโทษได และเพิ่มบทกําหนดโทษทางอาญาใหมีจํานวนสูงเพียงพอ
เพื่อปองปรามการปลอยท้ิงมลภาวะสูทะเลอยางผิดกฎหมาย เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ 
คําสําคัญ: กฎหมายส่ิงแวดลอม, แทนขุดเจาะปโตรเลียม, มลภาวะในทะเล 
 

ABSTRACT 
 The offshore petroleum platform operations increase the risk of marine pollution from the 
intentional and unintentional discharge of substances which affects various aspects of natural, artificial 
and social environments along with public welfare and economic value of the sea. Thus, this research aims 
to study the ability of the existing Thai legal system to approach this issue whether it is efficient to prevent 
and control such risks or not. After conducting the study on this issue, the researcher found that in spite of 
the Thailand’s obligations under the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982 as the 
Coastal State to protect the marine environment and prevent the damage arising from the petroleum 
drilling to spread outside of its national jurisdiction. Along with obligations to implement the International 
Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 and Protocol of 1978 and International 
Convention on Oil Pollution Preparedness Response and Cooperation, 1990 in which Thailand has already 
become State Party. Thailand, however, has no policy addressing on marine environment preservation 
directly. A current Thai legal system is still lack of effectiveness to be imposed on such issue. As the 
Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 cannot be imposed on 
controlling petroleum drilling activities and it is impossible to enforce its existing measures to the 
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pollution incidents occurring beyond the territorial sea. The other existing laws such as the Navigation in 
Thai Waters Act B.E. 2456 and Fisheries Act B.E. 2490 do not purposely control the discharge from 
offshore petroleum platforms. The only directly applicable law is the Petroleum Act B.E. 2514 yet its 
environmental provisions are not strict and inadequate to generate the concessionaires' obligations to 
protect marine environment and discourage the offenders because of low penalties, complicated 
procedures to prove civil remedies and limited administrative sanctions. Meanwhile, the lack of integrated 
institutional framework also weakens the effectiveness of the laws. Therefore, in order to reinforce the 
laws, the researcher recommends the implementation of the international conventions relating to marine 
pollution discharge from offshore petroleum platforms into Thai domestic laws, the amendments on 
existing laws for stricter preventive and corrective legal measures such as reducing plaintiffs’ burden of 
proof and providing opportunity for the court to order punitive damages and broadening the enforcement 
of related laws to the exclusive economic zone and continental shelf for the better preservation of Thai 
marine environment. 
Keywords: environmental law, petroleum platform, marine pollution. 
 

บทนํา  
 การปฏิบัติการของแทนขุดเจาะปโตรเลียมนอกชายฝงกอใหเกิดความเส่ียงของมลภาวะในทะเลจาก
การปลอยท้ิงสสารตาง ๆ เชน เศษหิน (cuttings) น้ําโคลน (drilling fluid) น้ําเสียท่ีปนเปอนสารเคมีจากการ
ผลิต (produced waste water) และการร่ัวไหลของน้ํามันและสารเคมีโดยอุบัติเหตุ (oil and chemical spills) 
อันอาจสรางผลเสียตอทรัพยากรทางทะเล การใชประโยชนจากทะเล ความเปนอยูและสุขอนามัยของมนุษย 
และหากมีผลกระทบในวงกวางถึงประเทศอ่ืน ยอมสงผลตอเสถียรภาพของรัฐบาลและความนาเช่ือถือของ
ประเทศดวย ซ่ึงประเทศไทยใหสัมปทานปโตรเลียมมากวาส่ีทศวรรษแลว โดยพ้ืนท่ีสัมปทานสวนใหญมัก
อยูในทะเล อันเปนการใชสิทธิตามกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศท่ีไทยยอมรับปฏิบัติตามคือ อนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nation Convention on the Law of the Sea 1982) ใน
ฐานะรัฐชายฝงสามารถแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรที่ไมมีชีวิต เชน ปโตรเลียมจากพื้นดินทองทะเล 
(sea-bed) ภายในเขตอํานาจแหงชาติของรัฐ (national jurisdiction) ไดแก ทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจําเพาะ 
และเขตไหลทวีป การใชสิทธิดังกลาว ทําใหไทยมีพันธกรณีตองคุมครองส่ิงแวดลอมทางทะเลและตองใช
มาตรการควบคุมมลภาวะท่ีจําเปนเพื่อรับประกันวากิจกรรมภายในเขตจะไมกอความเสียหายเกินออกไป 
(จุมพต สายสุนทร, 2550)  

สวนอนุสัญญาท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมการปลอยท้ิงจากแทนขุดเจาะ ไดแก อนุสัญญาระหวางประเทศ
เพื่อการปองกันภาวะมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 และพิธีสาร ค.ศ. 1978 (International Convention for the Prevention 
of Pollution from Ships, 1973 and Protocol of 1978 หรือ MARPOL 73/78) หามมิใหมีการปลอยท้ิงมลภาวะ
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น้ํามันและขยะท่ีเกิดจากปฏิบัติการของแทนขุดเจาะท้ังแบบท่ีติดอยูกับท่ีและแบบลอยน้ํา และใหดําเนินการ
ตามภาคผนวกท่ี 1 และ 5 ซ่ึงรัฐภาคีมีหนาท่ีตองตรวจสอบใหแทนขุดเจาะติดต้ังอุปกรณควบคุมการปลอยท้ิง
และออกใบรับรองการปองกันมลภาวะแกแทนขุดเจาะเปนระยะ ๆ จัดอุปกรณรองรับการปลอยท้ิง (reception 
facilities) ไวในบริเวณที่เหมาะสม ตรวจสอบและสอบสวนการปลอยท้ิงท่ีขัดตออนุสัญญานี้ สวนผูควบคุม
แทนขุดเจาะตองบันทึกการปฏิบัติการและการซอมแซมตามที่อนุสัญญาฯ กําหนดลงในสมุดบันทึกน้ํามัน 
(oil record book) หรือสมุดบันทึกขยะ (garbage record book) อยางไรก็ดี มีขอสังเกตวาอนุสัญญา MARPOL 
73/78 ภาคผนวกท่ี 1 นั้นคงจํากัดควบคุมเฉพาะในสวนของการปลอยท้ิงน้ําทะเลท่ีปนเปอน (contaminated 
seawater) และนํ้าระบายท้ิงจากพื้นผิวเคร่ืองยนต (machinery Space drainage) แตไมรวมถึงน้ําระบายท้ิงจาก
กระบวนการแปรรูปนอกชายฝง (offshore processing drainage) น้ําจากกระบวนการผลิต (production water) 
และนํ้าท่ีถูกขับออกจากกระบวนการแยกปโตรเลียม (displacement water) (International Maritime Organization, 
CD-ROM, 2012) และภาคผนวกอ่ืนท่ีเกี่ยวกับการปลอยท้ิงสสารอันตรายก็ไมใชบังคับแกแทนขุดเจาะซ่ึงการ
ควบคุมจะอยูภายใตกฎหมายภายในรัฐ สําหรับการรับมือการปลอยท้ิงท่ีไดเกิดข้ึนแลวจะอยูในบังคับของ
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการเตรียมการ การปองกัน การกําจัด และความรวมมือ เพื่อขจัดมลพิษทาง
ทะเลเนื่องจากนํ้ามัน ค.ศ. 1990 (International Convention on Oil Pollution Preparedness Response and 
Cooperation, 1990 หรือ OPRC 1990) และพิธีสารวาดวยการเตรียมการ การปองกัน การกําจัด และความ
รวมมือ เพื่อขจัดมลพิษจากสารอันตรายและเปนพิษ (Protocol on Preparedness Response and Co-operation to 
Pollution Incidents by Hazardous and Noxious Substances หรือ OPRC-HNS) ท่ีใหรัฐภาคีเตรียมพรอมรับมือ
เหตุปลอยท้ิงมลภาวะน้ํามันและสารเคมีจากแทนขุดเจาะในทะเล รวมถึงแผนการรับมือในระดับชาติ โดย
ประเทศไทยไดเขาเปนรัฐภาคีแหงอนุสัญญา MARPOL 73/78 (เฉพาะภาคผนวกท่ี 1 น้ํามัน และ 2 ของเหลว
มีพิษ) และอนุสัญญา OPRC 1990 จึงมีพันธกรณีตองปฏิบัติตามท้ังสองอนุสัญญาและตองบัญญัติกฎหมาย
ภายในรัฐใหเปนไปตามพันธกรณีดังกลาว  

นอกจากการบัญญัติกฎหมายใหสอดคลองตอพันธกรณีตาง ๆ แลว การวางมาตรการทางส่ิงแวดลอม
ของกฎหมายภายในของไทยไดอยูบนแนวคิดและหลักการสําคัญท่ีมีลักษณะเปน Soft Law ซ่ึงนานาประเทศ
ยอมรับปฏิบัติกัน ไดแก หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน (sustainable development) ท่ีการพัฒนาทุกดานตองสนอง
ความจําเปนในปจจุบัน เกิดความเส่ียงตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด เพื่อคนในอนาคตจะยังคงสามารถใชสนอง
ความจําเปนเชนเดียวกันได หลักการปองกันเอาไวกอน (precautionary principle) ใชมาตรการควบคุมการ
กระทําท่ีตองสงสัยวามีความเส่ียงตอความเสียหายแมยังไมมีหลักฐานพิสูจนแนชัดวาความเส่ียงนั้น จะกอให 
เกิดความเสียหายก็ตาม แนวคิดเร่ืองสิทธิในส่ิงแวดลอม (rights to the environments) ท่ีบุคคลจะมีชีวิตอยูใน
ส่ิงแวดลอมท่ีดี แนวคิดเร่ืองสิทธิของธรรมชาติ (rights of nature) ท่ีจะไดรับการคุมครองจากการผลกระทบ
จากมนุษย และหลักการผูกอมลภาวะเปนผูจาย (polluters pays principle) ท่ีผูกอมลภาวะตองรับผิดชอบคา 
เสียหายกับคาใชจายขจัดมลภาวะและฟนฟูส่ิงแวดลอม (Bell & McGillivray, 2008; Shaw, 2008)  
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วัตถุประสงคของการวิจัย            
 เพื่อวิเคราะหปญหามาตรการทางกฎหมายของไทยในการควบคุมการปลอยท้ิงมลภาวะในทะเลจาก
แทนขุดเจาะปโตรเลียมนอกชายฝง เปรียบเทียบกับกฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายของสหรัฐอเมริกา 
และสหราชอาณาจักร  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิจัยเชิงคุณภาพดวยการศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวกับการควบคุมการปลอยท้ิงมลภาวะในทะเลจาก
แทนขุดเจาะปโตรเลียมนอกชายฝงท้ังของไทยและตางประเทศ 
 

ผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 เม่ือพิจารณาถึงกฎหมายไทยท่ีเกี่ยวกับการควบคุมมลภาวะและเปรียบเทียบกับกฎหมายระหวาง
ประเทศและตางประเทศ พบวา 
 1. แนวนโยบายของรัฐท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 85 
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 นโยบายและแผนการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559 แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 ท่ีออก
ภายใตมาตรา 13 และ 35 ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 ยังไมไดให
ความสําคัญแกส่ิงแวดลอมทางทะเล จึงควรวางนโยบายใหม ไมเพียงคุมครองเฉพาะแตทรัพยากรชายฝง
เทานั้น แตตองรวมถึงส่ิงแวดลอมทางทะเลทั้งหมดดวย 
 2. ตามหลักดินแดน กฎหมายไทยใชบังคับในราชอาณาจักรท่ีหมายรวมเพียงทะเลอาณาเขต เวนแต
บัญญัติเจาะจงไว (หยุด แสงอุทัย, 2555, หนา 66) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 
2535 ท่ีไมบัญญัติคําวา “ราชอาณาจักร” ใหรวมถึงเขตทางทะเลอื่นไวเฉพาะ จึงใชบังคับในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
หรือไหลทวีปไมได ดังนั้น ควรบัญญัติขยายพื้นท่ีการบังคับใชกฎหมายไปใหถึงเขตเศรษฐกิจจําเพาะหรือ
ไหลทวีปดวย เพื่อใหใชบังคับมาตรการควบคุมมลภาวะที่มีอยูแลวได เชน อํานาจจัดการมลภาวะรายแรง
หรือฉุกเฉินตามมาตรา 9 และ 10 เปนตน 
 3. เนื่องจากมาตรการตามอนุสัญญา MARPOL 73/78 นั้น ไมครอบคลุมถึงของเสียท่ีมาจาก
กระบวนการสํารวจ ผลิต และแปรรูปปโตรเลียมโดยตรง จึงตองอาศัยกฎหมายภายในของรัฐมากําหนด
ควบคุมไว อยางไรก็ตาม กฎหมายไทยท่ีบังคับใชอยูในปจจุบันกลับยังไมชัดเจนสอดคลองเพียงพอตอการ
ควบคุมการปลอยท้ิงมลภาวะจากแทนขุดเจาะปโตรเลียมนอกชายฝงเทาท่ีควร โดยมีประเด็นปญหาสังเขป คือ 

  3.1 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 มาตรา 78 ใหนํา 
กฎหมายเฉพาะคือ พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 มาใชแทนการควบคุมมลพิษในหมวด 4 ซ่ึง
พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 เองมีเพียงมาตรา 74 ท่ีมิใหผูรับสัมปทานกอผลกระทบกระเทือนโดย
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ปราศจากเหตุอันสมควรตอการอนุรักษทรัพยากรมีชีวิตในทะเล ซ่ึงไมแนชัดวาเหตุอันสมควรคือเชนไร และ
จํากัดเฉพาะผลกระทบตอ “ทรัพยากรมีชีวิตในทะเล”  จึงไมสามารถใชบังคับแกการกระทําท่ีมีผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมดานอ่ืน ๆ เชน วิถีชีวิตของชาวประมงในบริเวณใกลเคียง หรือส่ิงแวดลอมท่ีไมมีชีวิตอยางชายหาด 
หรือส่ิงกอสรางบริเวณชายฝงได ควรแกไขโดยกําหนดใหผูรับสัมปทานตองไมกอใหเกิดผลกระทบกระเทือน
โดยปราศจากเหตุอันสมควรตอส่ิงแวดลอมเพ่ือใหครอบคลุมส่ิงแวดลอมทุกดาน พรอมบัญญัตินิยามคําวา 
“ส่ิงแวดลอม” ใหครอบคลุมท้ังส่ิงท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต และกําหนดหลักเกณฑดวยวาการกระทําใดถือวา
เปนเหตุสมควร  

  3.2 พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 มาตรา 75 วรรคหน่ึงและสองท่ีบัญญัติไวความวา ผูรับ
สัมปทานตองปฏิบัติการตามวิธีการปฏิบัติงานปโตรเลียมท่ีดี ไมใหท่ีใดโสโครกจากน้ํามัน โคลน หรือส่ิง
อ่ืนใด รวมถึงตองบําบัดความโสโครกโดยเร็วนั้น ไมมีความชัดเจนและไมมีกฎกระทรวงอธิบายวา “วิธีการ
ปฏิบัติงานปโตรเลียมท่ีดี” เปนอยางไร อีกท้ัง “ส่ิงโสโครก” ยังหมายถึงแตความสกปรก ไมครอบคลุมถึง
มลภาวะอ่ืน ควรแกไขโดยใหผูรับสัมปทานตองปฏิบัติการโดยหามปลอยท้ิงมลภาวะลงสูส่ิงแวดลอม เวน
แตจะไดรับอนุญาต เพื่อใหเกิดการควบคุมตรวจสอบการปลอยท้ิงมลภาวะต้ังแตตน ตามหลักการปองกัน
ระวังเอาไวกอน 

  3.3 การปลอยท้ิงเพื่อกําจัดของเสียประเภทน้ําจากกระบวนการผลิต เศษดินเศษหินจากการขุดเจาะ 
และกากตะกอนในพื้นท่ีสถานประกอบกิจการปโตรเลียม ไดถูกกําหนดใหเปนไปตามวิธีการที่ไดรับอนุมัติ
จากอธิบดี ดังปรากฏในประกาศกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ เร่ือง มาตรการการจัดการของเสียอันตรายจากสถาน
ประกอบกิจการปโตรเลียม ซ่ึงออกตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสํารวจ ผลิต และอนุรักษ
ปโตรเลียม พ.ศ. 2555 ขอ 10(5)(ง) ออกตามความในพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ประกอบกับ
นโยบายการปลอยท้ิงเปนศูนย (zero discharge policy) ของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติท่ีรวมมือกับผูประกอบการ
ผลิตปโตรเลียมนอกชายฝง ละเวนการทิ้งน้ําจากกระบวนการผลิตปโตรเลียมที่บําบัดแลวลงสูทะเล (กรม
เช้ือเพลิงธรรมชาติ,  กระทรวงพลังงาน 2553, หนา 16) แสดงใหเห็นวา ปจจุบันมีเพียงการกําหนดนโยบายของ
หนวยงานและใชอํานาจทางปกครองในการควบคุมการปลอยท้ิงของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการสํารวจและ
ผลิตของแทนขุดเจาะปโตรเลียม แตยังไมมีท้ังพระราชบัญญัติและกฎหมายลําดับรองกําหนดมาตรฐานเพ่ือ
ควบคุมการปลอยท้ิงอยางเปนรูปธรรมและเครงครัด ซ่ึงไมสอดคลองตอหลักการปองกันเอาไวกอน หลักการ
พัฒนาอยางยั่งยืนและพันธกรณีตามกฎหมายระหวางประเทศในการอนุรักษส่ิงแวดลอมทางทะเล จึงควรแกไข
พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีจะใชในการอนุมัติ
วิธีการปลอยท้ิงของเสียดังกลาวเปนการเฉพาะ เพื่อใหผูรับสัมปทานตามกฎหมายมีหนาท่ีและความรับผิด 
 3.4  กฎหมายอ่ืนท่ีมีอยูแมจะนํามาปรับใชได เชน พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระ
พุทธศักราช 2456 มาตรา 119, 119 ทวิ และ 204 ท่ีหามเท ท้ิง หรือทําการใด ๆ ใหส่ิงใด ๆ ท่ีรวมถึงโคลน ส่ิง
ปฏิกูล น้ํามันหรือเคมีภัณฑลงในทะเลภายในนานน้ําไทยนั้น ใชบังคับไดถึงเพียงเขตตอเนื่อง ไมครอบคลุม
ถึงเขตเศรษฐกิจจําเพาะท้ังหมดหรือไหลทวีป หรือพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มาตรา 19 ท่ีหาม 
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เท ท้ิง ระบาย หรือทําใหวัตถุมีพิษลงไปในท่ีจับสัตวน้ํา ใชบังคับไดครอบคลุมจนถึงทะเลหลวง หรือ
ความผิดท่ีทําใหเกิดปฏิกูลแกแหลงน้ําท่ีประชาชนใชสอยรวมกันตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 380 
ลวนแตไมมีวัตถุประสงคในการควบคุมการปลอยท้ิงมลภาวะจากแทนขุดเจาะปโตรเลียมนอกชายฝง
โดยตรง จึงควรใชเปนมาตรการเสริมมากกวา 
 3.5 การรับมือเหตุมลภาวะมีเพียงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและขจัดมลพิษ
ทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน พ.ศ. 2547 ท่ีกําหนดการรับมือมลภาวะน้ํามันของหนวยงานรัฐเทานั้น สวน
พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 มาตรา 75 วรรคสองท่ีใหผูรับสัมปทานบําบัดส่ิงโสโครกโดยเร็ว มิได
กําหนดหลักเกณฑการบําบัดหรือรับมือเอาไว และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสํารวจ ผลิต 
และอนุรักษปโตรเลียม พ.ศ. 2555 ขอ 25 มีเพียงใหแจงรายงานอุบัติเหตุที่สงผลกระทบตอการปฏิบัติงานให
อธิบดีทราบ ซ่ึงมิไดเกี่ยวกับการรับมืออุบัติเหตุจากมลภาวะโดยตรง และยังไมสอดคลองกับอนุสัญญา 
OPRC 1990 และพิธีสาร OPRC-HNS จึงควรบัญญัติในพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ใหผูรับ
สัมปทานมีหนาท่ีจัดทําแผนการรับมือและบําบัดเหตุมลภาวะ ทบทวนและซอมแผนการเปนประจํา รวมถึง
ตองแจงการปลอยท้ิงมลภาวะฉุกเฉินหรือรายแรงหรือท่ีผิดกฎหมายแกอธิบดีทราบ เพื่อใหตองรับผิดทาง
อาญาและทางปกครอง เม่ือฝาฝนหรือละเวนหนาท่ีเหลานี้ 
 4. ประเทศไทยไมอาจบังคับใชอนุสัญญา MARPOL 73/78 และ OPRC 1990 เปนกฎหมายภายใน
ไดทันที เนื่องจากระบบกฎหมายไทยยึดถือตามทฤษฎีทวินิยม (Dualism) ท่ีวากฎหมายในประเทศแยกตางหาก
จากกฎหมายระหวางประเทศ ฝายนิติบัญญัติจึงตองแปลงอนุสัญญาเปนกฎหมายภายในกอน (จตุรนต         
ถิระวัฒน, 2550, หนา 64-77) ท้ังตามมาตรา 190 วรรคสองในรัฐธรรมนูญฯ ยังกําหนดใหรัฐสภาตองให
ความเห็นชอบการอนุวัติกฎหมายกอนดวย ดังนั้น เพื่อปรับปรุงกฎหมายใหมีประสิทธิภาพเปนสากล ควร
แกไขกฎหมายท่ีมีอยู เพื่อเตรียมบุคลากรและทรัพยากรตาง ๆ ใหพรอม และขออนุวัติอนุสัญญาท้ังสองฉบับ
มาใชบังคับโดยเร็ว โดยเนนใหครอบคลุมถึงแทนขุดเจาะดวย 
 5. โทษปรับทางอาญาในการฝาฝนมาตรา 74 และ 75 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ตํ่า
เกินไป ควรแกไขใหโทษสูงข้ึน และรัฐมนตรีซ่ึงออกคําส่ังทางปกครองอนุญาตสัมปทานตามมาตรา 22 (1) 
ควรมีอํานาจกําหนดคาปรับทางปกครองรายวันไดตลอดเวลาท่ียังมีการฝาฝนอยูควบคูกันไป โดยอนุโลมใช
การบังคับทางปกครองสวนท่ี 8 ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพื่อการนั้น 
นอกจากนี้ ควรนํามาตรการทางปกครองอ่ืน ๆ มาปรับใชรวมดวย เชน การส่ังพักการประกอบกิจการหรือ
เพิกถอนการใหอนุญาตสัมปทานปโตรเลียม เม่ือผูรับสัมปทานกระทําการปลอยท้ิงมลภาวะลงสูทะเลโดยฝาฝน
กฎหมาย 
 6. มาตรการเชิงแกไขความเสียหายยังมีขอจํากัด โดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 มาตรา 
12 จํากัดเฉพาะความเสียหายหรือคาใชจายท่ีเกิดจากการฝาฝนสัมปทานหรือพระราชบัญญัตินี้แกประชาชน
หรือทบวงการเมืองท่ีรัฐมนตรีเปนผูมีอํานาจกําหนดจํานวน หากคาเสียหายยังไมเพียงพอ ผูเสียหายยังมีสิทธิ
ฟองละเมิดตามมาตรา 420 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตการพิสูจนวาผูรับสัมปทานจงใจหรือ
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ประมาทเลินเลอกอมลภาวะน้ันเปนการยาก และมาตรา 75 วรรคทายก็จํากัดเพียงคาใชจายในการขจัดมลภาวะท่ี
มีข้ึนเพราะผูรับสัมปทานไมดําเนินการหรือดําเนินการลาชาหรือรัฐส่ังใหดําเนินการ ขณะท่ีคาเสียหายจาก
มลพิษร่ัวไหลตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96  แม
เปนความรับผิดเด็ดขาด (strict liability) ท่ีผูเสียหายไมตองพิสูจนเจตนา แตผูเสียหายมักขาดศักยภาพในการ
หาพยานมาพิสูจนวาการร่ัวไหลเปนผลใหเกิดความเสียหายแกตนจริง จึงควรใหพระราชบัญญัติปโตรเลียม 
พ.ศ. 2514 กําหนดความรับผิดเด็ดขาดของผูรับสัมปทานในคาเสียหายท่ีรวมความเสียหายทางจิตใจและคาใชจาย
ในการขจัดมลภาวะท่ีเกิดจากการปลอยท้ิงมลภาวะ หรือความเส่ียงอยางมีนัยสําคัญท่ีจะเกิดการปลอยท้ิงมลภาวะ 
เวนแตเปนการปลอยท้ิงท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมาย โดยกําหนดขอตอสูยกเวนความรับผิดของผูรับสัมปทาน
ท่ีเหมาะสมและกําหนดขอสันนิษฐานตามหลัก Exclusive Knowledge ใหผูรับสัมปทานมีภาระพิสูจนประเด็น
พิพาทเกี่ยวกับกระบวนการปลอยท้ิงหรือสวนประกอบของมลภาวะ หรือประเด็นอ่ืนท่ีศาลเห็นวาขอเท็จจริง
นั้นอยูในความรูเห็นเฉพาะของผูรับสัมปทาน (กนกพรรณ ตันวิมลรัตน, 2553) และกําหนดใหนํามาตรา 84/1 
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเร่ืองขอสันนิษฐานท่ีควรจะเปนซ่ึงปรากฏจากสภาพปกติธรรมดา
ของเหตุการณ มาเปนแนวทางพิจารณาของศาลเพ่ือลดภาระการพิสูจนของผูเสียหาย นอกจากนี้ ควรกําหนดให
ผูรับสัมปทานตองชดใชคาเสียหายเชิงลงโทษ (punitive damages) ไมเกินสองเทาของคาเสียหายจริง เพื่อลงโทษ
ทางเศรษฐกิจมิใหกระทําซํ้าอีก  
 7. การปฏิบัติงานของหนวยงานรัฐยังไมเปนเอกภาพ เนื่องจากอํานาจดําเนินงานกระจายอยูตาม
กฎหมายหลายฉบับ จึงควรบัญญัติใหรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรวมรักษาการ
ตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ในสวนการควบคุมมลภาวะ และรัฐควรจัดแผนการส่ิงแวดลอม
ในแหลงปโตรเลียมใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน กรมควบคุมมลพิษ กรมเจาทา กองทัพเรือ องคการปกครอง
สวนทองถ่ิน ภาคเอกชน และประชาชน สามารถปฏิบัติการรวมกันในการรักษาส่ิงแวดลอมทางทะเลจาก
การปลอยท้ิงมลภาวะจากแทนขุดเจาะปโตรเลียมนอกชายฝงอยางเปนระบบได 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลของการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงท่ีมีตอประสิทธิภาพการผลิต
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในสวนของการลดตนทุนการผลิต การเพิ่มความรวดเร็วในการผลิต 
และการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี จํานวน 600 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือใน
การจัดเก็บขอมูล และใชคาเฉล่ียเพื่อบรรยายผล ประกอบกับวิธี Seemingly Unrelated Regression เพื่อหาผล 
กระทบของการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงท่ีมีตอประสิทธิภาพการผลิต อีกท้ังการวิจัยนี้จะชวยใหเขาใจได
วามีปจจัยในการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใดบางท่ีทําใหเกิดผลกระทบตอประสิทธิภาพในการผลิต ชวย
ใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถตัดสินใจไดวาควรใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสวนใดในภาค
การผลิต และสวนใดที่ไมควรนําไปใชในภาคการผลิต เพื่อใหมีผลประโยชนที่มากยิ่งขึ้น ทั้งในดานของ
ประสิทธิภาพการผลิต การลดคาใชจาย และผลกําไรที่มากขึ้นจากผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงไปจากการใช
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง นอกจากน้ีผลการวิจัยยังนํามาซ่ึงขอเสนอแนะเชิงนโยบายคือ ทําใหภาครัฐไดรูวา
ควรสนับสนุนใหมีการใชระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคสวนใด
ของการผลิต เพื่อสรางระบบสาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวของใหดีมากยิ่งข้ึน เชน การขนสง การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนใหภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีประสิทธิภาพมากข้ึน ใหสามารถแขงขัน
กับประเทศตาง ๆ ในอาเซียนหลังการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต 
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพการผลิต, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, การลดตนทุนในการผลิต, การเพิ่ม 
     ความรวดเร็วในการผลิต, การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี 

111 
*นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2555 
**ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ABSTRACT 
This research aimed to explore the effects of broadband internet on the efficiency of production of 

small and medium sized enterprises in terms of cost reduction, the speed of production, and the worthwhile 
usage of resources. The research contained 600 samples of small and medium sized enterprises. The data 
was collected via the use of a questionnaire. The results were presented using: the average and seeming 
unrelated regression equations approach with statistical significance at  .1 levels. This research helped us 
to understand which factors of production affected the production activities of small and medium sized 
enterprises. Moreover, it guided entrepreneurs to make decisions on choosing which parts of the production 
activities should use broadband internet. The result of making right decisions about the use of broadband 
internet would help small and medium sized enterprises to increase production efficiency, to reduce costs 
and to gain profit from transitioning of broadband internet usage. Accordingly, the results indicated that 
the government should outline the suitable policies in using broadband internet to support small and 
medium sized enterprises. Not only supporting more usage of broadband internet, but also supporting the 
public transportations, research and development. Those government promotions would help small and 
medium sized enterprises to improve their efficiency and to compete with the other Asian countries as part 
of the Asean Economic Community (AEC).   
Keywords: production efficiency, small and medium sized enterprises, cost reduction, speed of production,       
                    resource efficiency. 
 

บทนํา 
           ปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริญกาวหนามาก ทําใหชีวิตของผูคนมีความสะดวกสบาย
ยิ่งข้ึน มีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน อาจกลาวไดวาเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหประเทศพัฒนาในดานตาง ๆ 
และชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน ประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งคือการชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และการบริการในอุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรม ซ่ึงการแขงขันทางดานการผลิตสินคาอุตสาหกรรม
จําเปนตองหาวิธีการในการผลิตใหไดมาก ราคาถูกลง ดังนั้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจึงเขามามีบทบาทมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ท่ีมีถึงรอยละ 90 ของวิสาหกิจ
ท้ังหมดของประเทศ ถือเปนตัวขับเคล่ือนสําคัญในภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย ท้ังนี้ ขอมูลจากสํานักงาน
สถิติแหงชาติเร่ืองการใชอินเทอรเน็ตของสถานประกอบการทั้งหมดในประเทศไทย พบวาการใชอินเทอรเน็ต
ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีปริมาณการใชท่ีนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับภาคสวนอ่ืน ๆ 
 หากกลาวถึงการลดตนทุนในการผลิต อาจหมายถึงการลดความสูญเสียหรือสูญเปลาในโรงงาน ดวย
สาเหตุตาง ๆ ไดแก ความสูญเปลาจากการผลิตของเสีย (defects) ความสูญเปลาจากการผลิตเกินความตองการ 
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(over production) ความสูญเปลาจากการรอคอยหรือความลาชา (waiting time/delay) ความสูญเปลาจากการ
เก็บวัสดุคงคลังมากเกินไป (excessive inventory) ความสูญเปลาจากการขนยายที่ไมจําเปน (unnecessary 
transport) ความสูญเปลาจากกระบวนการผลิตที่ไรประสิทธิภาพ (ineffective process) ความสูญเปลาจาก
การเคล่ือนไหวท่ีไมจําเปน (unnecessary motion or action) และความสูญเปลาจากการผลิตและใชพลังงาน 
(energy wastes) 
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ผูวิจัยแบงกรอบแนวคิดออกเปนสวนของ Broadband Layer และ Analysis Layer ซ่ึงเปนการใช
ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในกิจกรรมตาง ๆ ท้ังในดานการผลิต (X1) การบริการ(X2) การส่ือสาร (X3) 
การสืบคนขอมูล (X4) การจัดทําฐานขอมูล (X5) การวิจัยและพัฒนา (X6) และการฝกอบรม(X7) ทั้งนี้ท้ัง 2 
สวนนําไปสูกิจกรรมดานการผลิตซ่ึงอยูในสวนของ Production Layer จากกิจกรรมดานการผลิตในสวนของ
Production Layer สามารถโยงไปสูสวนของ Output Layer และ Outcome Layer กลาวคือ สวนของ Output 
Layer ไดแก กิจกรรมดานการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในสวนของการผลิต สามารถนําไปสูการลดตนทุน
ในการผลิต (Y1) การเพิ่มความเร็วในการผลิต (Y2) และการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี (Y3) 
สวนของ Outcome Layer ไดแก การใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในกิจกรรมดานการผลิตตาง ๆ สามารถ
สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา เพิ่มการแขงขันกับคูแขงไดดีมากข้ึน รักษาการอยูรอดของกิจการ และการ
ขยายกิจการ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลของการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการลดตนทุนในการผลิต การเพิ่มความเร็วใน
การผลิต และการใชทรัพยากรไดอยางเต็มประสิทธิภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  วิเคราะหขอมูลดวย Seemingly Unrelated Regression (SURE) ซ่ึงเปนวิธีการประมาณคาพารามิเตอร
ของระบบสมการเชิงเสนท่ีอยูภายใตขอสงสัยวาคาคลาดเคล่ือน (error term) ของสมการใด ๆ ท้ังนี้ใช
สมมติฐานความนาจะเปนของความสัมพันธระหวางการใชระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงกับกิจกรรมดาน
ตาง ๆ ท่ีมีผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยมีแบบสอบถาม
เปนเคร่ืองมือ สุมกลุมตัวอยางจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมได จํานวน 600 ตัวอยาง โดยใหผูตอบ
แบบสอบถามใหคะแนนแกตัวแปรยอยแตละตัว (0-10 คะแนน เม่ือ 0 มีคานอยท่ีสุด และ 10 มีคามากท่ีสุด)  
 

แบบจําลองท่ีใชในการวิจัย 
 

Y1=α1i+∑k=1
K β1kXk+∑m=K+1,j=1

M,J β1mZj+ε1i 
Y2=α2i+∑k=1

K β2kXk+∑m=K+1,j=1
M,J β2mZj+ε2i 

Y3=α3i+∑k=1
K β3kXk+∑m=K+1,j=1

M,J β3mZj+ε3i 
 

โดยท่ี    Y1  คือ   การใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการลดตนทุนในการผลิต 
  Y2  คือ   การใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการเพ่ิมความรวดเร็วในการผลิต 
               Y3  คือ   การใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการใชทรัพยากรใหเกดิประโยชนอยางเต็มท่ี 
 

ท้ังนี้ไดใชตัวแปร  X  ซ่ึงเปนตัวแปรอิสระท้ังส้ิน 7 ดาน ประกอบดวย การใชอินเทอรเน็ตเพื่อลด
ตนทุนการผลิต เพื่อการบริการ เพื่อการติดตอส่ือสาร เพื่อการสืบคนขอมูล เพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการ
จัดทําฐานขอมูล และเพื่อการฝกอบรมดานตาง ๆ ท้ังนี้ตัวแปรอิสระแตละตัวยังประกอบดวยตัวแปรยอยท่ีมี
สวนเกี่ยวของกับตัวแปรในดานนั้น ๆ และยังประกอบดวยตัวแปรควบคุม (Z) อีกดวย 
 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการทดสอบดวย Seemingly Unrelated Regression (SURE) 

พบวา 
1. ตัวแปรยอยดานการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต (X11)  
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เพื่อลดความผิดพลาดในการส่ังซ้ือวัตถุดิบ (X14) เพื่อลดความเสียหายของสินคาสําเร็จรูป (X16) เพื่อการ
ส่ือสารระหวางบุคลากรในองคกร (X31) เพื่อกระจายคําส่ังตาง ๆ ในระบบการจัดการคลังสินคา (X35) การ
คนหาขอมูลเพื่อนํามาประยุกตใชในการเก็บสินคาคงคลัง (X44) การคนหาขอมูลเพื่อนํามาประยุกตใชใน
การส่ังซ้ือวัตถุดิบ (X45) เพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิต (X51) เพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบการนํา
ของเสียจากการผลิตกลับมาใชใหม (X54) และสัดสวนผูถือหุนตางชาติ (Z5) มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม
ในดานการลดตนทุนในการผลิต (Y1) 

2. การใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต (X11) เพื่อกระจาย
คําส่ังตาง ๆ ในระบบการจัดการสินคาคงคลัง (X35) การคนหาขอมูลเพื่อนํามาประยุกตใชในการขนสง
(X43) การคนหาขอมูลเพื่อนํามาประยุกตใชในการเก็บสินคาคงคลัง (X44) เพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบการ
ผลิต (X51) เพื่อการวิจัยและพัฒนาการใชวัตถุดิบใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี (X53) เพื่อการจัดทําฐานขอมูล
ดานการผลิต (X61) และการเปนบริษัทจํากัด (Z6) มีความสัมพันธกับการเพ่ิมความเร็วในการผลิต (Y2) 

3. การใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต (X11) เพื่อกระจาย
คําส่ังตาง ๆ ในระบบการจัดการสินคาคงคลัง (X35) การคนหาขอมูลเพื่อนํามาประยุกตใชในการขนสง 
(X43) เพื่อการวิจัยและพัฒนาการใชวัตถุดิบใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี (X53) เพื่อการจัดทําฐานขอมูลดาน
การผลิต (X61) เพื่อการฝกอบรมดานการผลิต (X71) เพื่อการฝกอบรมดานการบริการ (X72) และการเปน
บริษัทจํากัด (Z6) มีความสัมพันธกับการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี (Y3)  

ท้ังนี้ ความสัมพันธระหวางการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงกับกิจกรรมดานการผลิตของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม สรุปไดดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  ความสัมพันธระหวางการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงกับกจิกรรมดานการผลิตของวิสาหกิจ 
                 ขนาดกลางและขนาดยอม 

ตัวแปรท่ีสงผลตอการขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจสรางสรรค 

การลดตนทุน 
ในการผลิต (Y1) 

การเพิ่มความเร็ว
ในการผลิต (Y2) 

การใชทรัพยากร
ใหเกิดประโยชน
อยางเต็มท่ี (Y3) 

X11: ความสามารถของระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงเพ่ือลดความผิดพลาดในการผลิต (production 
mistake reduction) 

(+)*** (+)*** (+)*** 

X14: ความสามารถของระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงเพ่ือลดความผิดพลาดในการสั่งซื้อวัตถุดิบ (raw 
material mistake reduction) 

(+)***   

X16: การใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือลดความ
เสียหายของสินคาสําเร็จรูป (final goods damage 
reduction) 

(-)***   

X31: การใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการสื่อสาร
ระหวางบุคลากรในองคกร  (in-house 
communication) 

(-)***   

X35: การใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือกระจาย
คําสั่งตาง ๆ ในระบบการจัดการสินคาคงคลัง 
(inventory management communication) 

(+)** (+)*** (+)** 

X43: การใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือคนหา
ขอมูลเพ่ือนํามาประยุกตใชในการขนสง 
(transportation information search) 

 (+)*** (+)*** 

X44: การใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการคนหา
ขอมูลเพ่ือนํามาประยุกตใชในการจัดเก็บสินคาคง
คลัง (inventory information search) 

(-)** (-)*  

X45: การใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการคนหา
ขอมูลเพ่ือนํามาประยุกตใชในการสั่งซื้อวัตถุดิบ 
(raw material order search) 

(+)***   
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ตัวแปรท่ีสงผลตอการขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจสรางสรรค 

การลดตนทุน 
ในการผลิต (Y1) 

การเพิ่มความเร็ว
ในการผลิต (Y2) 

การใชทรัพยากร
ใหเกิดประโยชน
อยางเต็มท่ี (Y3) 

X45: การใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการคนหา
ขอมูลเพ่ือนํามาประยุกตใชในการสั่งซื้อวัตถุดิบ 
(raw material order search) 

(+)***   

X51: การใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการวิจัย
และพัฒนาระบบการผลิต (production R&D) 

(+)*** (+)**  

X53: การใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการวิจัย
และพัฒนาการใชวัตถุดิบใหเกิดประโยชนอยาง
เต็มที่ (raw material R&D) 

 (+)** (+)*** 

X54: การใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการวิจัย
และพัฒนาระบบการนําของเสียจากการผลิตกลับมา
ใชใหม (reuse system R&D) 

(+)**   

X61: การใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดทํา
ฐานขอมูลดานการผลิต (production data base) 

 (+)*** (+)*** 

X71: การใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
ฝกอบรมดานการผลิต (production training) 

  (-)* 

X72: การใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
ฝกอบรมดานการบริการ (service training) 

  (+)*** 

Z5: สัดสวนผูถือหุนตางชาติ  (foreign shareholders) (-)*   

Z6: บริษัทจํากัด (limited company)  (+)* (+)*** 
 

โดยที่ *** = ยอมรับในระดับนัยสําคัญ .01, ** = ยอมรับในระดับนัยสําคัญ .05, * = ยอมรับในระดับนัยสําคัญ .1 

   
นอกจากนี้ผูวิจัยไดเปรียบเทียบกับสมมติฐานท่ีต้ังข้ึน ซ่ึงมีท้ังท่ีเปนไปตามสมมติฐานและไมเปนไป

ตามสมมติฐาน กลาวคือ มีตัวแปรบางตัวท่ีคาดวาจะมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม (Y) ในสมมติฐาน แตเม่ือ
วิเคราะหขอมูลแลวพบวา ตัวแปรดังกลาวไมมีความสัมพันธดังท่ีคาดไว หรือในอีกกรณีหนึ่งพบวา ตัวแปร
บางตัวมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม (Y) เม่ือเปรียบเทียบกับสมมติฐาน 

ตารางท่ี 1 (ตอ) 
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ขอเสนอแนะ  
1. ภาครัฐควรสนับสนุนปจจัยดานตาง ๆ และควรสนับสนุนใหเกิดการรวมมือกันของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม  
2. ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมควรรวมมือกัน และควรใหความรวมมือในการ
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาเมื่อวัด
ระดับดวยขอสอบ TOEFL เพื ่อนําผลไปพัฒนาปรับปรุงวิธีการสอนและหลักสูตรการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประชากรคือนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1(114-101) 
และรายวิชาภาษาอังกฤษ 3(114-201) ในภาคการศึกษาที่ 1/2555 สุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ไดจํานวน 
1,071 คน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 สวนใหญมีผลการสอบตํ่ากวา 
310 คะแนน คิดเปนรอยละ 59.91 และนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 3 สวนใหญมีผลการ
สอบอยูระหวาง 351–375 คะแนน คิดเปนรอยละ 38.65 ขอเสนอแนะจากการวิจัยคือ นักศึกษาควรฝกฝน
การฟงทั้ง Short Conversation และ Long Conversation ในสวนของหองปฏิบัติการทางภาษาตองปรับปรุง
หลักสูตรโดยเพิ่มขอสอบการฟง TOEFL เขาไปใหนักศึกษาไดฝกฝนดวย และควรจัดบอรดคําศัพท
ภาษาอังกฤษสัปดาหละ 1 คํา โดยระบุคําศัพท ความหมายในภาษาไทย คําเหมือน คําตรงขาม และตําแหนง
ในประโยค  
คําสําคัญ: การสอนภาษาอังกฤษ, ทดสอบ TOEFL 

ABSTRACT 
 The research aimed to examine the students' English proficiency measured by the TOEFL exam 
as their results could be used to improve teaching methods and curriculum for teaching English courses. 
1111111  
 
 
*อาจารยประจําภาควิชาภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 
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Population in this research consisted of 1,071 students chosen by purposive sampling method who enrolled 
in English 1(114-101) and English 3(114-201) in semester 1/2013. The findings showed that 59.91% of 
students who enrolled in English 1 got TOEFL scores below 310 and 38.65% of students who enrolled in 
English 3 got TOEFL scores between 351 to 375 points. Recommendations for the further research were 
students should practice more on listening to short and long conversations using in TOEFL tests which 
those should be available in the language laboratory. The vocabulary should be promoted a word per 
week. Each vocabulary should provide its meaning in Thai, synonym, antonym, and part of speech. 
Keywords: English teaching, TOEFL test. 
 

บทนํา 
 ระดับขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยของเด็กไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาอาจเทียบไดกับ
ช้ันประถมศึกษาของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร หลายทานอาจจะแยงวา เปนเพราะสังคมมาเลเซียและ
สิงคโปรมีโอกาสใชภาษาอังกฤษมากกวาสังคมไทย ซ่ึงก็ถูกเพียงบางสวน เพราะการท่ีเด็กไทยใชเวลาเรียน
ภาษาอังกฤษนานถึง 12 ป ก็นาจะพัฒนาไดไมตางจากเด็กมาเลเซียและสิงคโปร เด็กระดับช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 1 ของสิงคโปร รูศัพทอังกฤษโดยเฉล่ีย 1,500 คํา สวนเด็กมาเลเซียรูศัพทภาษาอังกฤษโดยเฉล่ีย 600 คํา แต
ของไทยไมมีขอมูลในสวนนี้ แตคาดวานาจะนอยกวามาเลเซีย ปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นมีอยู
มากมาย  แตปญหาหนึ่งท่ีทุกโรงเรียนมีเหมือนกันคือ นักเรียนรูศัพทนอย ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญตอผลสัมฤทธ์ิ
การเรียนภาษาอังกฤษและยังกอใหเกิดปญหาตอเนื่องอีกหลายอยางตามมา การรูศัพทนอยมีประเด็นสําคัญสอง
สวนคือ  
 สวนแรก “คําศัพทคือพื้นฐานหลักของการเรียนภาษาทุกภาษา” หากรูศัพทนอยก็จะเปนปญหาท้ังใน
การสอนของครูและการเรียนการสอบของนักเรียน เชน จบช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ควรรูศัพท 1,000 คําข้ึนไป 
จึงจะสามารถเรียนภาษาอังกฤษช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ไดโดยไมยาก สวนจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ควรรูศัพท 
2,000 คําข้ึนไป และจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ควรรูศัพท 3,000 คําข้ึนไป จึงจะสามารถทําขอสอบมาตรฐาน
ตาง ๆ ผาน แตในความเปนจริงแลว นักเรียนสวนใหญรูศัพทไมถึงคร่ึงของจํานวนท่ีหลักสูตรกําหนด ฉะนั้น
ตอใหครูเกงแคไหนก็ยากท่ีจะสอนใหผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน ในกรณีท่ีเด็กสอบไดคะแนนศูนยนั้น เช่ือวาคงมิใช
เกิดจากปญหาขอสอบฝายเดียว แตนาจะเปนเพราะพื้นความรูภาษาอังกฤษต่ํากวามาตรฐานเกินไป เม่ือพบ
ขอสอบในลักษณะตองอานสรุปเร่ือง ก็ยากท่ีจะเขาใจ จําเปนตองอาศัยวิธีเดา ยิ่งเปนขอสอบท่ีตอบผิดแลว
ติดลบโอกาสไดศูนยจึงมีมาก  
 สวนท่ีสอง “สอนและเรียนอยางไรนักเรียนจึงจะรูคําศัพทไดมาก ๆ” การใหทองศัพททุกวัน วันละ 
5-10 คํานั้น เปนวิธีท่ีไมไดผลกับนักเรียนสวนใหญ เพราะหากไดผล ปญหาในสวนแรกคงไมเกิดข้ึน ฉะนั้น
ตองปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอนใหมโดย  
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 1. สอนยึดหลักธรรมชาติของการเรียนภาษาทุกภาษา ท่ีตองเร่ิมจากการฟงและการพูดกอนการอาน
และการเขียนเสมอ เพราะไมมีมนุษยคนใดท่ีสามารถอานออกเขียนไดกอนฟงและพูดเปน เหมือนกับท่ีคน
ไทยสอนลูกหลานในครอบครัวใหรูจักฟงและพูดภาษาไทยกอนแลวคอยสงไปเรียนอานและเขียน ในการ
สอนฟงสอนพูดนั้นจะสอนจากคําศัพทกอน แลวคอยขยายไปเปนกลุมคําและประโยคส้ัน-ยาวท่ีถูกตองตาม
หลักภาษาและไวยากรณ เม่ือฟงและพูดไดระดับหนึ่งก็แสดงวารูศัพทมากพอที่จะเรียนอานเรียนเขียนไดงาย
และสนุก  
 2. สอนใหนักเรียนใชประสิทธิภาพพลังสมองสูงสุดท้ังซีกขวาและซีกซาย บวกกับการใชเทคโนโลยี
และส่ือ เพื่อชวยใหจําศัพทไดมาก ๆ โดยไมลืมและไมเบ่ือ เปนวิธีท่ีโรงเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาใน
มาเลเซียใชกันมาก สําหรับในประเทศไทยมีสอนอยูหลายโรงเรียน โดยกําหนดเปาหมายเฉพาะดานคําศัพท
ไวชัดเจน เชน เรียนสามป จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 รูศัพท 2,000 คํา จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 รูศัพท 3,000 คํา 
เปนตน  
 มหาวิทยาลัยสยามมีนโยบายดานการเรียนภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ใหมีรูปแบบการ
เรียนการสอนและการสอบวัดความรูตามมาตรฐานสากล ซ่ึงคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยมีมติให
ใชการสอบวัดความรูดวยขอสอบ TOEFL (Test of English as a Foreign Language) เปนขอสอบมาตรฐาน
เพื่อวัดระดับศักยภาพดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําผลสอบไปใชศึกษาตอใน
ระดับปริญญาโทหรือใชในการสอบเขาทํางานไดในอนาคต 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดับความสามารถดานภาษาอังกฤษของนกัศึกษาเม่ือวัดระดับดวยขอสอบ TOEFL 
 2.  เพื่อนําผลท่ีไดไปพัฒนาปรับปรุงวิธีการสอนและหลักสูตรการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 ศึกษาเฉพาะความสามารถดานภาษาอังกฤษดวยการสอบ TOEFL เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียน
รายวิชาภาษาอังกฤษ 1(114-101) และรายวิชาภาษาอังกฤษ 3(114-201) ในภาคการศึกษาท่ี 1/2555 เทานั้น 
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
กระบวนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อใหผูเรียนมีความรู ทักษะ กระบวนการ ความสามารถ 

และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดเปนมาตรฐานการเรียนรูนั้น ครูตองมีเทคนิค วิธีการ ในการ
จัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม ปญหาท่ีครูผูสอนภาษาอังกฤษสวนใหญประสบในการจัดหองเรียนมี 3 ประการ 
คือ 
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1. การสรางแรงจูงใจใหผูเรียนอยากเรียน อยากใชภาษาอังกฤษในหองเรียน 
2. การไมสามารถจัดบรรยากาศในหองเรียนไดตามท่ีคาดหวัง เพราะวัสดอุุปกรณไมเหมาะสม ไม

เพยีงพอ และผูเรียนมีระดับความรูตางกัน 
3. การแสดงบทบาทของครูในการสอนหองเรียน เพือ่ใหสามารถจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยของ

ผูเรียน เพราะมีการเนนการสอนเนื้อหามากเกินไป 
เทคนคิวิธีการท่ีครูผูสอนภาษาอังกฤษควรรูและนําไปใช ไดแก การสอนทักษะการฟง (listening) การ

สอนออกเสียง (pronunciation) และการสอนไวยากรณ (grammar)  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  ประชากร ไดแก นักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษ 1(114-101) 

และ วิชาภาษาอังกฤษ 3(114-201) ในภาคการศึกษาที่ 1/2555 จํานวน 4,174 คน สุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling method) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 1,071 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   1) ใชหนังสือ “Top Notch Level 1 and 1” ฉบับพิมพคร้ังท่ี 2 ป ค.ศ. 2011 
ของ Joan Saslow และ Allen Ascher เปนหนังสือหลักประจํารายวิชา และมีส่ือการเรียนการสอนครบท้ัง 4 
ทักษะคือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน  2) ขอสอบ TOEFL Test  จํานวน 140 ขอ 
 การวิเคราะหขอมูล  ใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ ความถ่ี คามัธยฐาน คาตํ่าสุด และคาสูงสุด 
 วิธีดําเนินการสอน  แบงการเรียนการสอนเปน 2 ลักษณะ ไดแก การเรียนภาคทฤษฎี (หลักไวยากรณ
และคําศัพท) และการเรียนภาคปฏิบัติ (ฝกสนทนา นําเสนอ และโตตอบจากแถบบันทึกเสียงและโทรทัศน) 
โดยจัดการเรียนการสอนจํานวน 48 ช่ัวโมง แบงเปนภาคทฤษฎี 30 ช่ัวโมง และภาคปฏิบัติ 15 ช่ัวโมง สอน
ใน 6 หัวขอ หัวขอละ 8 ชั่วโมง ไดแก 
 บทท่ี 1 การพบปะในเหตุการณตาง ๆ เชน งานประชุมสัมมนา การทองเท่ียว ในสถานท่ีทํางาน ใน
สถาบันการศึกษา 
 บทท่ี 2 การทองเท่ียว และการแสดงความรูสึกในเหตุการณตาง ๆ 
 บทท่ี 3 อาหาร มารยาทในภตัตาคาร การบรรยายรสชาติอาหาร 
 บทท่ี 4 ภาพยนตรและเพลง ชนิดและประเภทของภาพยนตรและเพลง การเชิญชวนและการแสดง
ความเหน็ในเร่ืองภาพยนตรและเพลง 
 บทท่ี 5 งานศิลปะ ประเภทของงานศิลปะ วัสดุท่ีใชในงานศิลปะ การฝกฝนใหเปนศิลปนท่ีดี 
 บทท่ี 6 โรงแรม การบริการตาง ๆ ของโรงแรม ทิศทาง 
 การทดสอบดวยขอสอบ TOEFL (Test of English as a Foreign Language) ดําเนินการทดสอบใน
สัปดาหท่ี 15 ของการเรียนการสอน โดยทดสอบ 3 ทักษะ ไดแก ทักษะการฟง จํานวน 50 ขอ  ทักษะ
ไวยากรณ จํานวน 40 ขอ และทักษะการอานเอาเร่ือง จํานวน 50 ขอ รวมจํานวน 140 ขอ ใชเวลา 2 ช่ัวโมง 
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โดยระยะเวลาในการทําแบบทดสอบมีดังนี้ การฟง (listening) ทดสอบทักษะการฟงภาษาอังกฤษแบบ
อเมริกาเหนือ ใชเวลา 40-60 นาที  ไวยากรณ (structure) ใชเวลา  25 นาที การอาน (reading) ใชเวลา 55 นาที  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการทดสอบโดยขอสอบ TOEFL ของนักศึกษารายวิชาอังกฤษ 1(114-101) และ รายวิชาอังกฤษ 
3(114-201) พบวา  

1. รายวิชาภาษาอังกฤษ 1(114-101) นักศึกษาที่สอบผานตามเกณฑท่ีรายวิชากําหนดไวคือ 375 
คะแนน มีเพียง 73 คน คิดเปนรอยละ 16.09  สอบไดคะแนนไมถึงเกณฑท่ีต้ังไว จํานวน 381 คน คิดเปนรอย
ละ 83.91 โดยนักศึกษาสวนใหญทําคะแนนไดดีในหมวดไวยากรณและการอานจับใจความ แตทําคะแนนได
นอยในหมวดการฟง เนื่องจากสามารถฟงและทําความเขาใจไดในการฟงแบบส้ันคือ ฟงและตอบคําถามเปน
ขอ ๆ แตในหมวดท่ีเปนบทความยาว และมีขอคําถาม 3-5 ขอตอหนึ่งบทความนั้น นักศึกษาจะทําคะแนนได
นอย  
 2. รายวิชาภาษาอังกฤษ 3(114-201) นักศึกษาที่สอบผานตามเกณฑท่ีรายวิชากําหนดไวคือ 425 
คะแนน มีเพียง 18 คน คิดเปนรอยละ 1.70  สอบไดคะแนนไมถึงเกณฑท่ีต้ังไว จํานวน 1,053 คน คิดเปน
รอยละ 83.91 และสอบไดคะแนนระหวาง 351-375 คะแนน เปนจํานวนมากท่ีสุด มีจํานวน 414 คน คิดเปน
รอยละ 38.65 โดยนักศึกษาสวนใหญทําคะแนนไดดีในหมวดไวยากรณและการอานจับใจความ แตทํา
คะแนนไดนอยในหมวดการฟง เนื่องจากสามารถฟงและทําความเขาใจไดในการฟงแบบส้ันคือ ฟงและตอบ
คําถามเปนขอ ๆ แตในหมวดท่ีเปนบทความยาว และมีขอคําถาม 3-5 ขอตอหนึ่งบทความนั้น นักศึกษาจะทํา
คะแนนไดนอย  

3. นักศึกษาท้ัง 2 รายวิชา มีทักษะดานไวยากรณและทักษะดานการอานจับใจความอยูในข้ันพอใช
ถึงดี แตทักษะดานการฟงอยูในข้ันตองปรับปรุงถึงพอใช  
 

ขอเสนอแนะ 
 1. นักศึกษาควรฝกฝนการฟงท้ัง Short Conversation และ Long Conversation  

2. หองปฏิบัติการทางภาษาควรปรับปรุงหลักสูตรโดยเพิ่มขอสอบการฟง TOEFL เขาไปใหนักศึกษา
ไดฝกฝนดวย 
 3. ควรมีการจัดบอรดคําศัพทภาษาอังกฤษสัปดาหละ 1 คํา โดยระบุคําศัพท ความหมายในภาษาไทย 
ความหมายในภาษาอังกฤษ คําตรงขามและตําแหนงในประโยค  
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การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดดวยกรอบงานโฟนแก็ป 
APPLICATION DEVELOPMENT ON ANDROID OPERATING SYSTEM 

WITH PHONEGAP FRAMEWORK 
 

วัชรินทร วัชรพันธุ* 
Watcharin Watcharapan 

เชษฐ พัฒโนทัย** 
Chate Patanothai 

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้ไดพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับการอานและเขียนหนังสือแบบออนไลนบนแท็บเล็ต
ท่ีทํางานดวยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android) โดยมีการทํางานเหมือนกับเว็บไซต http://www.writer.in.th 
ท่ีมีปญหาเร่ืองการแสดงผลบนแท็บเล็ตเม่ือใชงานผานเว็บเบราเซอร ในการพัฒนาไดใชกรอบงานโฟนแก็ป 
(phonegap framework) เพื่อใหสามารถแปลงไปใชกับระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ ไดงายในอนาคต นอกจากน้ี
ผูวิจัยยังไดทดสอบโปรแกรมดวยแบบจําลองระดับการกดแปนพิมพ (keystroke level model) เพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของระบบเดิมและโปรแกรมประยุกตท่ีไดพัฒนาข้ึนใหม พบวาเวลาเฉล่ียท่ีใชในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการอานหนังสือเทาเดิมหรือลดลงเม่ือเทียบกับการใชงานบนเคร่ืองคอมพิวเตอรต้ังโตะ 
และใชเวลานอยกวาเม่ือใชงานผานเบราเซอรบนแท็บเล็ต 
คําสําคัญ: โปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคล่ือนท่ี, สวนตอประสานผูใช 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to develop an application for online book reading and writing on Android-
based tablet.  The developed application had the same functionalities as an online book reading and 
writing website, http://writer.in.th, which had problem on displaying contents when using with the 
browser on tablet.  The Phonegap framework was used to make the application easy for portable to other 
operating systems.  Furthermore, the keystroke level model was used to compare the efficiency of the 
1111 
____________________________________ 
* นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2555 
** อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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current system and the new application.  The test showed that the equal or lower average time of activities 
related to online book reading tasks than that of desktop computer and took less time than using browser 
on tablet.  
Keywords: mobile application, user interface. 
 

บทนํา 
 บริษัท โมจิ อินเตอร แอคทีฟ สตูดิโอ จํากัด (Moji Interactive Studio Co.,Ltd.) เปนบริษัทท่ีทํางาน
ดานออกแบบ ท้ังงานกราฟก งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร และเว็บไซต โดยหนึ่งในผลงานของบริษัทคือ
เว็บไซตสําหรับเขียนหนังสือออนไลน (http://www.writer.in.th) ท่ีผูใชสามารถเขียน อาน และเผยแพรหนังสือท่ี
ตนเขียนข้ึนได มีกลุมเปาหมายคือนักเขียนหนาใหมและนักเขียนอิสระ ท้ังนี้บริษัทเล็งเห็นถึงอัตราการ
เจริญเติบโตของกลุมผูใชแท็บเล็ต จึงตองการขยายฐานไปยังผูใชกลุมนี้ 

อยางไรก็ตาม เว็บไซต http://www.writer.in.th นี้ ออกแบบมาใหรองรับกับการทํางานบนเว็บเบราวเซอร
บนคอมพิวเตอร เม่ือมีการใชงานผานเว็บเบราวเซอรบนแท็บเล็ต จึงแสดงผลที่ผิดเพี้ยน ดังภาพท่ี 1 เนื่องจาก
ขนาดหนาจอไมสัมพันธกัน นอกจากนี้ยังใชงานไดยาก เนื่องจากเว็บไซตดั้งเดิมถูกออกแบบมาใหรองรับกับ
การใชงานบนหนาจอที่มีขนาดใหญ ทําใหใชงานไดอยางไมเต็มประสิทธิภาพมากนัก การสรางโปรแกรม
ประยุกตสําหรับแท็บเล็ตจึงเปนหนึ่งในแนวทางการแกไขปญหา เนื่องจากสามารถออกแบบระบบใหมี
ขนาดหนาจอพอเหมาะกับอุปกรณได ทําใหการแสดงผลไมผิดเพี้ยน 

การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับการเขียนหนังสือ ซ่ึงจะพัฒนาบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android) โดยใชกรอบงาน (framework) โฟนแก็ป (PhoneGap) ในการพัฒนา 
เพื่อใหสามารถแปลงโปรแกรมประยุกตท่ีพัฒนาข้ึนไปใชกับระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ ไดอยางรวดเร็วในอนาคต 
และตอบสนองตอความตองการของบริษัทท่ีตองการขยายฐานลูกคา และออกแบบสวนตอประสานผูใชให
เหมาะสมกับขนาดหนาจอของอุปกรณเคล่ือนท่ี 
 

               
 

ภาพท่ี 1   เว็บไซต http://www.writer.in.th เม่ือเปดดวยโปรแกรมเว็บเบราวเซอรบนคอมพิวเตอร  
                         และการแสดงผลท่ีผิดพลาดเม่ือเปดดวยโปรแกรมเว็บเบราวเซอรบนแท็บเล็ตท่ีใช 
                         ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 



197 
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
 1. โฟนแก็ป (PhoneGap) เปนกรอบงานในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตซ่ึงเปน Open Source ใช
สรางโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคล่ือนท่ีขามแพลตฟอรมไดอยางรวดเร็ว โดยใชภาษา HTML5, 
Javascript และ CSS รองรับแพลตฟอรมอุปกรณเคล่ือนท่ี 7 แพลตฟอรม ไดแก iOS, Android, Blackberry, 
Windows Phone, Palm WebOS, Bada และ Symbian การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคล่ือนที่ 
เชน iPhone, Android, Windows Mobile และอ่ืน ๆ ตองใชกรอบงานและภาษาที่แตกตางกัน โฟนแก็ปแกไข
ปญหานี้ดวยการใชมาตรฐานเว็บเทคโนโลยีเพื่อเช่ือมโปรแกรมประยุกตเว็บและอุปกรณเคล่ือนท่ีเขาดวยกัน 
(Adobe Systems Inc., 2013) 

2. เว็บเซอรวิสแบบเรส (REST: Representational State Transfer Web Service) เปนแนวทางการ
สรางเว็บเซอรวิสแบบเรียบงาย โดยเรียกใชผานชองทาง HTTP Method และสงขอมูลออกมาในรูปแบบของ 
XML ทําใหมีปริมาณขอมูลท่ีรับสงนอย ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการใชงาน (Richardson & Ruby, 2007) 
 3. เจคิวร่ีโมบาย (jQuery Mobile) เปนระบบสวนตอประสานผูใชซ่ึงมีพื้นฐานจาก HTML5 สําหรับ
แพลตฟอรมอุปกรณเคล่ือนท่ีซ่ึงเปนท่ีนิยมทุกแพลตฟอรม โดยสรางมาจาก rock-solid jQuery และ jQuery 
UI foundation ดวยโปรแกรมซ่ึงมีขนาดเล็ก ประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึน และมีความยืดหยุน ทําใหสามารถ
ออกแบบหนาตา (theme) ไดอยางงายดาย (jQuery Foundation,  2012) 
 4. แบบจําลองระดับการกดแปนพิมพ (keystroke level model) เปนแบบจําลองท่ีใชทํานายระยะเวลา
ในการประมวลผลงานจากการออกแบบที่เฉพาะเจาะจง และสถานการณของงานท่ีเฉพาะเจาะจง โดยอางอิง
จากการกระทําตอเนื่องในการกระทํางานใดงานหน่ึง ซ่ึงแตละงานจะแบงการกระทําออกเปนการกระทํายอย ๆ 
เชน การกดคียบอรด การเล่ือนเมาส การคลิกเมาส เปนตน โดยแตละการกระทําจะมีอักษรยอและคาเวลาเฉล่ีย
ท่ีใชในการดําเนินกิจกรรมดังนี้ 
 
M (1.35 seconds) – mentally prepare, P (1.1 seconds) – point with mouse, B (0.10 seconds) – Button press 
or release (mouse), K (0.2 seconds) – press a key or mouse button, H (0.4 seconds) – home on keyboard, 
mouse or other device (Kieras, 2001) 
 
 จากงานวิจัยของ Abdulin (2011, pp. 673-686) ทดสอบบนจอสัมผัส พบวาคาเวลาเฉล่ีย P มีคา
ลดลงเปน 0.2 - 0.4 วินาที ซ่ึงตางจากเดิมถึง 40% โดยแบบจําลองระดับการกดแปนพิมพดั้งเดิม คาเวลาเฉล่ีย 
P มีคา 1.1 วินาที 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับเขียนและอานหนังสือออนไลนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

และสนับสนนุการขยายฐานผูใชไปยังอุปกรณเคล่ือนท่ี โดยอางอิงฟงกชันการทํางานจากเว็บไซต 
http://www.writer.in.th 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขั้นท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะหระบบงานเดิม ทําความเขาใจฟงกชันและกระบวนการทํางานของเว็บไซต 
http://www.writer.in.th จากนั้นจึงรวบรวมความตองการจากผูเกี่ยวของในสวนงานของเว็บไซต http:// 
www.writer.in.th ของ บริษัท โมจิ อินเตอร แอคทีฟ สตูดิโอ จํากัด ดวยการนัดประชุมยอย แลวจึงวิเคราะห
แตละฟงกชันการทํางานถึงความเปนไปไดในการนํามาสรางเปนฟงกชันการทํางานของโปรแกรมประยุกต 
โดยลดทอนบางฟงกชันลงเพื่อใหเหมาะสมกับประสิทธิภาพของแท็บเล็ต 
 
ตารางท่ี 1  ฟงกชันของโปรแกรมประยุกตท่ีจะพัฒนา 
 

ฟงกชันของโปรแกรมประยกุตท่ีจะพัฒนา 
สมาชิก คนหาขอมูล 
ขอมูลสวนตัว อานหนังสือ 
จัดการหนังสือ (แสดงในโปรไฟล) ค่ันหนังสือ 
เขียนหนังสือ (สรางและแกไข)  โปรไฟล 
แสดงขอมูลหนังสือ บทความ 

 
ขั้นท่ี 2 วิเคราะหและออกแบบโปรแกรมประยุกต  มีข้ันตอนและวิธีการดําเนนิการดังนี ้

 1.  เลือกแนวทาง ระบบปฏิบัติการ และแพลตฟอรมท่ีจะใชในการพัฒนา โดยเลือกแนวทางการพัฒนา
แบบโปรแกรมประยุกต เนื่องจากมีความสามารถในการใชงานแบบออฟไลนได และเลือกระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด เนื่องจากเปนระบบปฏิบัติการแบบ Open Source และไมตองสมัครหรือเสียคาสมัครเพื่อพัฒนา
โปรแกรมประยุกต นอกจากนี้ยังไมตองใชระบบปฏิบัติการเฉพาะเพ่ือพัฒนาอีกดวย และเลือกใชแพลตฟอรม
โฟนแก็ปเปนกรอบงานในการพัฒนา เนื่องจากเปนกรอบงานท่ีมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม  
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ภาพท่ี 2  สถาปตยกรรมของกรอบงานโฟนแก็ป 
 

 2. ออกแบบสถาปตยกรรมการเช่ือมตอของระบบ โดยโปรแกรมประยุกตท่ีจะพัฒนาข้ึนนั้น จะมี
ลักษณะสถาปตยกรรมการเช่ือมตอแบบ REST Web Service และมีการเช่ือมตอกับผูใชผาน TCP/IP ซ่ึง
ระบบเดิมจะใชงานจะผานทางโปรแกรมเว็บเบราวเซอร ซ่ึงเปนการเช่ือมตอแบบ HTTP 
 3. ออกแบบหนาท่ีการทํางานของระบบ จะสรางแผนภาพยูสเคส เพื่อแสดงความสัมพันธของผูท่ีเกี่ยวของ
ท่ีมีตอระบบ 
 

 
 

ภาพท่ี 3  แผนภาพยูสเคสของโปรแกรมประยุกตสําหรับอานและเขียนหนังสือออนไลน 
 

 4. ออกแบบกิจกรรมของระบบ แบงเปนกิจกรรมหลัก ๆ ได 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการอาน
หนังสือ และ 2) กิจกรรมการเขียนหนังสือ โดยสรางเปนแผนภาพกิจกรรมของแตละกิจกรรมไดดังภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4  แผนภาพกจิกรรมการอานและแผนภาพกิจกรรมการเขียนหนังสือ 
 

 ขั้นตอนท่ี 3 พัฒนาโปรแกรมประยุกต  โดยอาศัยขอมูลจากการวิเคราะหและออกแบบในข้ันตอน
ขางตน 
 ขั้นตอนท่ี 4 ทดสอบโปรแกรมประยุกต เพื่อวัดประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกตท่ีสรางข้ึนใน
กิจกรรมท่ีกําหนดข้ึนมา 5 กิจกรรม เทียบกับระบบเดิม โดยใชแบบจําลองระดับการกดแปนพิมพเปน
แบบจําลองในการวัด 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบหนาจอการเปดเว็บไซตและโปรแกรมแกรมประยุกตดวยอุปกรณตาง ๆ 
 

 เปดเว็บไซตดวยโปรแกรม
เบราวเซอรคอมพิวเตอร 

เปดเว็บไซตดวย
โปรแกรมเบราวเซอร

ดวยแท็บเล็ต 

เปดโปรแกรมประยุกต
ดวยแท็บเล็ต 

หนาหลัก 

   
หนาอาน
หนังสือ 

   
หนาเขียน
หนังสือ 

   
 
 
ตารางท่ี 3  ผลการทดสอบโดยใชแบบจําลองระดับการกดแปนพิมพ 
 

กิจกรรม 
ระดับการกด
แปนพิมพของ
ระบบเดิม 

ระดับการกด
แปนพิมพของ
ระบบใหม 

เวลาเฉล่ียการ
ทํากิจกรรม
ของระบบเดิม 

(วินาที) 

เวลาเฉล่ียการ
ทํากิจกรรม

ของระบบใหม
(วินาที) 

แสดงเนื้อหาใน
ตอนของหนังสือ 

2M+2P+2B 2M+2P+2B 5.1 5.1 

สรางหนังสือใหม 8M+15P+20B+9K 8M+9P+15B+9K 31.1 24 
แกไขเนื้อหาใน
ตอนของหนังสือ 

4M+7P+7B+15K 4M+7P+7B+15K 16.8 16.8 

แกไขช่ือเร่ือง 3M+4P+4B+14K 3M+4P+4B+14K 11.65 11.65 
ลบตอนของ
หนังสือ 

4M+6P+6B 4M+6P+6B 12.6 12.6 

* คาเวลาเฉล่ียของ P ที่ใชในการทดสอบใชคา P ด้ังเดิมของแบบจําลองระดับการกดแปนพิมพ 
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ผลการวิจัย 
 โปรแกรมประยุกตสําหรับอานและเขียนหนังสือท่ีได เม่ือทดสอบโดยใชแบบจําลองระดับการกด
แปนพิมพเปนแบบจําลองในการวัดแลว พบวาในข้ันตอนของการสรางหนังสือใหมของโปรแกรมประยุกต
มีเวลาเฉล่ียในการดําเนินกิจกรรมลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับระบบเดิม นอกจากนี้ การออกแบบโปรแกรมประยุกต
ใหมีขนาดหนาจอพอดีกับแท็บเล็ต ยังชวยใหผูใชไมตองยอขยายหนาจอเม่ือใชงานอีกดวย 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการทดสอบโปรแกรมประยุกตดวยแบบจําลองระดับการกดแปนพิมพ แสดงใหเห็นถึงเวลา
เฉล่ียในการดําเนินการของกิจกรรมของท้ังระบบใหมและระบบเกา โดยสามารถลดข้ันตอนท่ีจะตองทําใน
กิจกรรมการสรางหนังสือใหมลงได สามารถทํางานไดเร็วข้ึนอยางเห็นไดชัด นอกจากนี้อีก 3 กิจกรรมท่ีเหลือ มี
ข้ันตอนในการทํางานเหมือนเดิม แตมีแนวโนมท่ีจะทํางานไดเร็วข้ึน เนื่องจากในข้ันตอนของการเคล่ือนท่ี
เมาสเพื่อไปเลือกการทํางานใชเวลา P แตเม่ือเปนแท็บเล็ตซ่ึงสามารถเลือกท่ีหนาจอไดโดยตรง ใช P' = 0.8P  
ทําใหระยะเวลารวมในการทํางานของกิจกรรมเหลานั้นลดลง แสดงใหเห็นวาโปรแกรมประยุกตท่ีพัฒนาข้ึน
นี้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน และเม่ือเปรียบเทียบหนาจอการเปดเว็บไซตและโปรแกรมแกรมประยุกตดวย
อุปกรณตาง ๆ จะพบวา การออกแบบโปรแกรมประยุกตใหมีขนาดพอดีกับหนาจอ แสดงใหเห็นถึงการใช
พื้นท่ีบนหนาจอไดเต็มท่ี ไมเหลือวางไวเหมือนการเปดดวยโปรแกรมเว็บเบราวเซอรอีกดวย 
 

ขอเสนอแนะ 
 โฟนแก็ปเปนแพลตฟอรมท่ีสามารถแปลงโปรแกรมเพื่อนําไปใชกับระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ ไดอีก
หลายระบบปฏิบัติการดวยการเขียนโปรแกรมเพียงคร้ังเดียว ในอนาคตอาจจะขยายฐานผูใชไปยังระบบปฏิบัติการ
อ่ืน ๆ ไดโดยอาศัยคุณสมบัติของกรอบงานโฟนแก็ปนี้ ซ่ึงจะชวยลดเวลาและงบประมาณท่ีใชในการพัฒนา
ลงไดอยางมาก 
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ผลกระทบของขอจํากดัการยืมหุนขายชอรตตอความผันผวน, ความเบ และความโดง 
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THE EFFECT OF SHORT-SALE CONSTRAINTS ON VOLATILITY, 
SKEWNESS, AND KURTOSIS OF INTRADAY RETURN 
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ABSTRACT 
  This research examined the effect of short-sale constraints on volatility, skewness, and kurtosis 
(collectively, the distributional characteristics) of intraday return distribution. The results showed that 
when unconditional earning announcement occurred, short-sale constraints did not systematically 
associate with volatility, skewness, or kurtosis of intraday return. However, when the tests were under 
conditional earning announcement, short-sale constraints actually increased volatility, skewness, and 
kurtosis of intraday return. The results were similar in both before and after earning announcement. As 
skewness decreased along with kurtosis when short-sales were allowed, we could reconcile the results and 
concluded that reduction in skewness was due to the fewer occurrence of extreme positive return, rather 
than the higher frequency of extreme negative return. This was in line with the view that allowing short-
sales increased arbitrageurs’ ability to correct mispricing. The implication was that regulators could 
prohibit short-sales during an information event if they see the need to distort intraday return distribution 
to be more right (positive) skewed at the price of higher volatility and kurtosis of intraday return. 
Keywords: short-sale constraint, intraday return. 
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INTRODUCTION 
 A long-standing controversy whether short-selling activities should be allowed to practice has 
lasted as long as the inception of financial markets. Regulatory bodies and market participants often hold 
short-selling activities responsible for market crashes, volatility surge, and extreme events. On the other 
hand, academics have quite a harmonic conviction that short-sales are indeed crucial for well-functioning 
financial markets. The dilemma motivates this study because it is interesting to see whether what 
regulators and other market participants believe holds true empirically. If the belief is not supported by 
evidence, then we should allow financial markets to enjoy the benefit short-sales provide. In contrast, if it 
holds true, then regulatory bodies should treat regulation design process with careful consideration on the 
implication on the financial markets. 
 

RESEARCH OBJECTIVE 
 This research aims to provide understanding of the effect of short-sale constraints on volatility, 
skewness, and kurtosis, on intraday basis. This is because regulators need to understand short-term effect 
to design appropriate regulations. Furthermore, this study will test the possibility that the effect of short-
sale constraints differs in the period before and after earning announcement. 
 

LITERATURE REVIEW 
 In regards to volatility, Scheinkman & Xiong (2003) argue that short-sale constraints constitute 
re-sell option to the buyers only. This option value fluctuates with difference of market participants’ 
opinion which results in excess volatility in stock return. According to their model, the short-sale 
constraints will lead to excessive trading volume and higher volatility. 
 Bai et al. (2006) argue that, with short-sale constraints, price is less informative because some 
portions of adverse information cannot impound into price. Less informed investors, therefore, perceive 
higher price risk and demand higher risk premium. As a result, price adjustment tends to be larger and 
leads to more volatile price. 
 The empirical evidence in regard to volatility is inconclusive. Saffi & Sigurdsson (2011) find that 
higher stock lending supply, which proxies for less constraint, is associated with lower volatility of 
monthly and weekly return. Chang et al. (2007), in contrast, find that when short-sales are permitted, 
which results in less constraint, volatility of daily return increases. 
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 From skewness perspective, Hong & Stein (2003) argue that when some segments of investors 
are constrained from selling short1 and there are differences of opinion, return distribution will be more 
negatively skewed. Their argument is based on hidden accumulated information. When short-sales are 
constrained, some portion of negative information cannot incorporate into price. Negative information 
tends to accumulate. Therefore, large price change is more likely negative which results in more negative 
skewed distribution. On the other hand, Lamont & Thaler (2003) argue that short-sale constraints limit 
arbitrageurs’ ability to correct mispricing when stocks are overvalued. Therefore stocks can be severely 
overpriced relative to their fundamental value. This implies more frequencies of extreme positive return 
and positively-skewed distribution to the right side. 
 Xu (2007) find that larger firm size, which proxies for less short-sale constraint, exhibits more 
negative skewness. Consistently, Saffi & Sigurdsson (2011) find that higher stock lending supply, which 
proxies for less constraint, is associated with more negative skewness. The results are in favor of Lamont & 
Thaler (2003)’s hypothesis. 
 For kurtosis, a proxy for extreme value of both positive and negative sides of return distribution, 
there is no formal theoretical prediction as to how short-sale constraints will affect kurtosis. Empirical 
evidence suggests that putting short-sale restrictions in place actually increases the likelihood of extreme 
returns. Saffi & Sigurdsson (2011) find that lower lending supply and higher loan fees (which proxy for 
higher short-sale constraints) tend to make the tails of return distribution thicker (i.e. higher value of 
kurtosis). 
 

METHODOLOGY  
 The data to be used in this study is high frequency data from Stock Exchange of Thailand (SET). 
Event-study technique is employed where the events of interest are stock addition and removal from 
SET50 
 
 
 
 
       1   Fund managers, for example, are subjected to regulations regarding constructing short-position in their managed 
funds. 



207 
 

index. From 2002 to 2010, only stocks in SET50 index are shortable at the time. Moreover, the 
composition of SET50 index are revised every six months based on certain criteria1. Stocks that fail to 
those criteria will be removed from the index and others that comply will replace. 
 As this study focuses on the effect of short-sale constraints (not short-sale volumes), the addition 
and removal events from SET50 index are used as a direct proxy for short-sale constraints. A period 
before an addition to SET50 index represents a period where the stock is non-shortable. A period after an 
addition to the index represents a shortable period. The same applies to removal events except that 
shortable period switches to the period before the event and non-shortable period switches to the period 
after. 
 To test the effect of short-sale constraints unconditional on information events, this study 
examines distributional characteristics 60 trading days before and after the events (addition and removal 
from SET50). 30-minutes return is used to calculate the distributional characteristics of individual stocks. 
The sample period covers 2002-2010. 
 Furthermore, to test the effect of short-sale constraints conditional on information events, this 
study examines distributional characteristics 30 trading days before and after earning announcements. The 
samples are categorized into two groups. The first group is shortable group. The second is non-shortable 
group. The distributional characteristics are examined to see whether there is any difference between these 
two groups both before and after earning announcement periods. The source of earning announcement 
date is from SETSMART website. 30-minites return is also used in this setting. The sample also covers 
the same period.  

To analyze the data, paired sample t-test is employed for the tests unconditional on earning 
announcement. Independent sample t-test will be used for conditional tests. The difference in mean of the 
statistics (of the distributional characteristics) will be tested against student’s t distribution. This is to see 
whether there is difference in the distributional characteristics between shortable and non-shortable 
period.  If twelve months within the evaluation period. And last, the stocks must not, or are highly likely,  
 
 
 
 

       1   There are five selection criteria. First, eligible stocks must be listed in the Stock Exchange of Thailand for at least 
six months. Second, the stocks must be within the highest 200 ranks in term of market capitalization. Third, the share 
distribution or free-float shares must be at least 20 percent of paid-up capital. Forth, monthly turnover value of the stocks 
must be at least 50 percent of monthly turnover value per common stock and this criterion should be met nine out of  
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be in the process of delisted from the Exchange. The difference is statistically and economically 
significant, then we can infer the effect of short-sale constraints on volatility, skewness, and kurtosis of 
intraday return. 
 

EMPIRICAL RESULTS 
 Overall, the evidence is in support of the academics. In the unconditional tests, this study finds 
that with less short-sale constraints (i.e. when stocks were added in SET50 index or before they were 
removed from the index), all the distributional characteristics including volatility, skewness, and kurtosis 
of intraday return decrease. However, the reductions are not statistically significant. Table 1 shows the 
results of the unconditional tests. 
 In the conditional tests, this study finds that volatility, skewness, and kurtosis of shortable group 
are less than those of non-shortable group. This is true to both before and after earning announcement. 
The difference in mean in those two groups is statistically significant at 1% significance level. Table 2 and 
table 3 show the results of the conditional tests before and after earning announcement, respectively. 
 
Table 1 Paired Samples Test 

Statistics 
Paired Differences 

p-value (2-tailed) Mean Difference Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 MEAN -.0034 .0574 .0049 .4836 
Pair 2 VOLATILITY -.1149 2.4342 .2065 .5788 
Pair 3 SKEWNESS -.1758 1.9021 .1613 .2777 
Pair 4 KURTOSIS -4.9774 66.3971 5.6317 .3783 

 

This table shows the test of mean difference between shortable and non-shortable period. The 
column “Mean Difference” is the difference of statistics between shortable and non-shortable stocks. The 
minus sign means the statistic of shortable group is less than non-shortable group, and vice versa. The 
number of observations is 140. 
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Table 2 Independent Samples Test Before Earning Announcement 
 

Statistics  

t-test for Equality of Means 

t 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

p-value  
(2-tailed) 

MEAN Equal variances not assumed -.9214 -.0050 .0054 .3570 
VOLATILITY Equal variances not assumed -7.7300 -.1314 .0170 .0000 
SKEWNESS Equal variances not assumed -2.9217 -.1315 .0450 .0035 
KURTOSIS Equal variances not assumed -4.8778 -1.3717 .2812 .0000 

 

This table shows the test of mean difference between shortable and non-shortable groups of 
stocks before earning announcement. The column “Mean Difference” is the difference of statistics 
between shortable and non-shortable stocks. The minus sign means the statistic of shortable group is less 
than non-shortable group. The number of observations of non-shortable group is 993. The number of 
observations of shortable group is 974. 
 

Table 3 Independent Samples Test After Earning Announcement 

Statistics  

t-test for Equality of Means 

t 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

p-value  
(2-tailed) 

MEAN Equal variances not assumed -1.3347 -.0104 .0078 .1823 
VOLATILITY Equal variances not assumed -7.8934 -.1631 .0207 .0000 
SKEWNESS Equal variances not assumed -4.4769 -.2120 .0474 .0000 
KURTOSIS Equal variances not assumed -3.3103 -1.1417 .3449 .0009 

 

This table shows the test of mean difference between shortable and non-shortable groups of 
stocks before earning announcement. The column “Mean Difference” is the difference of statistics 
between shortable and non-shortable stocks. The minus sign means the statistic of shortable group is less 
than non-shortable group. The number of observations of non-shortable group is 993. The number of 
observations of shortable group is 974. 
        From table 1, the means of intraday return between the two groups are not significantly different as 
expected. When stocks become shortable, volatility of intraday return slightly decreases by 11.49 basis 
points. This is consistent with what Scheinkman and Xiong (2003) and Bai, Chang, and Wang (2006) 
predict. The difference is not statistically significant, though. Skewness decreases with fewer short-sale 
constraints. The difference between shortable and non-shortable groups is 0.1758. With fewer short-sale 
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constraints, kurtosis of intraday return also decreases by 4.9774. Neither the difference in skewness nor 
kurtosis is statistically significant in the unconditional test. 
 In the period before earning announcement, from table 2, volatility of intraday return in the 
shortable group is less than that of non-shortable group by 13.14 basis points. Non-shortable group 
exhibits higher positive skewness by .1315. Shortable stocks exhibit less kurtosis than non-shortable 
stocks by 1.3717. The difference is statistically significant at 1% significant level. 
 In the period after earning announcement, from table 3, volatility of intraday return of non-
shortable stocks is higher than that of shortable stocks by 16.31 basis points. Skewness of intraday return 
of shortable stocks is lower than non-shortable stocks by .2120. Kurtosis of intraday return of shortable 
group is also lower than non-shortable group by 1.1417. The difference is statistically significant at 1% 
significant level. 
 The results tend to confirm the academics’ premise, except for skewness. Conditioning on 
information release, higher short-sale constraints are associated with higher volatility, and higher kurtosis 
(fatter tails of distribution) of intraday return. From volatility and kurtosis aspects, the results contradict to 
what regulators might believe. Allowing short-sales actually lessens volatility and reduces the probability 
of extreme events of intraday return. This is true to both before and after earning announcement. 
 

CONCLUSIONS 
 In general, the empirical results in this study tend to support short-sales. This study finds that, in 
SET50 addition and removal events, the effect of short-sale constraints on volatility, skewness, and 
kurtosis of intraday return is not statistically significant. When the tests are conducted conditionally on 
earning announcement, the effect of short-sale constraints on the distributional characteristics is 
statistically significant at 1% significance level. Before earning announcement, short-sale constraints are 
associated with lower volatility, skewness and kurtosis of intraday return. The results are similar in the 
period after earning announcement. 
 With fewer short-sale constraints, reduction in volatility and kurtosis is in favor of short-sales. 
This means allowing short-sales actually helps stocks become less volatile and reduces the fat tails of 
intraday return distribution. More negative skewness is consistent with regulators’ premise. However, 
Saffi and Sigurdsson (2011) reconcile the facts that 1) return distribution is positively skewed on average, 
and 2) skewness reduces along with kurtosis. They conclude that the cause of reduction in skewness is due 
to fewer occurrence of extreme positive return, rather than more frequency of extreme negative return. 
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This conclusion supports the explanation that short-sale constraints lessen arbitrageurs’ ability to correct 
mispricing. 
 The implication of this study is that, in a normal course, regulators may allow short-sales to 
provide benefits to a financial market. Nevertheless, when there is an appropriate information event, 
should the regulators need intraday return to be more positive skewed, they can do so by putting short-sale 
ban in place at a price of higher volatility and ticker-tailed intraday return distribution. 
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บทคัดยอ 
 การพัฒนาการรับรองเอกสารมหาชนเพื่อนําไปใชในตางประเทศ แมปจจุบันกระทรวงการ
ตางประเทศและสภาทนายความจะมีการดําเนินการเพื่อรับรองเอกสารมหาชนไปใชในตางประเทศแลวก็
ตาม แตก็หาไดทัดเทียมและมีความกาวหนาอยางนานาอารยะประเทศแตอยางใด เนื่องจากประเทศไทยยัง
ขาดเจาพนักงานรับรองเอกสารมหาชนท่ีใชในตางประเทศอยางแทจริง ซ่ึงในตางประเทศนั้น เจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบในการรับรองเอกสารมหาชนอยางชัดเจนท่ีเรียกวา “โนตารีปบลิก” ไดมีวิวัฒนาการไปใน
ทิศทางอยางเดียวกัน และยกระดับเจาหนาท่ีรับรองเอกสารมหาชนเพื่อใชในตางประเทศเปนวิชาชีพเฉพาะ
และการพัฒนาการนําเอกสารมหาชนไปใชในตางประเทศตามอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1961 วาดวยการ
ยกเลิกและความสอดคลองทางกฎหมายสําหรับเอกสารสาธารณะอันเปนเอกสารมหาชนเพื่อใชสําหรับ
ประเทศสมาชิก (Convention abolishing requirement of legalization for foreign public document, 1961) 
อันเปนความรวมมือระหวางสมาชิกเพื่อแกไขปญหาความยุงยากในการรับรองเอกสารมหาชนระหวาง
ประเทศ แตสําหรับประเทศไทยยังขาดองคกรวิชาชีพเจาพนักงานรับรองเอกสารมหาชนหรือโนตารีปบลิก 
ท้ังระบบกฎหมายและบทบัญญัติภายในประเทศยังขาดความสอดคลองเช่ือมโยงกันในความเปนเอกภาพ
เพื่อการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการรับรองเอกสารมหาชนและมีการดําเนินการท่ีไมสอดคลองกับนานา
อารยะประเทศและยังใชการรับรองเอกสารตลอดสายภายในประเทศและตางประเทศ (legalization) ทําให
เกิดความลาชาในการใหบริการสาธารณะ การรวมมือเพื่อเปนภาคีสมาชิกตามอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1961 
จึงยังไมอาจมีข้ึนไดดวยพื้นฐานทางวิชาชีพและพื้นฐานบทบัญญัติทางกฎหมายภายในประเทศท่ีไม
เอ้ืออํานวย 
คําสําคัญ: การรับรองเอกสารภายในประเทศและตางประเทศ, เอกสารมหาชน 
 
*นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปการศึกษา  2555 
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ABSTRACT 

 Even at present, Ministry of Foreign Affairs and Law Society have taken steps of actions on the 
legalizations of the public documents for use in foreign countries, however, the development on the 
legalizations of the public documents for use in foreign countries cannot be comparable with and advanced as 
those of the civilized nations because of the reason that Thailand does not have the actual legalization 
official to legalize the public documents used in foreign countries. In foreign countries, the public 
document notarization officials or called the “Notary Public” have had the evolution in the same direction 
and that the level of the Notary Public to notarize the public documents for use in foreign countries have 
been elevated as a specific profession and there have been the developments on bringing the public 
documents for use in foreign countries. On 5 October A.D. 1961, there was a Convention abolishing 
Requirement of Legalization for Foreign Public Document which was cooperation among members to 
solve the entangled problems on the public document legalizations for foreign public documents. However, 
Thailand has still lacked of the Professional Body in respect of the public document legalization official or 
Notary Public. Moreover, the system and provisions of law in the country are still lacked of the compatibility 
and connections in term of the uniformity in order to develop the law relating to the legalizations of the 
public documents and there have been actions of non-conformance with the civilized nations and the 
document certification so called “Legalization” is still the certification of document all the way through 
both in country and abroad, thus, causing a delay in providing the public services. The cooperation in 
becoming a member of The Hague Convention, 1961, therefore, cannot be materialized due to the reason 
of the professional fundament and the provisions of the law in the country which are not facilitative. 
Keywords: legalization, public documents. 

บทนํา 
 นับแตอดีตจนถึงปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาในการนําเอกสารมหาชนไปใชใน
ตางประเทศตลอดมาและการดําเนินการโดยความพยายามของสภาทนายความก็ยังไมสอดคลองตาม
อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1961 (Convention abolishing Requirement of Legalization for Foreign Public 
document, 1961) อันสงผลตอการพัฒนาความรวมมือกฎหมายระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับการรับรอง
เอกสารมหาชนเพื่อนําไปใชในประเทศสมาชิก ท้ังรางพระราชบัญญัติโนตารีปบลิกแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ... ก็เปนการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงกฎหมายอยางกะทันหัน เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
กฎหมายภายในประเทศ การกอต้ังองคกรโนตารีตามรางพระราชบัญญัตินี้จึงเปนการยาก นั่นหมายถึงการ
เปล่ียนแปลงการกระทํานิติกรรมของประชาชนภายในประเทศจากท่ีอยูในความดูแลของหนวยงานราชการ
มาอยูกับเอกชน ซึ่งประชาชนยังไมมีความเขาใจเทาที่ควร อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจของสังคมไทยยังอยูใน



214 
 

ภาวการณพัฒนาประเทศ ภาระคาใชจายเม่ือตองรับบริการจากโนตารีหรือเจาพนักงานรับรอง ลายมือช่ือและ
เอกสารหรือเจาพนักงานรับรองทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจึงไมอาจเรียกเก็บไดอยางประเทศท่ีพัฒนาแลว 
ประเทศไทยจึงจําเปนในการพัฒนาและจัดต้ังองคกรวิชาชีพโนตารีปบลิกหรือเจาพนักงานรับรองเอกสาร
มหาชนและเจาพนักงานรับรองสิทธิและนิติกรรมโดยเรงดวน เพื่อสอดคลองกับอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1961 
(Convention abolishing Requirement of Legalization for Foreign Public document, 1961) วาดวยอนุสัญญา
วาดวยการยกเลิกเง่ือนไขการรับรองเอกสารมหาชนระหวางประเทศ เพื่อขจัดปญหาการรับรองเอกสาร
มหาชนท่ีไมไดรับยอมรับจากตางประเทศและพัฒนาองคกรวิชาชีพนี้ใหเหมาะสมกับสังคมไทย ตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความเปนมาและความสําคัญของปญหากฎหมายเกี่ยวกับการรับรองความถูกตองของ
เอกสารมหาชนเพ่ือใชในตางประเทศตามอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1961 
 2. เพื่อศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและววิัฒนาการท่ีเกี่ยวของกบัปญหากฎหมายเกีย่วกับการรับรองความ
ถูกตองของเอกสารมหาชนเพื่อใชในตางประเทศตามอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1961 
 3. เพื่อศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการรับรองความถูกตองของเอกสารมหาชนเพื่อใชในตางประเทศ
ตามอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1961 ท้ังกฎหมายของประเทศไทยและตางประเทศ 
 4.  เพื่อวิเคราะหปญหากฎหมายเกี่ยวกับการรับรองความถูกตองของเอกสารมหาชนเพ่ือใชใน
ตางประเทศตามอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1961 
 5.  เพื่อใหไดมาซ่ึงบทสรุป และขอเสนอแนะในการปรับปรุงและแกไขกฎหมายเกี่ยวกบัการรับรอง
ความถูกตองของเอกสารมหาชนเพ่ือใชในตางประเทศตามอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1961 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ในปจจุบันยังไมมีการตรากฎหมายในการจัดต้ังองคกรวิชาชีพโนตารีปบลิกหรือเจาพนักงานรับรอง
เอกสารและลายมือช่ือหรือเจาพนักงานรับรองทะเบียนสิทธิและนิติกรรมข้ึนใชในประเทศแตอยางใด มีเพียง
ขอบังคับสภาทนายความวาดวยการขึ้นทะเบียนทนายความผูทําคํารับรองลายมือช่ือและเอกสาร พ.ศ. 2551 
ซ่ึงไมเปนท่ียอมรับในตางประเทศเทาท่ีควร สวนระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยการรับรองเอกสาร 
พ.ศ. 2539 มีขอจํากัดเร่ืองประเภทเอกสารท่ีสามารถรับรองไดและกระบวนการดําเนินการมีความไมนาเช่ือถือ
ของเอกสารท่ีเร่ิมตนการรับรองจากเจาพนักงานทองถ่ิน และรางพระราชบัญญัติโนตารีปบลิกแหงราชอาณาจักร
ไทย  พ.ศ. ...  ซึ่งไดยกรางจากกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2549 ก็ยังไมเอ้ือและเหมาะสมกับสังคมไทย เพราะ
เปล่ียนแปลงสภาพการปฏิบัติงานของหนวยงานราชการเกี่ยวกับนิติกรรมท่ีตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี
ราชการ ท้ังประชาชนยังไมมีความเขาใจบทบาทหนาท่ีของผูประกอบวิชาชีพนี้เทาท่ีควร และการดําเนินการท้ัง
จากทนายความผูทําคํารับรองและเจาพนักงานกระทรวงการตางประเทศก็ไมสอดคลองกับอนุสัญญากรุงเฮก 
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ค.ศ. 1961 (Convention abolishing Requirement of Legalization for Foreign Public document, 1961) วาดวย
อนุสัญญาวาดวยการยกเลิกเง่ือนไขการรับรองเอกสารมหาชนระหวางประเทศ  

ขอบเขตของการวิจัย 
 ปญหาทางกฎหมายในการรับรองเอกสารมหาชน และจัดต้ังองคกรผูมีหนาท่ีตามกฎหมายในการ
รับรองเอกสารมหาชนเพื่อใชในตางประเทศใหเปนไปตามอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1961 (Convention abolishing 
Requirement of Legalization for Foreign Public document, 1961) วาดวยอนุสัญญาวาดวยการยกเลิกเง่ือนไข
การรับรองเอกสารมหาชนระหวางประเทศ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ใชวิธีการวิจัยทางเอกสาร (documentary research) ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ อัน
เกี่ยวของกับการรับรองเอกสารมหาชนท่ีจําเปนตองใชในตางประเทศ รวมท้ังองควิชาชีพผูมีหนาท่ีรับรอง
เอกสารมหาชน เชนโนตารีปบลิก เจาพนักงานรับรองเอกสารและลายมือช่ือหรือเจาพนักงานรับรอง
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตลอดจนตําราทางกฎหมาย ตัวบทกฎหมาย บทความทางวิชาการ รวมท้ังขอมูล
อิเล็กทรอนิกสท่ีปรากฏอยูบนเครือขายอินเทอรเน็ต  

ผลการวิจัย 
 วิชาชีพโนตารีปบลิก (notary public) หรือเจาพนักงานรับรองเอกสารมหาชนไดเร่ิมข้ึนในประเทศ
ไทยมานานแลว แตอยูในสถานะเจาหนาท่ีอาลักษณและพัฒนาเปนเลขาธิการของหนวยงานราชการตาง ๆ 
เชน สํานักงานเลขาธิการสํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักราชเลขาธิการสํานักพระราชวัง ฯลฯ ในปจจุบัน
งานรับรองเอกสารมหาชนเปนสวนหนึ่งของกองงานนิติกรณ กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ มี
บทบาทสําคัญในการรับรองเอกสารมหาชนเพื ่อใชในตางประเทศโดยอาศัยระเบียบกระทรวงการ
ตางประเทศวาดวยการรับรองเอกสาร พ.ศ. 2539 ซึ่งเปนเพียงระเบียบปฏิบัติในการรับรองเอกสารมหาชน
ไปใชในตางประเทศเทานั้น ขณะท่ีสภาทนายความก็พยายามผลักดันใหการรับรองเอกสารและรับรองลายมือ
ช่ือของบุคคลเปนอํานาจหนาท่ีของทนายความ ตามที่ไดออกขอบังคับวาดวยการขึ้นทะเบียนทนายความผูทํา
คํารับรองลายมือช่ือและเอกสาร พ.ศ. 2551 แตยังมีปญหาในประเด็นอํานาจหนาท่ีในการรับรองวามีอํานาจ
กระทําไดและเปนท่ียอมรับของตางประเทศหรือไม ในนานาอารยประเทศจะมีความกาวหนาทางกฎหมายใน
วิชาชีพนี้อยางชัดเจน ท้ังประเทศท่ีใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common law) และระบบลายลักษณ
อักษร (Civil law)โดยท้ังสองระบบกฎหมายยังดําเนินการโดยวิธีรับรองของเจาหนาท่ีภายในประเทศและ
ประเทศผูรับเอกสารท่ีนําไปใชทุกข้ันตอน ซ่ึงเรียกการรับรองนี้วา Legalization แตยังลาชาในการดําเนินการ
จนเปนปญหาท้ังในคดีความ การดําเนินธุรกิจ การใชบริการสาธารณะของประชาชนท่ีมีตอรัฐนั้น ๆ จึงมีการ
เรียกรองโดยผานองคการสหประชาชาติในการประชุมวาดวยกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล เพื่อ
แกไขปญหาการรับรองเอกสารมหาชนซ่ึงมีความนาเช่ืออยูแลวไปใชในประเทศสมาชิกจนไดมีขอตกลง
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รวมกันของประเทศสมาชิกข้ึน คือ อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1961 วาดวยการยกเลิกการรับรองเอกสาร
มหาชนเพื่อใชในตางประเทศ นั่นคือการยินยอมรับรองเอกสารมหาชนจากประเทศภาคีสมาชิกเพื่อใชใน
ประเทศของตนไดนั่นเอง ประเทศไทยมิไดเปนภาคีสมาชิกตามอนุสัญญาน้ี ท้ังยังไมมีทาทีเพื่อเขารวมเปน
ภาคีสมาชิกแตอยางใด ทําใหอาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคมและดานอื่น ๆ ดวย เนื่องจากเอกสาร
มหาชนที่ตองนําไปใชในตางประเทศมิไดถูกจํากัดเพียงในศาล แตรวมถึงมีความจําเปนท่ีตองใชเอกสาร
มหาชนทั้งภาครัฐและเอกชนในตางประเทศ การที่สถานะทางกฎหมายและองคกรภายในประเทศไมเอ้ือตอการ
เปนภาคีสมาชิกและผูเกี่ยวของขาดความรูความเขาใจ จึงเปนการลาหลังในวิชาชีพเจาหนาท่ีรับรองเอกสาร
มหาชนหรือวิชาชีพโนตารีปบลิกดวย 

ขอเสนอแนะ 
 1. การทําใหกฎหมายภายในประเทศสอดคลองและเอ้ือตอการเปนภาคีสมาชิกตามอนุสัญญากรุงเฮก 
ค.ศ. 1961 ผูวิจัยเห็นควรวา บทบัญญัติตาง ๆ ไมวาจะเปนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 
47 พระราชบัญญัติปกครองทองท่ี พ.ศ. 2457 มาตรา 89, 90 ระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยการ
รับรองเอกสาร พ.ศ. 2539  ขอบังคับสภาทนายความวาดวยการขึ้นทะเบียนทนายความผูทําคํารับรอง
ลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2551 และระเบียบวาดวยการข้ึนทะเบียนทนายความผูทําคํารับรองลายมือช่ือ
และเอกสาร พ.ศ. 2552 ควรมีการกําหนดเงื่อนไขไวเพื่อแกไข ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอํานาจหนาท่ีให
สอดคลองกับบทบัญญัติท่ีจะมีข้ึน การท่ียังเปนท่ีเคลือบแคลงสงสัยในอํานาจหนาท่ีของทนายความผูทําคํา
รับรองลายมือช่ือและเอกสารวามีอํานาจดําเนินการไดหรือไม ท้ังเปนท่ียอมรับของนานาอารยประเทศ
หรือไม และหากเกิดปญหาในความนาเช่ือถือ สภาทนายความและทนายความผูทําคํารับรองลายมือชื่อและ
เอกสารจะแกไขอยางไร ทั้งความสัมพันธระหวางขอบังคับของสภาทนายความและระเบียบกระทรวงการ
ตางประเทศวาดวยการรับรองเอกสารสงผลดานความถูกตองในการรับรองหรือการนําไปใชในตางประเทศ
หรือไม และความนาเช่ือถือในทางปฏิบัติมีความสอดคลองเปนรูปธรรมหรือไม ประกอบกับใหมีการยกเลิก
หรือยกฐานะแกไข ปรับปรุงระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยการรับรองเอกสารใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับบทบัญญัติท่ีจะมีข้ึน แมปจจุบันจะยังไมเกิดขอโตแยงในตางประเทศ แตก็เปนท่ีเขาใจวา 
กระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงานราชการของไทยท่ีไดรับความนาเช่ือถือ แตปญหาคือความสะดวก
รวดเร็วในการใหบริการและความนาเชื่อถือของเอกสาร เพราะการรับรองเอกสารมหาชนที่ตองนําไปใช
ในตางประเทศนั้น มีเพียงท่ีกระทรวงการตางประเทศแหงเดียวเทานั้น เอกสารท่ีออกโดยหนวยงานราชการ
ตาง ๆ ในประเทศไทยยังขาดความนาเช่ือถือ ซ่ึงมีชองวางในการทําเอกสารเท็จได การที่กระทรวงการ
ตางประเทศจะตองรับภาระปญหานี้ จึงเปนท่ีมาของความไมนาเช่ือถืออีกดานหนึ่งดวย  
 2. ควรบัญญัติกฎหมายใหเนื้อหาเช่ือมโยงกันอยางเปนระบบ โดยเบ้ืองตนควรบัญญัติกฎหมายเพ่ือให
อํานาจในการรับรองเอกสารตามลําดับความสําคัญที่เหมาะสมกับความรูความสามารถของเจาหนาท่ี
รับรองเอกสาร ควรตรากฎหมายใหมีสถานะทางกฎหมายเทียบเทาอารยะประเทศ โดยควรตราเปน
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พระราชบัญญัติ วางโครงสรางอํานาจหนาท่ี การควบคุมโดยองคกร การตรวจสอบจากรัฐบาลหรือศาล วาง
กฎเกณฑดานจริยธรรม เรงการพัฒนาความรูความเขาใจใหกับประชาชน เพื่อพัฒนาวิชาชีพ โดยเร่ิมตนจาก
การรับรองเอกสารมหาชนท่ีจําเปนตองใชท้ังภายในและตางประเทศโดยใหสอดคลองกับตางประเทศ ซ่ึง
เบ้ืองตนการตราพระราชบัญญัติควรเร่ิมตนเพียงอํานาจหนาท่ีในการรับรองเอกสารมหาชนท่ีตองใช
ภายในประเทศและตางประเทศเทานั้น ไมควรตรากฎหมายใหอํานาจในการเปนเจาหนาท่ีในการจดทะเบียน
สิทธินิติกรรมไดดวย เนื่องจากประชาชนยังมีความรูความเขาใจไมเพียงพอ  
 3. ควรจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเพื่อใหการรับรองเอกสารมหาชน  โดยใชระบบกฎหมายประเทศ
อังกฤษ เนื่องจากมีการแบงแยกเจาหนาท่ีรับรองเอกสารอยางชัดเจน โดยแบงตามความรูความสามารถ โดย
มีกฎหมายแตละระดับเปนขอบังคับควบคุม พรอมกันนั้น ควรจัดต้ังหนวยงานเจาพนักงานรับรองเอกสาร
มหาชนหรือโนตารีปบลิก ท่ีมีความเหมาะสมกับสังคมไทย มีอํานาจหนาท่ีภายในเขตทองถ่ินของศาล โดย
แบงตามเขตอํานาจศาลและตองข้ึนทะเบียนเพื่อใหศาลตรวจสอบการทําหนาท่ีได  
 ปฏิเสธไมไดวาการเตรียมความพรอมในการเขาเปนภาคีสมาชิกตามอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1961 
จะเปนประโยชนและลดข้ันตอนในการรับรองเอกสารมหาชนท่ีตองนําไปใชในตางประเทศ ท้ังการเขาเปน
ภาคีสมาชิกก็ทําใหไดรับประโยชนจากประเทศภาคีเชนเดียวกัน สวนเอกสารใดท่ีมาจากประเทศท่ีไมมีความ
นาเช่ือถือก็ยังสามารถใชสิทธิโตแยงอํานาจหนาท่ีหรืออํานาจของรัฐตางประเทศได 
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แรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคการของพนักงานขาย:  
กรณีศึกษา บริษัท เดอเบล จํากัด 

WORKING MOTIVATION AND ORGANIZATIONAL  
COMMITMENT OF SALESPEOPLE: A CASE STUDY OF  

THE DURBELL COMPANY LIMITED 
 

ศราวุธ  แสงประกาย* 
Sarawut Sangprakai 
ดร.จุมพฏ บริราช**  

Dr.Jumpoth Boriraj 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางาน ความผูกพันตอองคการของพนักงานขายและ

เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานขาย บริษัท เดอเบล 
จํากัด การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) และศึกษาจากเอกสาร (documentary research) ประชากร   
ท่ีใชในการศึกษาคือ พนักงานขายของบริษัท เดอเบล จํากัด จํานวน 323 คน เก็บขอมูลจากพนักงานขายทุกคน
โดยใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSSx ผลการวิจัยสรุปวา แรงจูงใจ
ในการทํางานของพนักงานขายโดยรวมอยูในระดับสูง และความผูกพันตอองคการของพนักงานขายโดยรวมอยู
ในระดับมาก สวนความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานขาย 
บริษัท เดอเบล จํากัด มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับคอนขางสูง 
คําสําคัญ: แรงจูงใจในการทํางาน, ความผูกพันตอองคการ  
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study the factors and relationships between motivation and organizational 
commitment of salespeople in Durbell Company Limited. This was the surve and documentary research.  
1111 
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The samples of the study were 323 salespeople of The Durbell Company Limited. The developed 
questionnaires were used to collect input and process data which were analyzed through the SPSSx 
program. The result of this research indicated that the overall working motivation of salespeople in 
Durbell Company Limited was at high level as well as the organizational commitment among most of 
salespeople which were at high level. Lastly, the relationship between working motivation and 
organizational commitment of salespeople in Durbell Company Limited was positively significant. 
Keywords: working motivation, organization commitment. 
 

บทนํา 

ปจจุบันการดําเนินธุรกิจตองเผชิญกับสภาวะการแขงขันกันเปนอยางมาก ท้ังในองคการภาครัฐและ
ภาคเอกชน จึงทําใหองคการที่ดําเนินธุรกิจตองพัฒนาความสามารถในดานตาง ๆ เพิ่มขึ้น เชน มีการนํา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาใช เพื่อใหเกิดความคลองตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน แตในธุรกิจ
เกี่ยวกับการขายน้ัน จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวหรือไมข้ึนอยูกับบุคลากรในองคการ ดังนั้นการสรรหา
และคัดเลือกบุคคลเขามารวมทีมงานจึงเปนสิ่งที่ควรใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง แตการสรรหาบุคลากรที่ดี 
หรือบุคลากรที่จะประสบความสําเร็จเปนงานที่ยากพอสมควร คุณภาพของบุคลากรจะเปนสิ่งที่บงบอกถึง
ความสามารถในการแขงขันในเชิงธุรกิจ หลายองคการจึงใหความสนใจในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
ต้ังแตระดับผูนําจนถึงผูปฏิบัติงานโดยตรง (พิณคํา โรหิตเสถียร, 2541, หนา 1) ดวยเหตุนี้องคการธุรกิจจึง
ตองรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหทํางานกับองคการนาน ๆ โดยใชกลยุทธท่ีไดวิวัฒนาการมาและนิยมใชกัน
อยางแพรหลายในปจจุบันคือ การใชแรงจูงใจในการทํางานและสรางความผูกพันตอองคการ (วัฒนา ศรีสม, 
2542, หนา  4) 

ในปจจุบันบริษัท เดอเบล จํากัด มีอัตราการลาออกของพนักงานขายเพ่ิมข้ึนทุกป ผูวิจัยจึงสนใจ
ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคการของพนักงานขายบริษัท เดอเบล จํากัด เพื่อ
พัฒนาแนวทางในการสรางแรงจูงใจและความผูกพันตอองคการของพนักงาน และสามารถรักษาบุคลากรท่ี
มีคุณภาพไวเพื่อพัฒนาองคการใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
ผูวิจัยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของเพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ไดแก ทฤษฎี

เกี่ยวกับแรงจูงใจประกอบดวย ทฤษฏีลําดับช้ันความตองการของมนุษยของอับราฮัม มาสโลว  ทฤษฎี อี.อาร.
จี. ของอัลเดอรเฟอร ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเคลแลนด  ทฤษฎีแรงจูงใจสองปจจัยของเฮอรซเบิรกและแนวคิด
เกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ เปนตน ทําใหเห็นวาการจูงใจและการสรางความผูกพันตอองคการเปนเร่ือง
สําคัญท่ีจะทําใหองคการสามารถแขงขันและเติบโตตอไปได  
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กรอบแนวคิดในการวิจัยแบงออกเปน ตัวแปรอิสระคือปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุการทํางานในบริษัท ระยะเวลาดํารงตําแหนง อัตราเงินเดือน คาตอบแทนอ่ืน 
และตัวแปรตามท่ีใชในการหาความสัมพันธคือ ดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากปจจัยจูงใจ ประกอบดวย 
ความสําเร็จในงาน การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความรับผิดชอบในงาน ความกาวหนา
ในการทํางาน และความเจริญเติบโตในตนเองและอาชีพ ดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากปจจัยสุขอนามัย 
ประกอบดวย นโยบายและการบริหารงานของบริษัท การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน เงินเดือนและสวัสดิการ ความเปนอยูสวนตัว 
ความม่ันคงในการทํางานดานความผูกพันตอองคการ ประกอบดวย ความเช่ือม่ันในองคการ ความทุมเทตอ
องคการความอยากเปนสมาชิกองคการ  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.   เพื่อศึกษาความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลกับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขาย บริษัท

เดอเบล จํากดั 
2.   เพื่อศึกษาความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลกับความผูกพันตอองคการของพนักงานขาย บริษัท

เดอเบล จํากดั 
3.   เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธของแรงจงูใจในการทํางานกบัความผูกพันตอองคการของพนักงานขาย 

บริษัท เดอเบล จํากัด 
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      ตัวแปรตน                                                                    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey study) โดยศึกษาจากเอกสาร (documentary study) เปนการศึกษา
เพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลทุติยภูมิ สวนขอมูลปฐมภูมิไดจากแบบสอบถามท่ีใชเปนเคร่ืองมือในการจัดเก็บขอมูล
จากพนักงานขาย จํานวน 323 ราย โดยใหพนักงานกรอกแบบสอบถามในวันประชุมพรอมกันท้ัง  323 คน 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อายุการทํางานในบริษัท 
6. ระยะเวลาการดํารง  
    ตําแหนง 
7. อัตราเงินเดอืน 
8. คาตอบแทนอ่ืน ๆ 

     แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากปจจัยจูงใจ 
1. ความสําเร็จในงาน 
2. การไดรับการยอมรับนับถือ 
3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
4. ความรับผิดชอบในงาน 
5. ความกาวหนาในการทํางาน 
6. ความเจริญเติบโตในตนเองและอาชีพ 
 
    แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากปจจยั 
สุขอนามัย 
1. นโยบายและการบริหารงานของบริษัท 
2. การปกครองบังคับบัญชา 
3. ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
4. ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
5. สภาพแวดลอมในการทํางาน 
6. เงินเดือนและสวัสดิการ 
7. ความเปนอยูสวนตัว 
8. ความม่ันคงในการทํางาน 

ความผูกพันตอองคการ 

1. ความเช่ือม่ันในองคการ 
2. ความทุมเทตอองคการ 
3. ความอยากเปนสมาชิกองคการ 
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        การวิเคราะหขอมูล 
1. การวิเคราะหเชิงพรรณนา เปนการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของพนักงานขาย ขอมูลท่ีใชในการศึกษา

เปนขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากการสํารวจ โดยพรรณนาถึงผลการศึกษาถึงแรงจูงใจและความผูกพันของพนักงาน
ขายในดานตาง ๆ  

2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ เปนการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม (questionnaire) โดยการ
เปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล ดําเนินการทดสอบโดยใชสถิติ t – test, F – test และทดสอบ
ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจและความผูกพันของพนักงานขายโดยใช Pearson’ Correlation Coefficient 

 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานขายบริษัท เดอเบล จํากัด พบวา สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 86.1 
มีอายุระหวาง 26-34 ป  รอยละ 64.4  สถานภาพโสด รอยละ 43.0 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
รอยละ 37.8  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 4 ปข้ึนไป รอยละ 48.6 ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 1-3 ป รอยละ 
67.5 อัตราเงินเดือนตอเดือนตํ่ากวา 10,001 บาท รอยละ 53.3 และมีคาตอบแทนอ่ืน 10,000-20,000 บาท รอยละ 
72.8  

2. พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมทุกดานอยูในระดับสูง คาเฉล่ีย 3.74 (SD = 0.31) และ
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับสูงทุกดาน คือ ดานปจจัยจูงใจ มีคาเฉล่ีย 3.74 (SD = 0.35) และ
ดานปจจัยสุขอนามัย มีคาเฉล่ีย 3.75 (SD = 0.33) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
                 2.1 พบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากปจจัยจูงใจอยูในระดับสูง 4 ขอ เรียงตามลําดับ คือ ดาน
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบในงาน ดานความสําเร็จในงาน ดานความเจริญเติบโตในตนเองและ
อาชีพ มีคาเฉล่ียระหวาง 4.01 – 3.73 (SD = 0.48 - 0.54) มีเพียง 2 เร่ืองท่ีมีแรงจูงใจอยูในระดับปานกลาง คือ
ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี มีคาเฉล่ีย 3.60 (SD = 0.56) และดานการยอมรับนับถือ มีคาเฉล่ีย 3.49 (SD 
= 0.48) 

     2.2 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากปจจัยสุขอนามัย อยูในระดับสูง 4 ขอ เรียงตามลําดับ คือ 
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความเปนอยูสวนตัว ดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน มีคาเฉล่ียระหวาง 4.12 – 3.67 (SD = 0.51 - 0.48)  อยูในระดับปานกลาง 2 ขอ  
คือ ดานการปกครองบังคับบัญชา มีคาเฉล่ีย 3.50 (SD = 0.48) และดานเงินเดือนและสวัสดิการ มีคาเฉล่ีย 3.46 
(SD = 0.58) 

3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากปจจัยจูงใจและปจจัยสุขอนามัย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
    3.1 พนักงานขายบริษัท เดอเบล จํากัด ท่ีมีเพศอายุ และสถานภาพแตกตางกันมีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
    3.2 พนักงานขายบริษัท เดอเบล จํากัด จําแนกตามระดับการศึกษาโดยการทดสอบขอมูลดวยสถิติ 

One Way ANOVA ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน 
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เม่ือพิจารณารายดานพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 จํานวน 1 ดาน คือ ดานความ 
สัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ซ่ึงตองเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูโดยใชวิธีของ Fisher’s LSD  

    3.3 พนักงานขายของบริษัท เดอเบล จํากัด จําแนกตามอายุการทํางาน โดยการทดสอบขอมูลดวย
สถิติ One Way ANOVA ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 พบวา แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขาย
บริษัทเดอเบล จํากัด ในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดานพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 ดาน คือ ดานการปกครองบังคับบัญชา  ซ่ึงตองเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูโดยใช
วิธีของ Fisher’s LSD 

    3.4 พนักงานขายบริษัท เดอเบล จํากัด จําแนกตามระยะเวลาการดํารงตําแหนงพบวา แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานโดยรวมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดานพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 จํานวน 6 ดาน คือ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความเจริญเติบโตในตนเองและอาชีพ ดาน
นโยบายและการบริหารงานของบริษัท ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และดาน
เงินเดือนและสวัสดิการ 

    3.5 พนักงานขาย บริษัท เดอเบล จํากัด จําแนกตามอัตราเงินเดือนพบวา แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานโดยไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จํานวน 3 ดาน คือ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และดานความเปนอยู
สวนตัว  ซ่ึงตองเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูโดยใชวิธีของ Fisher’s LSD 

    3.6  พนักงานขายบริษัท เดอเบล จํากัด จําแนกตามคาตอบแทนอื่น ๆ โดยการทดสอบขอมูลดวย
สถิติ One Way ANOVA ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม
แตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดานพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 ดาน คือ 
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ซ่ึงตองทําการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูโดยใชวิธีของ Fisher’s LSD 

4. ความผูกพันตอองคกร จําแนกตามปจจัยบุคคล พบวา 
    4.1 พนักงานขายบริษัท เดอเบล จํากัด ท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ  และระดับการศึกษาแตกตางกันมี

ความผูกพันตอองคการโดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
    4.2 พนักงานขายบริษัท เดอเบล จํากัด จําแนกตามอายุการทํางานพบวา ความผูกพันตอองคการ

โดยรวมแตกตางกัน  เม่ือพิจารณารายดานพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 
ดาน คือ ดานความอยากเปนสมาชิกขององคกร   

    4.3 พนักงานขายบริษัท เดอเบล จํากัด จําแนกตามระยะเวลาการดํารงตําแหนงพบวา ความผูกพัน
ตอองคการโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน   

    4.4  พนักงานขายบริษัท เดอเบล จํากัด จําแนกตามอัตราเงินเดือนพบวา ความผูกพันตอองคการโดย 
รวมแตกตางกัน  เม่ือพิจารณารายดานพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 ดาน คือ 
ดานความอยากเปนสมาชิกขององคกร ซ่ึงตองทําการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูโดยใชวิธีของ Fisher’s LSD 



225 
 

    4.5 พนักงานขายบริษัท เดอเบล จํากัด จําแนกตามโบนัสและคาตอบแทนอ่ืน ๆโดยการทดสอบ
ขอมูลดวยสถิติ One-Way ANOVA ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 พบวา ความผูกพันตอองคการโดยรวม
ไมแตกตางกัน  เม่ือพิจารณารายดานพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 ดาน 
คือ ดานความอยากเปนสมาชิกขององคกร  ซ่ึงตองทําการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูโดยใชวิธีของ Fisher’s LSD 
 5. แรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานขายบริษัท เดอเบล จํากัด มี
ความสัมพันธกันทางบวกในระดับคอนขางสูง (r = .58) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณา
ความสัมพันธในภาพรวมของแรงจูงใจกับความผูกพันตอองคกรรายดาน พบวามีความสัมพันธทางบวกใน
ระดับปานกลางถึงระดับคอนขางสูง (r = .43 -.62) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเม่ือพิจารณา
ความสัมพันธรายดานของแรงจูงใจกับภาพรวมของความผูกพันตอองคการ พบวา มีความสัมพันธทางบวก
ในระดับคอนขางตํ่าถึงระดับปานกลาง (r = .25 - .48) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวน
ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคการรายดาน พบวา มีความสัมพันธกัน
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกคู (r = .12 - .49)  
 

อภิปรายผล 

              1. พนักงานขายบริษัทเดอเบล จํากัด ท่ีมีเพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุการทํางานในบริษัท 
อัตราเงินเดือน คาตอบแทนอ่ืน ๆ ตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติซ่ึง
ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว  และพนักงานขาย บริษัท เดอเบล จํากัด ท่ีมีระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ตางกันจะมีแรงจูงใจในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน 
เม่ือเปรียบเทียบเปนรายคูพบวา มีความแตกตาง 2 คู คือ พนักงานท่ีมีระยะเวลาการดํารงตําแหนง 7 ปข้ึนไป  
มีแรงจูงใจในการทํางานดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความเจริญเติบโตในตนเองและอาชีพ มากกวา
พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 1-3 ป และ 4-6 ป  แตในดานนโยบายและการบริหารงานของบริษัท 
ดานการปกครองบังคับบัญชา  ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และดานเงินเดือนและสวัสดิการ พนักงาน
ท่ีมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 4-6 ป และ 7 ปข้ึนไป จะมีแรงจูงใจในการทํางานสูงกวาพนักงานท่ีมีระยะ 
เวลาในการดํารงตําแหนง 1-3 ป  
              2. พนักงานขายบริษัท เดอเบล จํากัด ท่ีมีเพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุการทํางานใน
บริษัท ระยะเวลาการดํารงตําแหนง คาตอบแทนอ่ืน ๆ ตางกัน  มีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว สวนพนักงานขายท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกันจะมี
ความผูกพันตอองคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน  เม่ือ
เปรียบเทียบความผูกพันตอองคการจําแนกตามอัตราเงินเดือนเปนรายคูพบวา มีคูท่ีแตกตางกัน 1 คู คือ 
พนักงานขายท่ีมีอัตราเงินเดือน 10,001 – 15,000 บาท  มีความผูกพันตอองคการดานความอยากเปนสมาชิก
องคการสูงกวาพนักงานขายท่ีมีอัตราเงินเดือนตํ่ากวา  10,001 บาท   
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            3. พนักงานขายบริษัท เดอเบล จํากัด มีแรงจูงใจในการทํางานท่ีมีความสัมพันธในทางบวกกับความ
ผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ .58 ซ่ึง
เปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดวา แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. แรงจูงใจเปนองคประกอบหนึ่งท่ีนําไปสูการพัฒนาทัศนคติทางบวกและการจูงใจยังทําหนาท่ี
เหมือนเคร่ืองเสริมสรางน้ําใจสวนบุคคล  ดังนั้นองคการจึงควรมีวัฒนธรรมการยกยองชมเชยพนักงานท่ี
ปฏิบัติงานดี จากหัวหนาและเพื่อนรวมงานอยางสมํ่าเสมอในทุกระดับ  
 2. สภาพแวดลอมขององคการควรจัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี ดูแลในเรื่องของความ
ปลอดภัยและสวัสดิการตาง ๆ เพิ่มข้ึน 
 3. การชี้แจงนโยบาย แผน การปฏิบัติงานของบริษัท รวมถึงการส่ังงาน ควรคํานึงถึงระดับการศึกษา
ของพนักงาน 
 4. องคการควรสํารวจความตองการของพนักงาน ตอบสนองความตองการข้ันพื้นฐานของพนักงาน
ใหไดมากท่ีสุด นอกจากนี้ควรเปรียบเทียบผลตอบแทนและสวัสดิการตาง ๆ กับองคการอ่ืน  
 5. องคการควรมีการปรับเงินเดือนแกพนกังานใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ 
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การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
ของประเทศในอาเซียน ดวยแบบจําลองการถดถอยเชิงเสนตรง 

AN ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING FOREIGN DIRECT 
INVESTMENT  IN ASEAN COUNTRIES BY  

USING LINEAR REGRESSION MODEL 
 

ศุภศิว สุวรรณเกษร* 
Supsi Suwankesorn 

 

บทคัดยอ 
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI: foreign direct investment) ถือเปนหนึ่งในปจจัยท่ีสําคัญ

ที่สุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุมประเทศกําลังพัฒนา การนําเขาเงินทุนจากตางประเทศสามารถ
ทดแทนความขาดแคลนเงินลงทุนภายในประเทศ ซึ่งจะชวยสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหกลุม
ประเทศกําลังพัฒนา วัตถุประสงคของการวิจัยนี้คือ เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศของประเทศในกลุมอาเซียนโดยใชขอมูลแบบอนุกรมเวลา (time series data) เปนรายปต้ังแตป 
พ.ศ. 2533–2553 รวมระยะเวลา 21 ป และวิเคราะหผลดวยการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 
ดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (ordinary least square: OLS) ผลการศึกษาพบวา ประเทศบรูไนมีปจจัยท่ีสงผล
ตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ไดแก มูลคาการสงออก (Exp) และมูลคาการสะสมทุนภายในประเทศ 
(Gcf) ประเทศกัมพูชา ไดแก มูลคาการสะสมทุนภายในประเทศ (Gcf) ประเทศอินโดนีเซีย ไดแก มูลคาการ
สะสมทุนภายในประเทศ (Gcf) และอัตราแลกเปล่ียน (Ex) ประเทศลาว ไดแก มูลคาเพิ่มของสินคาประเภท
อุตสาหกรรม (Manu_add)  ประเทศมาเลเซีย ไดแก มูลคาการสะสมทุนภายในประเทศ (Gcf) ประเทศพมา 
ไดแก ปริมาณเงินในความหมายกวาง (M2) และอัตราแลกเปล่ียน (Ex) ประเทศฟลิปปนส ไดแก มูลคาการ
สงออก (Exp) และการสะสมทุนภายในประเทศ (Gcf) ประเทศสิงคโปร ไดแก มูลคาเพิ่มของสินคาประเภท
อุตสาหกรรม (Manu_add) และมูลคาการนําเขา (Im) ประเทศไทย ไดแก จํานวนประชากรท่ีอยูในวัยแรงงาน 
(Labor_f)  ประเทศเวียดนาม ไดแก มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gdp)  มูลคาการนําเขา (Im) มูลคา
การสงออก (Exp)  การบริโภคภาคเอกชน (Pr_con) และจํานวนประชากรท่ีอยูในวัยแรงงาน (Labor_f) 
คําสําคัญ: การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ, อาเซียน 
 
 
*อาจารยประจําภาควิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ABSTRACT 
Foreign direct investment (FDI) is one of the most important factors for the economy of developing 

countries. Importing capital from abroad can compensate for the lack of investment in the countries. It makes 
impact to the growth of economy in developing countries. The objective of this research was to study the 
factors affecting foreign direct investment in ASEAN countries based on the annual time series data since 
B.E. 2533 – 2553 which was analyzed by using multiple regression with Ordinary least squares (OLS). 
The results showed that export value (Exp) and gross capital formation (Gcf) influenced foreign direct 
investment in Brunei. Gross capital formation (Gcf) influenced foreign direct investment in Cambodia. 
Gross capital formation (Gcf) and currency exchange rate influenced foreign direct investment in 
Indonesia. Manufacturing value added (Manu_add) influenced foreign direct investment in Laos. Gross 
capital formation (Gcf) influenced foreign direct investment in Malaysia. Broad money (M2) and currency 
exchange rate influenced foreign direct investment in Myanmar. Export value (Exp) and gross capital 
formation (Gcf) influenced foreign direct investment in Philippines. Manufacturing value added 
(Manu_add) and import value (Im) influenced foreign direct investment in Singapore. Labor force 
(Labor_f) influenced foreign direct investment in Thailand. Gross domestic product (Gdp), import value 
(Im), export value (Exp), private final consumption (Pr_con) and labor force (Labor_f)  influenced foreign 
direct investment in Vietnam. 
Keywords:  foreign direct investment, ASEAN.   
 

บทนํา 
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (foreign direct investment: FDI) ถือเปนปจจัยสําคัญตอการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจโลกอีกประการหนึ่ง ซ่ึงคอนขางทวีความสําคัญเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ กลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว
มีบทบาทตอการออกไปลงทุนโดยตรงในตางประเทศอยางยิ่ง โดยมีสัดสวนเงินลงทุนเกินกวารอยละ 80 มา
โดยตลอดต้ังแตทศวรรษ 1980 (อลงกรณ ธนศรีธัญญากุล, ออนไลน, 2554) ประเทศในอาเซียนสวนใหญยังคง
อยูในกลุมของประเทศกําลังพัฒนา มีทรัพยากรและแรงงานเปนจํานวนมาก ทําใหมีลูทางในการลงทุนมากมาย 
แตเนื่องจากประชาชนโดยรวมยังมีรายไดตํ่า การบริโภคจึงมีสัดสวนท่ีสูง ทําใหการออมภายใน ประเทศมีไม
เพียงพอกับความตองการลงทุนของประเทศ การขาดแคลนการลงทุนและสินคาทุนของประเทศไทย 
สามารถทดแทนไดโดยการนําเขาเงินทุนจากตางประเทศ หรืออีกนัยหนึ่งคือ การนําเงินออมท่ีเหลือใชจาก
ประเทศอ่ืนมาลงทุนในประเทศไทย โดยการลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนดังกลาวยอมจะทําใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวใน
อัตราท่ีสูงข้ึน และยังเปนการสรางงาน ตลอดจนการนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาในประเทศ (ศุภวุฒิ สายเช้ือ, 
ออนไลน, 2546)   
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของประเทศในกลุมอาเซียน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
รวบรวมขอมูลแบบอนุกรมเวลา (time series data) เปนรายป ต้ังแตป พ.ศ. 2533 - 2553 รวมระยะ 

เวลา 21 ป จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asean Development Bank: ADB) ธนาคารโลก (World Bank) กองทุน
การเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund: IMF) องคการเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรม
แหงสหประชาชาติ  (United Nations Educational, Scientific and cultural Organization: UNESCO) คัดเลือก
ตัวแปรดวยการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ไดแก งานวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศในอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรและอุปกรณขนสงของประเทศไทย (วิญู ไหลประสิทธ์ิพร, 2544) 
และงานวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีกําหนดการไหลเขาของเงินทุนตางประเทศ (อุเทน ฉายาสกุลวิวัฒน, 2546) จาก
งานวิจัยท้ัง 2 เร่ืองแสดงใหเห็นวา ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศและอัตราแลกเปล่ียนเปนปจจัยท่ีสงผลตอ
การลงทุนจากตางประเทศ ปจจัยอ่ืน ไดแก  มูลคาการบริโภคสินคาข้ันสุดทายของภาคเอกชน มูลคาการ
บริโภคสินคาข้ันสุดทายของภาครัฐ กําลังการผลิตไฟฟา มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา มูลคาการสะสม
ทุนในประเทศ จํานวนประชากรที่อยูในวัยแรงงาน คาเฉล่ียของระดับราคาของสินคา มูลคาเพิ่มของสินคา
ประเภทอุตสาหกรรม ดัชนีช้ีวัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ปริมาณเงินในความหมายกวาง  ดัชนีช้ีวัดการ
เปดประเทศ  และมูลคาการออมภายในประเทศ ผูวิจัยสนใจศึกษาและทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัย
ตาง ๆ เหลานี้กับการลงทุนจากตางประเทศ จึงบรรจุตัวแปรเหลานี้ในแบบจําลองและใชวิธีกําลังสองนอย
ท่ีสุด (ordinary least squares: OLS) ในการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (multiple regression)  

แบบจําลองในการวิจัยนี้จึงใชรูปของสมการถดถอยเชิงซอน (multiple linear regression) เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธระหวางปจจัยเชิงเศรษฐกิจมหภาคกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ จําแนกตามประเทศ
ในกลุมอาเซียน แสดงดังนี้ 

 

 Fdik  = 0 + 1Gdpk + 2Pr_con 
k
 + 3Govern_con k+  4Elec_pro k+ 5Exp k  + 6Im k+ 

7Gross_cf k+ 8Labor k
 + 9Def k + 10Manu_add k + 11Ex 

k
 + 12HDI k + 13 M2k + 14Openess 

k
 + 

15Gross_ds + εt   
 

 K หมายถึง ประเทศสมาชิกในอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ ประกอบดวย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว 
มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม  
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           โดยท่ี   
Fdi คือ มูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (ลานดอลลารสหรัฐ) 
Gdp  คือ มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (ลานดอลลารสหรัฐ) 
Pr_con คือ มูลคาการบริโภคสินคาข้ันสุดทายของเอกชน (ลานดอลลารสหรัฐ) 
Govern_con คือ มูลคาการบริโภคสินคาข้ันสุดทายของภาครัฐ (ลานดอลลารสหรัฐ) 
Elec_pro คือ กําลังการผลิตไฟฟา (ลานกิโลวัตตตอชม.) 
Exp คือ มูลคาการสงออก (ลานดอลลารสหรัฐ) 
Im คือ มูลคาการนําเขา (ลานดอลลารสหรัฐ) 
Gross_cf คือ มูลคาการสะสมทุนในประเทศ (ลานดอลลารสหรัฐ) 
Labor_f  คือ จํานวนประชากรท่ีอยูในวัยแรงงาน (คน) 
Def  คือ คาเฉล่ียระดับราคาของสินคาทุกชนิดท่ีรวมอยูใน GDP (รอยละ) 
Manu_add คือ มูลคาเพิ่มของสินคาประเภทอุตสาหกรรม (ลานดอลลารสหรัฐ) 
Ex  คือ อัตราแลกเปล่ียนตอ 1 ดอลลารสหรัฐ 
HDI                    คือ  ดัชนีช้ีวัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (ดัชนี) 
 M2                     คือ ปริมาณเงินในความหมายกวาง (ลานดอลลารสหรัฐ) 
Open                   คือ  ดัชนีช้ีการเปดประเทศ (ดัชนี) 
Gross_ds             คือ มูลคาการออมภายในประเทศ (ลานดอลลารสหรัฐ) 
ε  คือ เทอมคลาดเคล่ือน (error term) 
t คือ คาบเวลา (ป) 

 
ผลการวิจัย 

สามารถแสดงความสัมพันธในรูปแบบของสมการไดดังนี้ 
ประเทศบรูไน      

Fdi   =  23,542,355 + 1.176 Exp   + .788 Gcf  
 R2 =.550   Adjust R2 = .500       D.W.= 2.288   
 การสงออก (Exp) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Fdi)  
เม่ือการสงออกเพิ่มข้ึน 1 ลานดอลลารสหรัฐ จะสงผลใหการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน 1.176 
ลานดอลลารสหรัฐ และการสะสมทุนภายในประเทศ (Gcf) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศ (Fdi)  เม่ือการสะสมทุนภายในประเทศเพ่ิมข้ึน 1 ลานดอลลารสหรัฐ จะสงผลให
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน .788 ลานดอลลารสหรัฐ 
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ประเทศกัมพูชา    
Fdi   =  10,666 + .558 Gcf 
R2 =.50   Adjust R2 = .475       D.W.=1.819 

 การสะสมทุนภายในประเทศ (Gcf) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศ (Fdi)  เม่ือมูลคาการสะสมทุนภายในประเทศเพ่ิมข้ึน 1 ลานดอลลารสหรัฐ จะสงผลใหการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน .558 ลานดอลลารสหรัฐ    
 
ประเทศอินโดนีเซีย      

Fdi   =  16,165,297 + .816 Gcf  - 0.270 Ex   
 R2 =.666  Adjust R2 = .648         D.W.=1.741  
 การสะสมทุนภายในประเทศ (Gcf) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศ (Fdi)  เม่ือการสะสมทุนภายในประเทศเพ่ิมข้ึน 1 ลานดอลลารสหรัฐ จะสงผลใหการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน .816 ลานดอลลารสหรัฐ และอัตราแลกเปล่ียน (Ex) มีความสัมพันธใน
ทิศทางตรงกันขามกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Fdi) เม่ืออัตราแลกเปล่ียนเพิ่มข้ึน (คาเงินแข็งข้ึน) 
1 หนวย  จะสงผลใหการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศลดลง .270 ลานดอลลารสหรัฐ   
 
ประเทศลาว     

Fdi   =  94,995,004 + .895 Manu_add  
R2 = .802  Adjust R2 = 0.791           D.W.=1.911   

 มูลคาเพิ่มของสินคาประเภทอุตสาหกรรม (Manu_add)  มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Fdi) เม่ือมูลคาเพิ่มของสินคาประเภทอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน 1 ลานดอลลาร
สหรัฐ จะสงผลใหการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน .895 ลานดอลลารสหรัฐ    
 
ประเทศมาเลเซีย 

Fdi   =  25,150,510 + .727 Gcf 
R2 =.529   Adjust R2 = .504             D.W.=1.593 

 การสะสมทุนภายในประเทศ (Gcf) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศ (Fdi)  เม่ือมูลคาการสะสมทุนภายในประเทศเพิ่มข้ึน 1 ลานดอลลารสหรัฐ จะสงผลใหการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน .727 ลานดอลลารสหรัฐ    
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ประเทศพมา  
Fdi   =  20,296,279 + .696 M2  - .309 Ex 
R2 =.808  Adjust R2 =.785               D.W.=1.686    

 ปริมาณเงินในความหมายกวาง (M2) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศ (Fdi)  มีปริมาณเงินในประเทศเพิ่มข้ึน 1 ลานดอลลารสหรัฐ จะสงผลใหการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศเพิ่มข้ึน .696 ลานดอลลารสหรัฐ และอัตราแลกเปล่ียน (Ex) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกัน
ขามกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Fdi)  เม่ืออัตราแลกเปล่ียนเพิ่มข้ึน (คาเงินแข็งข้ึน) 1 หนวย  จะ
สงผลใหการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศลดลง .309 ลานดอลลารสหรัฐ   
 
ประเทศฟลิปปนส 

Fdi   =  24,536,663 + 1.316 Exp   + .788 Gcf  
R2 =.552   Adjust R2 =.487              D.W.= 2.202   

 การสงออก (Exp) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Fdi)  
เม่ือการสงออกเพิ่มข้ึน 1 ลานดอลลารสหรัฐ จะสงผลใหการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน 1.316 
ลานดอลลารสหรัฐ และการสะสมทุนภายในประเทศ (Gcf) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศ (Fdi)  เม่ือการสะสมทุนภายในประเทศเพิ่มข้ึน 1 ลานดอลลารสหรัฐ จะสงผลให
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน .788 ลานดอลลารสหรัฐ 
 
ประเทศสิงคโปร  

Fdik        =  12,535,963 + 2.3 Manu_add + 1.572 Im 
R2 =.774  Adjust R2 =.71                 D.W.=2.213   

 มูลคาเพิ่มของสินคาประเภทอุตสาหกรรม (Manu_add) และมูลคาการนําเขา (Im) มีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกันกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Fdi) เม่ือมูลคาเพิ่มของสินคาประเภทอุตสาหกรรม
เพิ่มข้ึน 1 ลานดอลลารสหรัฐ จะสงผลใหการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน 2.3 ลานดอลลารสหรัฐ 
และเม่ือมูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้น 1 ลานดอลลารสหรัฐ จะสงผลใหการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน 
1.572 ลานดอลลารสหรัฐ 
 
ประเทศไทย  

Fdi   =   90,303,866  + .837 Labor_f 

R2 = .700  Adjust R2 = 0.684            D.W.=1.519   
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 จํานวนประชากรที่อยูในวัยแรงงาน (Labor_f) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศ (Fdi) เม่ือจํานวนประชากรท่ีอยูในวัยแรงงานเพ่ิมข้ึน 1 ลานคน จะสงผลใหการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน .837 ลานดอลลารสหรัฐ    
 
ประเทศเวียดนาม 

Fdi =  51,519,058+ .590 Gdp 1.084 Im + .888 Exp + 1.581 Pr_con    
                                               +.288 Labor_f 

R2 = .996  Adjust R2 = .994              D.W. =2.021  
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gdp) มูลคาการนําเขา (Im)  มูลคาการสงออก (Exp)  การบริโภค

ภาคเอกชน (Pr_con) และจํานวนประชากรที่อยูในวัยแรงงาน (Labor_f) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
กับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Fdi) เม่ือมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ มูลคาการนําเขา มูลคา
การสงออก และการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 1 ลานดอลลารสหรัฐ จะสงผลทําใหการลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศเพ่ิมข้ึน .590, .084, .888, 1.581 ลานดอลลารสหรัฐ และเม่ือจํานวนประชากรที่อยูในวัยแรงงาน
เพิ่มข้ึน 1 ลานคน จะสงผลใหการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน .288 ลานดอลลารสหรัฐ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย พบวา การสะสมทุนภายในประเทศ (Gcf) เปนปจจัยท่ีสงผลตอการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศของประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟลิปปนส เม่ือประเทศเหลานี้มีการสะสม
ทุนภายในประเทศเพ่ิมข้ึน จะสงผลใหการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน  

อัตราแลกเปล่ียน (Ex) เปนปจจัยท่ีสงผลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของประเทศอินโดนีเซีย
และพมา เม่ือประเทศท้ังสองมีอัตราแลกเปล่ียนเพิ่มข้ึน (คาเงินแข็งคาข้ึน) จะสงผลใหการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศลดลง 

มูลคาเพิ่มของสินคาประเภทอุตสาหกรรม (Manu_add) เปนปจจัยท่ีสงผลตอการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศของประเทศลาวและสิงคโปร เม่ือประเทศท้ังสองมีมูลคาเพิ่มจากสินคาประเภทอุตสาหกรรม
สูงข้ึน จะสงผลใหการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน  

กําลังแรงงานภายในประเทศ (Labor_f) เปนปจจัยท่ีสงผลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของ
ประเทศไทยและเวียดนาม เม่ือประเทศท้ังสองมีจํานวนแรงงานในประเทศเพ่ิมข้ึน จะสงผลใหการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน  

ปริมาณเงินภายในประเทศในความหมายกวาง (M2) เปนปจจัยท่ีสงผลตอการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศของประเทศพมา เม่ือประเทศพมามีปริมาณเงินในประเทศเพิ่มข้ึน จะสงผลใหการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน  
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มูลคาการสงออก (Exp) เปนปจจัยท่ีสงผลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของประเทศบรูไน 
ฟลิปปนสและเวียดนาม เม่ือประเทศเหลานี้มีมูลคาการสงออกเพ่ิมข้ึน จะสงผลใหการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศเพ่ิมข้ึน  

มูลคาการนําเขา (Im) เปนปจจัยท่ีสงผลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของประเทศสิงคโปร
และเวียดนาม เม่ือประเทศท้ังสองมีมูลคาการนําเขาเพิ่มข้ึน จะสงผลใหการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
เพิ่มข้ึน  

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gdp) และการบริโภคของภาคเอกชน (Pr_con) เปนปจจัยท่ีสงผลตอ
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของประเทศเวียดนามเพียงประเทศเดียว หากประเทศเวียดนามมีปจจัย
เหลานี้เพิ่มข้ึน จะสงผลใหการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน 

  

อภิปรายผล 
จากการวิจัย พบวา มูลคาการสะสมทุนภายในประเทศ (Gcf) เปนปจจัยหลักท่ีสงผลตอการลงทุน

โดยตรงจากตางประเทศของอาเซียน มูลคาการสะสมทุนของประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
และฟลิปปนส มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ รองลงมา คือ มูลคา
การสงออก (Exp) เม่ือมูลคาการสงออกของประเทศบรูไน ฟลิปปนส และเวียดนามเพิ่มข้ึน จะสงผลใหการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน  
 สําหรับประเทศไทย เปนท่ีนาสังเกตวากําลังแรงงาน (Labor_f) เปนปจจัยเดียวท่ีสงผลตอการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศ แตกตางจากประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีใกลเคียงกัน คือ ฟลิปปนส 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ท่ีมีการสะสมทุนภายในประเทศ (Gcf) เปนปจจัยดึงดูดการลงทุน ภาครัฐและหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของควรใชขอสังเกตในเชิงสถิตินี้ เพื่อสรางแรงดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ซ่ึงจะสงผลดี
ตอความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตอไป 
 

ขอจํากัดในการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะหขอมูลและแปลผลการวิจัยจากขอมูลในเชิงสถิติเทานั้น 
ทําใหขาดการวิเคราะหในเชิงคุณภาพ  

 
ขอเสนอแนะ 
 1. ผลการวิเคราะหดวยสมการถดถอยเชิงซอน (multiple linear regression) พบวา ในหลายประเทศ
มีคา R2 อยูในระดับตํ่ากวารอยละ 80 ซ่ึงอาจทําใหผลการวิเคราะหขาดความนาเช่ือถือ การวิจัยคร้ังตอไปจึง
ควรคนควาจากเอกสารหรือตํารา เพื่อใหไดตัวแปรอิสระท่ีสามารถอธิบายความเปล่ียนแปลงของตัวแปรตาม
ไดดียิ่งข้ึน 
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 2. ควรเพิ่มการวิเคราะหในเชิงคุณภาพเพื่อทําใหผลการวิจัยท่ีไดมีความสอดคลองและสามารถนําไปใช
ไดในบริบทสภาพความเปนจริง 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมในการ
ทองเท่ียว และเพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของนักทองเท่ียวในการอนุรักษส่ิงแวดลอมท่ี
ชายหาดบางแสนและชายหาดจอมเทียน โดยศึกษาจากนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีชายหาดบางแสนและชายหาด
จอมเทียน จํานวน 800 ราย และสัมภาษณเจาะลึกอีก 16 ราย  พบวาการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมใน
การทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีชายหาดบางแสนในภาพรวมอยูในระดับมาก  สวนนักทองเท่ียวชาว
ไทยท่ีชายหาดจอมเทียนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของ
นักทองเท่ียวในการ  อนุรักษส่ิงแวดลอมท่ีชายหาดบางแสน กําหนดเปน 3 ยุทธศาสตร คือ 1) การพัฒนาและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติของชายหาดบางแสน 2) การสงเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพความรูความเขาใจและ 
11111 
 
 
*นิสิตหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  คณะการจัดการและการ 
  ทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2555 
**รองศาสตราจารยประจําภาควิชาการตลาดและธุรกิจระหวางประเทศ คณะการจัดการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัย 
  บูรพา 
***อาจารยประจําภาควิชาการตลาดและธุรกิจระหวางประเทศ คณะการจัดการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ความสัมพันธท่ีดีของผูประกอบการและประชาชน และ 3) การสงเสริมกระบวนการของภาครัฐในการบริหาร
จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยมีโครงการทั้งหมด 24 โครงการ แนวทางในการพัฒนาการมี
สวนรวมของนักทองเท่ียวในการอนุรักษส่ิงแวดลอมท่ีชายหาดจอมเทียน กําหนดเปน 3 ยุทธศาสตร คือ 1) 
ดานการพัฒนาและอนุรักษชายหาดใหเกิดความยั่งยืน 2) ดานการสรางกระบวนการการมีสวนรวมจากเครือขาย
ภาคประชาชน และ 3) ดานการสงเสริมกระบวนการของภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม มีโครงการทั้งหมด 28 โครงการ 
คําสําคัญ: การอนุรักษส่ิงแวดลอม, การทองเท่ียว, หาดบางแสน, หาดจอมเทียน 
  

ABSTRACT 
 The research purposes were to study the participation level in environmental conservation in the 
tourism and to determine the developmental guidelines in the participation of the tourist in the 
environmental conservation at Bangsean and Jomtien beaches. The samples were 800 Thai tourists from 
Bangsean beach and Jomtien beach. The results of the study showed that the participation attitude toward 
the environmental conservation of Thai tourist aspect found that Thai tourist at Bangsean beach contributed in 
the environmental conservation in general at the high level. For Thai tourists at Jomtien beach contributed 
in the environmental conservation in general at the moderate level. 
Keywords: environmental conservation, tourism, Bangsean beach, Jomtien beach. 
 

บทนํา 
 ประเทศไทยเปนหนึ่งในหลายประเทศท่ีใหความสําคัญกับการทองเท่ียวในฐานะท่ีเปนธุรกจิใหบริการ
ท่ีมีศักยภาพเพื่อสรางงานและกระจายรายได โดยระบุวัตถุประสงคและแนวทางในการพัฒนาการทองเท่ียว
ไวในยุทธศาสตรการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ รายไดจากการ
ทองเท่ียวและการบริการในประเทศไทยมีสูงถึง 40% ของ GDP ในป พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีรายไดจากการ
ทองเท่ียวประมาณ 6 แสนลานบาท และมีชาวตางชาติเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย จํานวน 7.5 ลานคน 
ในป พ.ศ. 2554 (สํารวจเดือนมิถุนายน) ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเท่ียวกวา 4.3 แสนลานบาท 
 ความสวยงามทางธรรมชาตินับวาเปนจุดขายของการทองเท่ียวท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาเท่ียวเปน
จํานวนมาก ถือไดวาทรัพยากรธรรมชาติคือส่ิงท่ีจะเพิ่มมูลคาใหกับธุรกิจและเปนสินคาของธุรกิจการทองเท่ียวก็
วาได แตทวาในปจจุบันคนไทยขาดจิตสํานึกท่ีดี ไมรักธรรมชาติ ไมรวมกันอนุรักษ ท้ังโรงงานอุตสาหกรรม 
นักทองเท่ียว ผูประกอบการ ลวนขาดจิตสํานึก ทําลายธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 ขอมูลป พ.ศ. 2554 มีผูมาเยี่ยมเยือนตําบลแสนสุขกวา 1,829,797 คน มีรายไดจากการทองเท่ียว จํานวน 
2,022.35 ลานบาท (กรมการทองเท่ียว, ออนไลน, 2555) ชายหาดบางแสนมีความโดดเดนในดานการเปนแหลง
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ทองเท่ียวทางทะเลที่สําคัญ มีกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวตลอดท้ังป เม่ือชายหาดบางแสนกลายเปนแหลง
รวมผูคนจากทั่วสารทิศ ส่ิงท่ีตามมาอยางหลีกเล่ียงไมพนคือความสกปรกจากขยะและส่ิงปฏิกูลตาง ๆ ท่ีท้ิง
เกล่ือนชายหาด 
 สวนเมืองพัทยาเปนเมืองทองเท่ียวชายทะเลที่มีช่ือเสียงมายาวนานของประเทศไทย และไมเพียงเปน
เมืองทองเท่ียว พัทยายังเปนเมืองสําคัญทางดานธุรกิจและการบริการ ดวยเหตุนี้ ทําใหมีนักทองเท่ียวท้ังชาว
ไทยและชาวตางประเทศเดินทางมาเมืองพัทยาอยางมากมาย ขอมูลป พ.ศ. 2551 มีผูมาเย่ียมเยือนเมืองพัทยา
กวา 5,634,088 คน  และมีรายไดจากการทองเท่ียว จํานวน 62,967 ลานบาท รวมทั้งประชาชนท่ีเขามาประกอบ
ธุรกิจอีกเปนจํานวนมาก การเจริญเติบโตและการขยายตัวอยางรวดเร็ว ทําใหการบริการของภาครัฐไมทันตอ
การเจริญเติบโต โดยเฉพาะการจัดการน้ําเสียและการจํากัดขยะ เมืองพัทยาจึงประสบปญหาคุณภาพน้ําทะเล
เส่ือมโทรม อันเนื่องมาจากการระบายนํ้าเสียจากกิจกรรมตาง ๆ ลงสูทะเลจนสงผลกระทบตอการทองเท่ียว
และเศรษฐกิจโดยรวมของเมืองพัทยาเปนอยางมาก 
 ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญของปญหาท่ีเกิดข้ึนและตองการหาสาเหตุ จึงศึกษาเปรียบเทียบระหวาง
ชายหาดบางแสนและชายหาดจอมเทียน เนื่องจากท้ัง 2 สถานท่ีดังกลาว มีความแตกตางทางดานลักษณะการ
ปกครอง เพื่อเปนแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ โดยใหนักทองเท่ียวไดมีสวนรวมในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติในแหลงทองเท่ียวท่ีชายหาดบางแสนและชายหาดจอมเทียนรวมกับชุมชนและ
ผูประกอบการโดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวันและทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีชายหาดบางแสนและชายหาดจอมเทียน 
2.  เพื่อศึกษาการระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีชายหาด

บางแสนและชายหาดจอมเทียน 
3.  เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของนักทองเท่ียวในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ

นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีชายหาดบางแสนและชายหาดจอมเทียน 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

สวนที่ 1 กรอบแนวคิดสําหรับนักทองเที่ยว     สวนที่ 2 กรอบแนวคิดสําหรับการสัมภาษณเจาะลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาปญหาเกี่ยวกับการมีสวน
รวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม

ของนักทองเที่ยว 

ตั้งคําถามตอปญหา ขอสรุปปญหาการมี 
สวนรวมในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมของนักทองเที่ยว 

ประเด็นคําถาม 
    -ปญหาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมของนักทองเที่ยว 
    -การวางแผนดําเนินการตอการมีสวนรวม
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของนักทองเที่ยว 
   -การปฏิบัติงานในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ของนักทองเที่ยว 
   -การมีสวนรวมในการติดตามและ
ประเมินผล 

ระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมชายหาดบางแสน 

1.การอนุรักษแหลงน้ํา 
2.การอนุรักษชายหาด 
3.การอนุรักษพลังงาน 
4.การอนุรักษทรัพยากรทางทะเล 

ระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมชายหาดจอมเทียน 

1.การอนุรักษแหลงน้ํา 
2.การอนุรักษชายหาด 
3.การอนุรักษพลังงาน 
4.การอนุรักษทรัพยากรทางทะเล 

แนวทางในการพัฒนาระดับ
การมีสวนรวมของ

นักทองเที่ยวในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมในการทองเที่ยว
ของชายหาดบางแสนและ

ชายหาดจอมเทียน 

ปจจัยสวนบุคคล 
(1) เพศ (2) อายุ (3)ระดับการศึกษา (4) อาชีพ  
(5) รายไดเฉลี่ยตอเดือน (6) ความถี่ในการเดินทาง
ทองเที่ยว (7) การเขารวมกิจกรรมการอนุรักษ 

ปจจัยภายนอก 
-พฤติกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน 
 -ทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ปจจัยสวนบุคคล 
(1) เพศ (2) อายุ (3)ระดับการศึกษา (4) อาชีพ  
(5) รายไดเฉลี่ยตอเดือน (6) ความถี่ในการเดินทาง
ทองเที่ยว (7) การเขารวมกิจกรรมการอนุรักษ 

 ปจจัยภายนอก 
-พฤติกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน 
 -ทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

240



241 
 

 กรอบแนวคิดในการวิจัยนี้ ดัดแปลงมาจากทฤษฎีดังนี้  1) พฤติกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมในชีวิต 
ประจําวัน ดัดแปลงมาจากแนวคิดการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิคของวัตสันและทฤษฎีพฤติกรรมนิยมแบบลงมือ
กระทําของสกินเนอร  2) ทัศนคติเร่ืองการอนุรักษส่ิงแวดลอม ดัดแปลงมาจากแนวคิดของซิมบาโด, เอบบีเซน  
และประภาเพ็ญ สุวรรณ และ 3) การมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ดัดแปลงมาจากแนวคิดของกรม
สงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม มีประเด็นหลักคือ แนวทาง
ในการจัดทําแผนพัฒนาการมีสวนรวมของนักทองเท่ียวในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง  ประชากรคือ นักทองเท่ียวชาวไทยในแหลงทองเท่ียวชายหาดบางแสน 
จํานวน 1.3 ลานคน และนักทองเท่ียวชาวไทยในแหลงทองเท่ียวชายหาดจอมเทียนท่ีไมทราบจํานวนท่ีแนนอน 
แตมากกวา 1 แสนคน  กําหนดขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยดวยสูตรของทาโร ยามาเน ไดกลุมตัวอยาง
ท่ีเปนนักทองเท่ียว จํานวน 800 คน ประกอบดวย นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีชายหาดบางแสน จํานวน 400 คน  
และชายหาดจอมเทียน จํานวน  400  คน กลุมผูประกอบการและเจาหนาท่ี  จํานวน  16  คน  ประกอบดวย
ผูประกอบการการทองเท่ียวในพื้นท่ีชายหาดบางแสน 4 คน ชายหาดจอมเทียน 4 คน และเจาหนาท่ีเทศบาล
แสนสุข  4 คน เจาหนาท่ีเทศบาลตําบลนาจอมเทียนและเจาหนาท่ีเมืองพัทยา 4 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเจาะลึก จํานวน 2 ชุด ไดแก ชุดท่ี 1 
แบบสอบถาม จํานวน 47 ขอ ชุดท่ี 2 แบบสัมภาษณเจาะลึกในประเด็น ดังนี้  1) ปญหาการมีสวนรวมในการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมของนักทองเท่ียว  2) การวางแผนดําเนินการตอการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม
ของนักทองเท่ียว  3) การปฏิบัติงานอนุรักษส่ิงแวดลอมของนักทองเท่ียว และ 4) การมีสวนรวมในการติดตาม
และประเมินผล 
 การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถ่ีและคารอยละในการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล 
การวิเคราะหพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติในชีวิตประจําวัน ทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม และการมีสวนรวมของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมในการทองเท่ียวใชคาเฉล่ีย
และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะหการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมในการทองเท่ียวจําแนกตามปจจัย
สวนบุคคลใช t-test และ One-Way ANOVA การหาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอม   
ในชีวิตประจําวันและทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมกับการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม    
ในการทองเที่ยวใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน นอกจากนี้ยังใชการวิเคราะหบรรยาย  
เชิงพรรณนา (descriptive analysis) เพื่อสรุปแนวทางการพัฒนาและการจัดทําแผนพัฒนาการมีสวนรวมของ
นักทองเท่ียวในการอนุรักษส่ิงแวดลอม  
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ผลการวิจัย 
 1.  พฤติกรรมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวันของนักทองเที่ยวชาวไทย พบวา ทั้ง
นักทองเที่ยวชาวไทยท่ีชายหาดบางแสนและชายหาดจอมเทียน มีพฤติกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมใน
ชีวิตประจําวันอยูในระดับปานกลางโดย  = 2.15 และ = 1.96 ตามลําดับ  

2.  ทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมของนักทองเท่ียวชาวไทย พบวา ท้ังนักทองเท่ียวชาวไทย 
ที่ชายหาดบางแสนและชายหาดจอมเทียน มีทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยูในระดับเห็นดวย 
โดย = 2.45 และ = 2.69 ตามลําดับ 

3.  การมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทย  พบวา  
นักทองเท่ียวชาวไทยที่ชายหาดบางแสนมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมในภาพรวมอยูในระดับมาก 
( = 3.57)  สวนนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีชายหาดจอมเทียนมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง ( = 3.46) และนักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ดานการอนุรักษแหลงน้ํามากกวาดานอ่ืน ๆ 

4.  แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาการมีสวนรวมของนักทองเท่ียวในการอนุรักษส่ิงแวดลอมท่ีชายหาด
บางแสน กําหนดเปน 3 ยุทธศาสตร คือ 1) การพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติของชายหาดบางแสน  2) 
การสงเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพความรูความเขาใจและความสัมพันธท่ีดีของผูประกอบการและประชาชน 
และ 3) การสงเสริมกระบวนการของภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

5.  แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาการมีสวนรวมของนักทองเท่ียวในการอนุรักษส่ิงแวดลอมท่ีชายหาด
จอมเทียน กําหนดเปน 3 ยุทธศาสตร คือ 1) การพัฒนาและอนุรักษชายหาดใหเกิดความยั่งยืน  2) การสราง
กระบวนการการมีสวนรวมจากเครือขายภาคประชาชน และ 3) การสงเสริมกระบวนการของภาครัฐในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

อภิปรายผล 
การมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมในการทองเท่ียวชายหาดบางแสนและชายหาดจอมเทียน 

พบวานักทองเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมในการ
ทองเท่ียวชายหาดบางแสนและชายหาดจอมเทียนในภาพรวมอยูในเกณฑดี โดยจรรจา สุวรรณทัต (2521) 
ไดกลาวถึงจิตสาธารณะวาเปนการรับรูหรือการที่บุคคลมีความรูในสิ่งตาง ๆ การรับรูหรือความสํานึกของ
บุคคลนี้ จัดเปนข้ันตนของกระบวนการทางจิต จึงไมผิดท่ีจะอธิบายวาการมีสวนรวมนี้เปนผลมาจากทัศนคติจน
กลายเปล่ียนมาเปนพฤติกรรมการมีสวนรวม  ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520) กลาวถึงประเด็นนี้วา เม่ือองคประกอบ
ของทัศนคติในสวนของการรับรูเชิงแนวคิดเปล่ียนแปลง จะทําใหองคประกอบในสวนของอารมณ (affective 
component) และองคประกอบในสวนของพฤติกรรม (behavioral component) เปล่ียนแปลงดวย ซ่ึงแนวคิด
ดังกลาวนี้นํามาอธิบายเกี่ยวกับการมีสวนรวมของนักทองเท่ียวท่ีชายหาดบางแสนวา นักทองเท่ียวทุกคนนั้น
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ตางรับรูและตระหนักในปญหาเกี่ยวกับปญหาทรัพยากรธรรมชาติในการทองเท่ียวชายหาดบางแสน เชน 
ปญหาน้ําทะเลเนาเสีย เศษขยะบนชายหาด การกอสรางอาคารสถานที่ ฯลฯ เปนอยางดี รวมไปถึงปญหา
อุทกภัยครั้งใหญเมื่อปลายป  พ.ศ.  2554  สิ่งเหลานี้เปนเหตุผลใหนักทองเที่ยวมีสวนรวมในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมในการทองเท่ียวเปนอยางด ี

 

ขอเสนอแนะ  
 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
 1.  ชายหาดบางแสน: ภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของควรเรงพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานให
บรรลุเปาหมายและมีระบบการทํางานเชิงบูรณาการ โดยการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใหมีขีดความสามารถ
ในการทํางาน รวมไปถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคดานอนุรักษส่ิงแวดลอมและสงเสริม
การโฆษณาประชาสัมพันธดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม ภาคประชาชนควรพัฒนาความรูและความเขาใจ รวม 
ถึงสรางเสริมสัมพันธไมตรีแกผูประกอบการและประชาชนในพ้ืนท่ี พัฒนาการมีสวนรวมระหวางหนวยงาน
ภาครัฐกับผูประกอบการและประชาชนในพ้ืนท่ี สงเสริมกระบวนการเรียนรูถึงสภาพปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจาก
การทองเที่ยวและแนวทางฟนฟูอนุรักษ พัฒนารูปแบบของโครงการจัดการทรัพยากรตาง ๆใหมีความ
เหมาะสม และสงเสริมใหโครงการการจัดการทรัพยากรตาง ๆ มีกระบวนการสรางแรงจูงใจนักทองเท่ียวให
เกิดการมีสวนรวม 
 2.ชายหาดจอมเทียน: ภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของควรเช่ือมโยง ประสานงาน และจัดโครงสราง
ของบทบาท ภารกิจ อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของหนวยงานหลัก เพื่อกําหนดนโยบายดานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานใหบรรลุ
เปาหมาย และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีขีดความสามารถในการทํางาน รวมไปถึงการสนับสนุน
ทรัพยากรดานการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม (4Ms) แกภาคีเครือขายภาคประชาชนใหมีความเปนรูปธรรมมาก
ข้ึน และสงเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธถึงวิธีการอนุรักษส่ิงแวดลอมและผลกระทบของการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติอยางท่ัวถึง  ภาคประชาชนตองไดรับการสงเสริมใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมจากภาคี
เครือขายภาคประชาชน ต้ังแตการศึกษาปญหา การวางแผน การดําเนินการ การประเมินและติดตามผล ใน
การจัดทําแผนการอนุรักษส่ิงแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมโครงการฝกอบรม ใหความรูแกภาคี
เครือขายภาคประชาชนในพื้นท่ีในเร่ืองปญหาและผลกระทบจากความเส่ือมโทรมทางธรรมชาติและการมี
สวนรวมจากนักทองเท่ียว 
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การออกแบบและพัฒนาระบบสมุดอัตราพัสดุประจําเรือ 
A DESIGN AND DEVELOPMENT OF RTN 

COORDINATED SHIPBOARD ALLOWANCE LIST 
 

สมจีน  แสงดาว* 
Somjean Sangdao 
เชษฐ พัฒโนทัย** 
Chate Patanothai 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้ เสนอแนวทางในการพัฒนาระบบสมุดอัตราพัสดุประจําเรือดวยกระบวนการทาง

วิศวกรรมซอฟตแวร เพื่อพัฒนาเคร่ืองมือตนแบบชวยบริหารงานพัสดุในการสนับสนุนช้ินสวนซอมและ
พัสดุตามสมุดอัตราพัสดุประจําเรือโดยใชระบบงานซอมบํารุงเรือของกองทัพเรือเปนกรณีศึกษา ระบบนี้
ออกแบบใหทํางานแบบอัตโนมัติ แบงได 3 ระบบยอย คือ 1) ระบบสมุดอัตราพัสดุประจําเรือ เปนงาน
จัดเตรียมช้ินสวนซอมและพัสดุอ่ืนท่ีจําเปนตองใชสนับสนุนการซอมบํารุงเรือและยุทโธปกรณในเรือ 2) 
ระบบการซอมบํารุง เปนการดําเนินการซอมบํารุงและการรายงานผลการปฏิบัติงาน และ 3) ระบบพัสดุคง
คลัง เปนงานบริหารพัสดุคงคลังในเรือโดยใชเทคโนโลยี RFID ผลการวิจัยนี้ไดระบบที่สามารถสนับสนุน
การบริหารงานพัสดุไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดท่ีเกิดจากกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
คําสําคัญ: สมุดอัตราพัสดุประจําเรือ, การซอมบํารุง, การสงกําลังบํารุง, ระบบการช้ีเฉพาะดวยคล่ืนความถ่ี  
                วิทย,ุ RFID 
 

ABSTRACT 
This research presents guideline for development of Coordinated Shipboard Allowance List 

System using software engineering process to develop prototype tools which helps managing supplies 
workto support spare parts and supplies according to Coordinated Shipboard Allowance List by using ship 
maintenance system of Royal Thai Navy as a case study. This system is designed to work automatically 
111 
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involves in providing spare parts and other supplies necessary to support the maintenance of ship and  its  
and is divided into 3 subsystems which are: 1) Coordinated Shipboard Allowance List System: this system  
and is divided into 3 subsystems which are: 1) Coordinated Shipboard Allowance List System: this system 
Equipment, 2) Maintenance System: it involves in performing maintenance and reporting operation 
results, and 3) Inventory System: it involves in managing inventories on board by using RFID technology. 
The results of this research create the system which can efficiently and automatically support the 
management of supplies to reduce mistakes caused by the staff. 
Keywords: coordinated shipboard allowance list, maintenance, logistics, radio frequency identification, 
                    RFID. 
 

บทนํา 
กองทัพเรือมีหนาท่ีเตรียมกําลังและปองกันราชอาณาจักร จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมียุทโธปกรณท่ีใช

เปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย ยุทโธปกรณท่ีจัดหาเพื่อเตรียมไวใชงาน
มีราคาสูงและใชเวลาในการจัดหาคอนขางยาวนาน เนื่องจากตองจัดหามาจากตางประเทศ จึงมีความจําเปนตอง
บํารุงรักษายุทโธปกรณใหมีสภาพใชงานไดและมีอายุการใชงานนานท่ีสุดเทาท่ีขีดความสามารถของยุทโธปกรณ
นั้นมีอยู ระบบการซอมบํารุงยุทโธปกรณท่ีดีนั้นจําเปนตองมีการเตรียมการสนับสนุนดานตาง ๆ ไวอยางพรอม 
เพรียง ท้ังในเร่ืองของขอมูลดานการซอมบํารุงยุทโธปกรณและดานการสงกําลังสนับสนุนการซอมบํารุง 

เนื่องจากกองทัพเรือมีงบประมาณท่ีจํากัด การสะสมพัสดุจึงตองจัดไวเทาท่ีจําเปนตองใชในชวงเวลาท่ี
กองทัพเรือกําหนด อีกท้ังระยะเวลาที่ใชในการจัดหาพัสดุยาวนาน เหลานี้เปนปญหาที่ทําใหการซอมบํารุง
เรือไมบรรลุวัตถุประสงคได จึงมีแนวทางในการแกปญหานี้ดวยการจัดทํา “สมุดอัตราพัสดุประจําเรือ” แต
เนื่องจากสมุดอัตราพัสดุประจําเรือยังอยูในรูปแบบของเอกสาร ทําใหการบริหารพัสดุมีความยุงยากซับซอน 
ใชเวลานานและส้ินเปลืองทรัพยากรในการจัดทํา รวมไปถึงไมมีความเปนศูนยกลาง ขอมูลกระจัดกระจายอยู
ตามหนวยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เม่ือมีการแกไขเปล่ียนแปลงจะทําใหขอมูลไมตรงกัน การรับ-สงขอมูลมีความ
ลาชาไมทันตอสถานการณ และพัสดุในเรือไมมีสิ่งที่ใชระบุตัวตนจึงไมทราบลําดับกอนหลัง ทําใหพัสดุ
หมดอายุหรือเส่ือมสภาพตามกาลเวลาโดยยังไมไดใชงาน เพื่อแกปญหาดังกลาวจึงไดนําหลักการของวิศวกรรม
ซอฟตแวรมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ 

 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 

ขั้นตอนการสรางสมุดอัตราพัสดุประจําเรือ (ภาวนา เจนถนอมมา, 2552, หนา 14-17) มีดังนี ้
1.  การกําหนดอัตรารายการชิ้นสวนยุทโธปกรณ หนวยเทคนิคจะรวบรวมและกําหนดอัตราช้ินสวน

ยุทโธปกรณเร่ิมแรกท่ีติดต้ังในเรือโดยใชขอมูลจากคูมือซอมบํารุงยุทโธปกรณ 
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2.  การกําหนดอัตราพัสดุในเรือ จะทําบัตรจายงานและแผนงานตามคูมือระบบการซอมบํารุงตามแผน 
เสนอความตองการชิ้นสวนซอมและเคร่ืองมือซอมตามแผนงาน 

3.  การจัดทําและบริการสารสนเทศสมุดอัตราพัสดุประจําเรือ ประกอบดวย สรุปรายการยุทโธปกรณ/
ครุภัณฑท่ีมีในเรือ และรายการ/ปริมาณพัสดุท่ีจําเปนตองมีสะสมในเรือ 

4.  การกําหนดปริมาณพัสดุคงคลังและการจัดหาใหเปนไปตามเกณฑโดยหนวยเทคนิค หนวยเรือ
จะใชขอมูลสมุดอัตราพัสดุประจําเรือเบิกช้ินสวนซอมและเบิกพัสดุเพื่อรักษาระดับสะสมในเรือ 

5.  การตรวจสอบและปรับปรุงความพรอมของพัสดุในเรือ จัดทําคลังจําลองบนบก ปรับปรุงแกไข
รายการช้ินสวนซอมในสมุดอัตราพัสดุประจําเรือ โดยเบิกเพิ่มสวนท่ีขาดหรือสงคืนสวนท่ีเกิน 

6.  การติดต้ังเพิ่มหรือการเปล่ียนแปลงยุทโธปกรณในเรือ ปรับปรุงรายการชิ้นสวนซอมและพัสดุ 
ปรับปรุงบัตรจายงานท่ีใชปฏิบัติงานโดยเบิกเพิ่มสวนท่ีขาดหรือสงคืนสวนท่ีเกิน 

องคประกอบ Radio Frequency Identification (RFID) (Zhang & Lian, 2008, pp. 2551-2554) ไดแก 
1.  ระบบฮารดแวร ประกอบดวย เคร่ืองแมขาย (MSS) เคร่ืองเวิรกสเตชัน (PC) อุปกรณเช่ือมตอของ 

RFID แบบมือถือ และระบบ RFID แบบมือถือ ซ่ึงประกอบดวย แท็กอิเล็กทรอนิกสและเคร่ือง RFID แบบ
มือถือ (PDA และ IP4) ดังภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แผนผังสถาปตยกรรมระบบฮารดแวร 
 

 -  แท็กอิเล็กทรอนิกส ระบบใชแท็กชนิดพาสซีฟ สามารถเขียนได 1 คร้ังและอานไดหลายคร้ัง มี
ความถ่ี 915 เมกะเฮิรตซ  ความเร็ว 9600 บิตตอวินาที ระยะประมาณ 1.5 เมตร 
 -  อุปกรณ RFID แบบมือถือ ประกอบดวย 2 สวนคือ PDA และ IP4 ซ่ึงใชไดในหลายโปรโตคอล
ตามมาตรฐาน ISO 18000-6b, EPC UHF Generation 2 และ ISO 18000-6c 
 -  อุปกรณเช่ือมตอพื้นฐานของ PDA แบบมือถือ เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรโดยใชเคร่ืองมือ Microsoft 
Active SYNC ในแลกเปล่ียนขอมูลจากเว็บไซตและซีดีรอมผานทาง USB 

2.  ระบบซอฟตแวร ประกอบดวย อินเตอรเฟซ PDA ฟงกชันการอาน/เขียนของ IP4 การตรวจสอบ
ความถูกตองของแท็กขอมูล และการจัดการซอฟตแวรใช VB.NET พัฒนาและระบบฐานขอมูลไมโครซอฟต
เอสคิวแอลเซิรฟเวอร 
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ประเภทของแท็ก (สิทธิพล พรรณวิไล, 2550, หนา 6-7) ไดแก 
1.  แบบแอคทีฟ มีสวนจายไฟในตัวทําใหมีขนาดใหญและหนา มีอายุจํากัดตามสวนจายไฟ ขอดี คือ 

สามารถส่ือสารกับเคร่ืองอานไดไกลกวาชนิดแบบพาสซีฟและทนตอสัญญาณรบกวนไดดี 
2.  แบบพาสซีฟ ไมมีสวนจายไฟในตัว ตองอาศัยพลังงานไฟฟาท่ีเกิดจากการเหน่ียวนําคล่ืนแมเหล็ก 

ไฟฟาจากเคร่ืองอาน ทําใหมีขนาดเล็ก เบา ราคาถูก และอายุการใชงานไมจํากัด แตการรับสงขอมูลมีระยะใกล 
และไมทนตอสัญญาณรบกวน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกตใชกับกระบวนการทํางานในการจัดทําสมุดอัตราพัสดุ

ประจําเรือใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2.  เพื่อพัฒนาซอฟตแวรท่ีใชเปนเคร่ืองมือชวยในการสราง การปรับปรุง การแลกเปล่ียน การติดตาม 

การประเมิน และการประมาณการ ใหมีความถูกตองสอดคลองกับสมุดอัตราพัสดุประจําเรือ 
3.  เพื่อประยกุตใช RFID ในการตรวจสอบพัสดุคงคลัง ใหมีลักษณะเปนแบบอัตโนมัติ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  การศึกษาการทํางานของระบบเดิม 
 

 
 

ภาพท่ี 2 การทํางานของระบบเดิม 
 
 2.  รวบรวมรายละเอียดของความตองการ วิเคราะหเอกสารและสัมภาษณบุคลากรท่ีเกี่ยวของ รวมท้ัง
สังเกตการทํางานในสถานท่ีจริง เพื่อเรียนรูระบบและกระบวนการทํางานท่ีเกิดข้ึนจริง 
 3.  วิเคราะหความตองการของระบบ แบงเปน 

3.1  ความตองการดานหนาท่ีงานหลักของระบบ ไดแก 
          -  หนาท่ีในสวนการสรางสมุดอัตราพัสดุประจําเรือประกอบดวย การสรางขอมูลเรือ 
รายการและปริมาณของยุทโธปกรณท่ีติดต้ังในเรือ การสรางแผนการซอมบํารุงตลอดอายุขัยของยุทโธปกรณ 
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รวมท้ังรายการและปริมาณของช้ินสวนซอมและพัสดุท่ีจําเปนตองมีไวสนับสนุนการปฏิบัติการและการซอม
บํารุงตามแผน และคําแนะนํา หลักเกณฑ วิธีการในการซอมบํารุง 
          -  หนาท่ีในสวนการซอมบํารุงประกอบดวย การจัดทําบัตรจายงาน การแจงเตือนการ
ซอมบํารุงลวงหนา และการรายงานผลการปฏิบัติงาน เชน ความกาวหนา อุปสรรคขอขัดของ รายการและ
ปริมาณพัสดุท่ีใชจริง เปนตน 
         -  หนาท่ีในสวนพัสดุคงคลังประกอบดวย การรับพัสดุจากหนวยสงกําลังตามอัตราท่ี
กําหนด การเบิกพัสดุท่ีจําเปนในการซอมบํารุงของหนวยซอมบํารุง การตรวจสอบและปรับปรุงความพรอม
ของพัสดุในเรือใหตรงตามสมุดอัตราพัสดุประจําเรือ 
         -  หนาท่ีในสวนแสดงขอมูลประกอบดวย การแสดงรายการชิ้นสวนซอมและพัสดุท่ี
ตองสะสมไวตามอัตรา โดยสามารถเลือกชวงเวลาท่ีตองการสะสมได แสดงตารางสรุปยุทโธปกรณท่ีมีติดต้ัง
และมีใชอยูในเรือ แสดงรายงานสถานภาพการสงกําลังช้ินสวนซอมและพัสดุ 

3.2  ความตองการที่ไมใชหนาท่ีงานหลัก ระบบควรจะมีความงายในการใชงาน  มีการพิสูจน 
ตัวตนและตรวจสอบสิทธ์ิผูใชแตละประเภท และมีความสอดคลองกับขอกําหนดการจัดทําสมุดอัตราพัสดุ
ประจําเรือ 
 4.  ออกแบบและพัฒนาระบบ จากขอกําหนดความตองการและโครงสรางของระบบโดยรวม สามารถ
ออกแบบการทํางานของระบบโดยใชเคร่ืองมือยูเอ็มแอลชวยในการแสดงแผนภาพยูสเคส ดังภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพท่ี 3 แผนภาพยูสเคสของระบบ 
 

ใชภาษาพีเอชพีในการพัฒนาไอไอเอสเปนเว็บเซิรฟเวอร และฐานขอมูลไมโครซอฟตเอสคิวแอล
เซิรฟเวอร สวนสถาปตยกรรมของระบบเปนแบบเว็บเบสแอบพลิเคชันท่ีมีโครงสรางแบบทรีเทียร ดังภาพท่ี 4  
ในสวนของระบบโดยรวม สามารถแสดงเปนแผนภาพคลาส ดังภาพท่ี 5 
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ภาพท่ี 4 สถาปตยกรรมของระบบ 

 
 

ภาพท่ี 5 แผนภาพคลาสของระบบ 
 

หลังจากไดสรางแผนภาพคลาสของระบบเรียบรอยแลว ตอมาจึงไดแปลงแผนภาพดังกลาวใหเปน
แผนภาพฐานขอมูลเชิงสัมพันธของระบบ เพื่อใชสําหรับสรางฐานขอมูล ดังภาพท่ี 6 
 

 
 

ภาพท่ี 6 แผนภาพฐานขอมูลเชิงสัมพันธของระบบ 
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การออกแบบเทคโนโลยี RFID ใชในสวนระบบพัสดุคงคลังในเรือ โดยมีระบบ RFID แบบมือถือ
เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรในเรือและแท็กท่ีติดพัสดุ โดยใชแท็กแบบพาสซีฟ ดังภาพท่ี 7 
 

 
 

ภาพท่ี 7 โครงสรางเทคโนโลยี RFID กับระบบ 
 

หนาท่ีหลักของการใชเทคโนโลยี RFID คือ 
1.  ตรวจสอบพัสดุในเรือ ตรวจสอบความถูกตองของรายการและจํานวนพัสดุท่ีมีอยูจริง 
2.  คนหาและระบุตําแหนงพัสดุในเรือ การเขาถึงพัสดุสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลา 
3.  นําพัสดุเขา-ออกคลังพัสดใุนเรือ ปรับปรุงขอมูลพัสดุคงคลังในฐานขอมูลแบบอัตโนมัติ 

 
ตอมาจึงออกแบบในสวนของสวนตอประสานของผูใช ดังภาพท่ี 8 

 

 
 

ภาพท่ี 8 สวนตอประสานของผูใช 
 

 5.  การทดสอบระบบ  ไดแก 
5.1  การทดสอบหนวยยอย เปนการทดสอบท่ีผูพัฒนาระบบเปนผูทดสอบดวยตนเอง โดย 

ฟงกชันท่ีทดสอบ เชน การบนัทึก การแกไข การลบและการแสดงขอมูล เปนตน 
5.2  การทดสอบบูรณาการ เปนการทดสอบการทํางานของหนาท่ีหลักในระบบ 
5.3  การทดสอบระบบ เปนการทดสอบท่ีทําหลังจากท่ีผูพัฒนาไดพัฒนาระบบเสร็จส้ินครบ 
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ทุกหนาท่ี ผูพฒันาทดสอบระบบโดยยึดหลักตามขอกําหนดความตองการซอฟตแวร 
5.4  การทดสอบเพื่อการยอมรับ เปนการทดสอบท่ีมีความใกลเคียงกับการทดสอบระบบ  

แตจะแตกตางตรงท่ีผูท่ีทดสอบจะเปนตัวแทนของกลุมผูใชงานในระบบจริง 
 

ผลการวิจัย 
1.  ระบบตนแบบชวยลดข้ันตอนการดําเนินงานจัดทําสมุดอัตราพัสดุประจําเรือใหมีความกระชับ 

รวดเร็ว และถูกตองสอดคลองกับขอกําหนดการจัดทําสมุดอัตราพัดสุประจําเรือ 
2.  ระบบสามารถสรางสมุดอัตราพัสดุประจําเรือในเรือแตละลําของกองทัพเรือ ซ่ึงเปนการรวบรวม

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการสงกําลังสนับสนุนการปฏิบัติการและการซอมบํารุงของยุทโธปกรณท่ีติดต้ังในเรือ 
ใหหนวยท่ีเกี่ยวของนําไปบริหารจัดการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3.  ระบบพัสดุคงคลังสามารถทํางานเปนแบบอัตโนมัติดวยเทคโนโลยี RFID ในการรับ จาย และ
ตรวจสอบพัสดุในเรือ 

 

อภิปรายผล 
1.  ระบบสามารถกําหนดอัตราช้ินสวนซอมและพัสดุท่ีจําเปนตองใชสําหรับการซอมบํารุงยุทโธปกรณ

ในเรือแตละลํา และแสดงรายงานสถานภาพการสงกําลังช้ินสวนซอมและพัสดุใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ 
เพื่อดําเนินการรักษาระดับการสะสมช้ินสวนซอมและพัสดุใหเต็มอัตราอยูเสมอเพ่ือใหพรอมในการซอมบํารุง 

2.  ระบบสามารถกําหนดอัตราช้ินสวนยุทโธปกรณในเรือแตละลําและกําหนดแผนการซอมบํารุงตลอด
อายุขัยของยุทโธปกรณนั้น ๆ ทําใหหนวยซอมบํารุงทราบงานท่ีรับผิดชอบลวงหนาพรอมท้ังรายละเอียดและ
รายการช้ินสวนซอมและพัสดุท่ีตองใช และสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานพรอมท้ังบันทึกรายการชิ้นสวน
ซอมและพัสดุท่ีใชจริง ทําใหไดสถิติการใชพัสดุท่ีแทจริงจากการซอมบํารุงท่ีผานมา ทําใหระบบไดรายการ
ช้ินสวนซอมและพัสดุตรงกับการใชงานจริง 

3.  การออกแบบเทคโนโลยี RFID จะสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Zhang & Lian (2008, pp. 2551-
2554) เพราะองคประกอบของระบบ RFID มีลักษณะการทํางานตรงกับความตองการของระบบท่ีพัฒนา เปน 
การนําเทคโนโลยี RFID มาประยุกตใชในระบบพัสดุคงคลังใหเปนแบบอัตโนมัติ ทําใหลดเวลา ทรัพยากร
บุคคล และความผิดพลาดท่ีเกิดจากบุคลากร 

 

ขอเสนอแนะ 
เนื่องจากระบบท่ีพัฒนาเปนระบบตนแบบท่ีใชในการบริหารพัสดุในเรือเทานั้น ซ่ึงในกองทัพเรือมี

ยุทโธปกรณตาง ๆ ท้ังทางบกและทางอากาศ สามารถนําระบบตนแบบไปประยุกตใชงานไดท่ัวกองทัพเรือ 
นอกจากนี้เหลาทัพอ่ืนก็สามารถนําไปประยุกตใชไดดวยเชนกัน 
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ETHICAL ISSUES IN THE HOSPITALITY INDUSTRY THROUGH THE 
PERCEPTIONS OF DUSIT THANI COLLEGE INTERNSHIP STUDENTS 

 
สานิตย หนูนลิ* 

Sanit Nunil 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการรับรูของนักศึกษาฝกงานตอปญหาจริยธรรมที่เกิดข้ึนใน

อุตสาหกรรมบริการ และความคิดเห็นตอจริยธรรมท่ีสําคัญสําหรับผูประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการ 
เปนการศึกษาเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การรับรูตอ
ปญหาจริยธรรมในอุตสาหกรรมบริการโดยรวมเปนปญหาจริยธรรมท่ีมีความสําคัญในระดับนอยท่ีสุด  เม่ือ
เปรียบเทียบความแตกตางดานการรับรูของนักศึกษาฝกงานท่ีเพศตางกันตอปญหาจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนใน
อุตสาหกรรมบริการ พบวานักศึกษาฝกงานเพศชายและเพศหญิงมีการรับรูตอปญหาจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนใน
อุตสาหกรรมบริการทุกดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  ดานความคิดเห็นตอจริยธรรม 
ที่สําคัญสําหรับผูประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการ นักศึกษามีความคิดเห็นตอจริยธรรมโดยรวมใน
ระดับมาก  เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางดานความคิดเห็นของนักศึกษาฝกงานท่ีเพศตางกันตอจริยธรรมท่ี
สําคัญสําหรับผูประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการ พบวานักศึกษาฝกงานเพศชายและเพศหญิงมีความ
คิดเห็นตอจริยธรรมท่ีสําคัญสําหรับผูประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการในแตละดาน สวนใหญไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
คําสําคัญ: จริยธรรม, อุตสาหกรรมบริการ, จริยธรรมในอุตสาหกรรมบริการ, นักศึกษาฝกงาน  
 

ABSTRACT 
This research aimed to study the perceptions of Dusit Thani College internship students of the 

ethical problems that occurred in the hospitality industry, and their opinions of the essential ethics for 
working in the hospitality industry. This study was a survey research that collected data by questionnaire.  
The results show that the perception of ethical problems in the hospitality industry as a whole, was a critical 
1111 
*อาจารยประจําสํานักวิชาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี 
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minimum level.  When compared the perception of students of the ethical problems that occurred in the 
hospitality by gender difference, the results show that perceptions were not significantly different at a  .05 
level. The students’ opinion of the essential ethics for working in the hospitality industry as a whole was 
shown as significantly important. When compared the opinion of students of the essential ethics for 
working in the hospitality industry by gender difference, the results shown that most of opinions were not 
significantly different at a .05 level. 
Keywords: ethics, hospitality industry, ethics in hospitality industry, internship students.  
 

บทนํา 
 อุตสาหกรรมบริการ (hospitality industry) เปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมท่ีทํารายไดหลักใหกับประเทศ และมีการขยายตัวในทุก ๆ ป สงผล
ใหมีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมบริการเพิ่มข้ึนดวย การปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมบริการก็เชนเดียวกับอาชีพ
อ่ืน ๆ ท่ีผูปฏิบัติงานจําเปนตองมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน แตดวยลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม
บริการท่ีมีความแตกตางจากอาชีพอ่ืน ๆ อยูบาง รวมท้ังปญหาจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมบริการ ทํา
ใหจริยธรรมบางดานมีความสําคัญและจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมนี้ การวิจัยคร้ังนี้จึงมุงศึกษา
การรับรูปญหาจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมบริการ และความคิดเห็นตอจริยธรรมท่ีมีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมบริการผานมุมมองของนักศึกษาฝกงานเพื่อเปนประโยชนตอการนําผลการวิจัยไป
ประยุกตใชตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการรับรูของนกัศึกษาฝกงานตอปญหาจริยธรรมท่ีเกดิข้ึนในอุตสาหกรรมบริการ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางดานการรับรูของนกัศึกษาฝกงานท่ีเพศตางกันตอปญหาจริยธรรมท่ี
เกดิข้ึนในอุตสาหกรรมบริการ 

 3. เพื่อศึกษาความคิดเหน็ของนักศึกษาฝกงานตอจริยธรรมท่ีสําคัญสําหรับผูประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมบริการ 
 4. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางดานความคิดเห็นของนักศึกษาฝกงานท่ีเพศตางกนัตอจริยธรรมท่ี
สําคัญสําหรับผูประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (survey research) ประชากรคือ นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี ช้ันปท่ี 3 และ 
4 ท่ีผานการฝกงานในองคกรอุตสาหกรรมบริการ ประจําภาคการศึกษาพิเศษ/2555 จํานวน 627 คน คํานวณ
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ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ความคลาดเคล่ือน 0.05 (Yamane, 1973, p. 
125) ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 244 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ (stratified sampling) ประกอบดวย
นักศึกษาช้ันปท่ี 3 รอยละ 57.38 (140 คน) และนักศึกษาช้ันปท่ี 4 รอยละ 42.62 (104 คน)  เก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถาม (questionnaire) แบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 การรับรูของนักศึกษาฝกงานตอปญหาจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมบริการ และตอนท่ี 3 ความ 
คิดเห็นของนักศึกษาฝกงานตอจริยธรรมท่ีสําคัญสําหรับผูประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการ เคร่ืองมือท่ี
ใชในการวิจัยทุกขอมีคา IOC มากกวา 0.67 ความเท่ียงเทากับ 0.88 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
ดวยคาความถ่ี และคารอยละ วัดระดับการรับรูของนักศึกษาฝกงานตอปญหาจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรม
บริการ และวัดระดับความคิดเห็นตอจริยธรรมท่ีสําคัญสําหรับผูประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการดวย
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความความแตกตางคาเฉล่ียของระดับการ
รับรูของนักศึกษาฝกงานตอปญหาจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมบริการ และระดับความคิดเห็นของ
นักศึกษาฝกงานตอจริยธรรมท่ีสําคัญสําหรับผูประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการ จําแนกตามเพศ ดวยการ
ทดสอบคาที (t-test) 
   

ผลการวิจัย 
 1. การรับรูของนักศึกษาฝกงานตอปญหาจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมบริการ พบวากลุม
ตัวอยางมีการรับรูตอปญหาจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมบริการโดยรวมในระดับนอยท่ีสุด ( X = 1.19) 
โดยปญหาท่ีมีความสําคัญ 5 ปญหาแรก ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 การรับรูตอปญหาจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมบริการเปนรายขอ 

ปญหา X  SD แปลผล 

1. การแสวงหาผลประโยชนจากองคกร 2.18 1.46 นอย 
2. การจายคาจางใหกับพนกังานไมเหมาะสมกับภาระงาน

ของพนักงานแตละคน 
1.93 1.62 นอย 

3. การละเลยตอสิทธิบางดานของพนกังาน 1.59 1.58 นอย 
4. การขาดความทุมเทของพนักงานในการปฏิบัติงาน 1.58 1.47 นอย 
5. การลักขโมยทรัพยสินขององคกร 1.57 1.43 นอย 

  
จากตารางท่ี 1 พบวาปญหาจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมบริการเปนรายขอ ทุกขอมีความสําคัญ

ในระดับนอย หากพิจารณาความสําคัญของปญหาจริยธรรมเปนรายดานโดยเรียงลําดับความสําคัญจากมาก
ไปนอย ประกอบดวย ปญหาจริยธรรมตอองคกร ( X = 1.44) ปญหาจริยธรรมตอพนักงาน ( X = 1.39) 
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ปญหาจริยธรรมตอส่ิงแวดลอม ( X = 1.08) ปญหาจริยธรรมตอสังคม ( X = 1.06) และปญหาจริยธรรมตอลูกคา 
( X = 1.00) 

2. ความแตกตางดานการรับรูของนกัศึกษาฝกงานท่ีเพศตางกันตอปญหาจริยธรรมท่ีเกดิข้ึนใน
อุตสาหกรรมบริการ ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 ความแตกตางดานการรับรูของนักศึกษาฝกงานท่ีเพศตางกันตอปญหาจริยธรรมท่ีเกดิข้ึนใน 
                  อุตสาหกรรมบริการ 

ปญหาจริยธรรม 
ชาย หญิง 

t p-value 
X  SD X  SD 

1.  ปญหาจริยธรรมตอองคกร 1.47 1.00 1.42 1.05 0.40 0.69 

2.  ปญหาจริยธรรมตอพนกังาน 1.11 1.09 0.95 1.08 1.25 0.21 

3.  ปญหาจริยธรรมตอลูกคา 0.96 1.06 0.89 1.10 1.00 0.32 

4.  ปญหาจริยธรรมตอสังคม 1.79 0.96 1.73 0.83 0.25 0.81 
5.  ปญหาจริยธรรมตอส่ิงแวดลอม 1.15 1.27 1.01 1.30 0.90 0.37 

 

  จากตารางท่ี 2 พบวานักศึกษาฝกงานเพศชายและเพศหญิงมีการรับรูตอปญหาจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนใน
อุตสาหกรรมบริการทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   

  3. ความคิดเห็นตอจริยธรรมท่ีสําคัญสําหรับผูประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการ พบวากลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นตอจริยธรรมท่ีสําคัญสําหรับผูประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการโดยรวมท้ัง 12 ดาน 
มีความสําคัญในระดับมาก ( X = 4.43) โดยจริยธรรมท่ีมีความสําคัญ 5 ดานแรก ดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นตอจริยธรรมท่ีสําคัญสําหรับผูประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการ 
จริยธรรม X  SD แปลผล 

1. การใสใจตอผูรับบริการ 4.64 0.66 มากท่ีสุด 
2. การปฏิบัติตามคําม่ันสัญญา  4.63 0.62 มากท่ีสุด 
3. การเคารพตอบุคคลอ่ืน 4.63 0.62 มากท่ีสุด 
4. ความรับผิดชอบ  4.57 0.68 มากท่ีสุด 
5. ความเทาเทียมในการใหบริการ  4.46 0.73 มาก 

  

 จากตารางท่ี 3 พบวาจริยธรรมท่ีมีความสําคัญ 5 ดานแรก สวนใหญมีความสําคัญในระดับมากท่ีสุด โดยมี 
2 ดานท่ีมีระดบัความสําคัญเทากันคือ การปฏิบัติตามคําม่ันสัญญาและการเคารพตอบุคคลอ่ืน 
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  4. ความแตกตางดานความคิดเห็นของนักศึกษาฝกงานท่ีเพศตางกันตอจริยธรรมท่ีสําคัญสําหรับผู
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการ ดังตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4  ความแตกตางดานความคิดเหน็ของนกัศึกษาฝกงานท่ีเพศตางกันตอจริยธรรมท่ีสําคัญสําหรับ             
                   ผูประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการ 
 

ปญหาจริยธรรม 
ชาย หญิง 

 t p-value 
X  SD X  SD 

1.  ความรับผิดชอบ 4.71 0.58 4.62 0.69 1.11 0.27 

2.  การมุงเนนการใหบริการที่เปนเลิศ 4.53 0.67 4.27 0.82 2.77* 0.01 

3.  การใสใจตอผูรับบริการ 4.62 0.66 4.50 0.71 0.06 0.19 

4.  ความเทาเทียมในการใหบริการ 4.48 0.75 4.43 0.97 0.49 0.62 

5.  ความซ่ือสัตยสุจริต 4.64 0.65 4.64 0.66 -0.09 0.93 

6.  การมีศีลธรรมจรรยา 4.47 0.69 4.44 0.79 0.31 0.76 

7.  การปฏิบัติตามกฎหมาย 4.43 0.73 4.42 0.74 0.18 0.86 

8.  การมีภาวะผูนํา 4.29 0.73 4.05 0.79 2.41* 0.02 

9.  ความจงรักภักด ี 4.27 0.78 4.18 0.00 0.83 0.40 

10.  การปฏิบัติตามคําม่ันสัญญา 4.40 0.67 4.36 0.74 0.52 0.61 

11.  การรักษาชื่อเสียง 4.47 0.70 4.34 0.75 1.45 0.15 

12.  การเคารพตอบุคคลอ่ืน 4.70 0.57 4.55 0.67 1.90 0.06 

     *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางท่ี 4 พบวานกัศึกษาฝกงานเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเหน็ตอจริยธรรมท่ีสําคัญสําหรับ 

ผูประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการในแตละดานสวนใหญไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ยกเวนดานการมุงเนนการใหบริการท่ีเปนเลิศและการมีภาวะผูนํา โดยนักศึกษาเพศชายมีความคิดเห็นตอ
จริยธรรมท้ังสองดานสูงกวานักศึกษาเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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อภิปรายผล  
1. นักศึกษาฝกงานมีการรับรูตอปญหาจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมบริการโดยรวมในระดับ

นอยท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาปญหาจริยธรรมตอองคกรมีความสําคัญมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
ความสําคัญของปญหาจริยธรรมเปนรายขอพบวา ปญหาจริยธรรมท่ีมีความสําคัญ 5 ลําดับแรก ไดแก การ
แสวงหาผลประโยชนจากองคกร การจายคาจางใหกับพนักงานไมเหมาะสมกับภาระงานของพนักงานแตละคน 
การละเลยตอสิทธิบางดานของพนักงาน การขาดความทุมเทของพนักงานในการปฏิบัติงาน และการลักขโมย
ทรัพยสินขององคกร ผลการวิจัยคร้ังนี้สวนใหญมีขอสรุปที่แตกตางจากการศึกษาของ Yeung (2004, pp. 253 - 
262) ท่ีพบวา ปญหาจริยธรรมท่ีมักเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมบริการโดยเรียงลําดับความสําคัญของปญหา 5 ลําดับ
แรก ไดแก ปญหาการลักขโมยทรัพยสินขององคกรโดยพนักงาน ปญหาการคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน ปญหา
ดานการจัดการขยะเปนพิษท่ีไมถูกตอง ปญหาพนักงานรับสินบนหรือของกํานัล และปญหาการผลิตสินคาหรือ
บริการที่ไมไดคุณภาพในดานความปลอดภัย ซ่ึงความแตกตางดังกลาวอาจเกิดจากกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาตางกัน การวิจัยคร้ังนี้เก็บขอมูลจากนักศึกษาฝกงานซ่ึงใชระยะเวลาในการฝกงานแคประมาณ 2 เดือน 
ทําใหมีการรับรูตอปญหาจริยธรรมแตกตางจากผูท่ีทํางานมาเปนระยะเวลานาน นอกจากนั้นการรับรูและการ
ตัดสินใจดานจริยธรรมของบุคคลยังข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืน ๆ เชน ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ปรัชญาดานจริยธรรม
สวนตน อายุ เพศ ตําแหนงงาน ประสบการณทํางาน ความเครงทางศาสนา ปจจัยส่ิงแวดลอม ไดแก คานิยมดาน
จริยธรรมขององคกร จรรยาบรรณขององคกร รวมถึงท่ีต้ังขององคกร (บุษยา วีรกุล, 2551, หนา 60) โดยเฉพาะ
ปจจัยดานประสบการณทํางาน คือจํานวนปท่ีอยูในงาน อาชีพ หรืออุตสาหกรรมเฉพาะทาง โดยท่ัวไปคนท่ีมี
ประสบการณทํางานมานานจะมีการตัดสินใจทางจริยธรรมท่ีดีกวา (Ferrell & Ferrell, 2008, p. 122 อางถึงใน 
พิพัฒน นนทนาธรณ, 2555, หนา 182 - 183) 

2. นักศึกษาฝกงานมีการตระหนักถึงจริยธรรมท่ีสําคัญสําหรับผูประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการ 
ซ่ึงหากผูปฏิบัติงานใหความสําคัญและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมก็จะสามารถปองกันและแกไขปญหาจริยธรรม
ท่ีเกิดข้ึนได และยังทําใหการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะความรับผิดชอบ 
การมุงม่ันสูการใหบริการที่เปนเลิศ และการเคารพตอบุคคลอื่น (Vallen & Casado, 2000, pp. 45-46) ซ่ึง
สอดคลองกับลักษณะเฉพาะของอาชีพในอุตสาหกรรมบริการที่มุงเนนการใหความสําคัญตอผูรับบริการและ
มารยาทท่ีดีในการใหบริการ เพื่อใหผูรับบริการเกิดความประทับใจสูงสุด (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2538, หนา 10-11) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา จริยธรรมท่ีมีความสําคัญ 5 ดานแรก ไดแก การใส
ใจตอผูรับบริการ การปฏิบัติตามคําม่ันสัญญา การเคารพตอบุคคลอ่ืน ความรับผิดชอบ และความเทาเทียมใน
การใหบริการ ซ่ึงแตกตางจากผลการวิจัยของ Vallen & Casado (2000, pp. 45-46) ท่ีพบวา จริยธรรมท่ีมีความสําคัญ 
5 ดานแรก ไดแก ความรับผิดชอบ การมุงม่ันสูความเปนเลิศ การใสใจผูอ่ืน ความยุติธรรม และความซ่ือสัตย ซ่ึง
ปจจัยท่ีมีผลตอความแตกตางดานความยุติธรรมและความซ่ือสัตยดังกลาว ก็เชนเดียวกับการรับรูตอปญหา
จริยธรรมตามปจจัยตาง ๆ ดังท่ีไดอธิบายไปแลวขางตน 
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3. นักศึกษาฝกงานเพศชายและเพศหญิงมีการรับรูตอปญหาจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมบริการ 
และมีความคิดเห็นตอจริยธรรมท่ีสําคัญสําหรับผูประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการสวนใหญไมแตกตางกัน 
อาจเกิดจากกลุมตัวอยางมีปจจัยใกลเคียงกัน ท้ังปจจัยสวนบุคคล เชน ปจจัยส่ิงแวดลอม สอดคลองกับ Ferrell & 
Ferrell  (2008, p. 122 อางถึงใน พิพัฒน นนทนาธรณ, 2555, หนา 182 – 183) ท่ีสรุปวา ความเช่ือมโยงระหวางเพศ
กับการตัดสินใจทางจริยธรรมนั้น ไมมีความแตกตางระหวางเพศกับการตัดสินใจทางจริยธรรม 

 

ขอเสนอแนะ 
 1. นักศึกษาท่ีกําลังจะปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมบริการ รวมท้ังผูท่ีปฏิบัติงานอยูในอุตสาหกรรม
บริการควรตระหนักถึงปญหาจริยธรรมท่ีเกิดข้ึน เพื่อปองกันและจัดการกับปญหาจริยธรรมดังกลาว ควรพัฒนา
ตนเองในดานจริยธรรม โดยเฉพาะจริยธรรมท่ีมีความจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมบริการ 
เพื่อใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ 
 2. สถาบันการศึกษาควรปลูกฝง รวมท้ังกําหนดหลักสูตรดานจริยธรรมใหกับนักศึกษา เพื่อพัฒนา
นักศึกษาใหจบไปเปนบัณฑิตท่ีมีความรูและมีคุณธรรมจริยธรรม  
 3. องคกรควรตระหนักและใหความสําคัญกับปญหาจริยธรรมท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังมีการพัฒนาดาน
จริยธรรมใหกับพนักงานในองคกร 
 4. นักศึกษาฝกงานมีระยะเวลาในการฝกงานจํากัด อาจสงผลตอการรับรูตอปญหาจริยธรรมท่ี
เกิดข้ึนจริงในองคกร ดังนั้นในการวิจัยคร้ังตอไป ควรศึกษามุมมองในเชิงกวางและลึกมากข้ึน โดยเฉพาะมุมมอง
ของพนักงานท่ีปฏิบัติงานในองคกรอุตสาหกรรมบริการ มุมมองของลูกคา รวมท้ังเปรียบเทียบมุมมองดาน
จริยธรรมของบุคคลกลุมตาง ๆ วา มีความคิดเห็นท่ีเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
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การสรางอตัลักษณของภูมิปญญาทองถิ่นในระบบความรูของชุมชน*  
CONSTRUCTION OF THE  LOCAL WISDOM  IDENTITY 

 IN A COMMUNITY  KNOWLEDGE  SYSTEM 
 

สายใจ  เบ็ญโสะ** 
Saijai  Bensoh,     

ดร.มณฑนา  พิพัฒนเพ็ญ*** 
Dr.Montana  Pipatpen 

 

บทคัดยอ   
การวิจัยนี้วิเคราะหการสรางอัตลักษณของภูมิปญญาทองถ่ินในระบบความรูของชุมชน  โดย

ศึกษาอัตลักษณความรูของชุมชนท่ีมาจากฐานความเช่ือของชาวบาน อันมีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทาง
ธรรมชาติ ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิและมนุษยดวยกัน เปนการสรางความรูของชาวบานจากบริบทของชุมชน ผลการวิจัย
พบวา  อัตลักษณของภูมิปญญาทองถ่ินเกิดจากการเรียนรูปรับตัว เปนประเพณี คานิยม ศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชน เง่ือนไขและกระบวนการสรางอัตลักษณของภูมิปญญาในระบบความรูของชุมชน เกิดข้ึนจากรากฐาน
ความเช่ือ ความศรัทธา การใหคุณคาและความหมายตอการดําเนินชีวิตท่ีเกี่ยวของกับส่ิงในโลกนามธรรม
และส่ิงแวดลอมท่ีสัมผัสไดรอบตัว กลายเปนการดํารงชีวิตในแตละดาน ท้ังการทํามาหากิน  การรักษา
สุขภาพและความบันเทิงใจ ควบคูกับการใชชีวิตตลอดมา เปนภูมิปญญาของชุมชนอันมีคาผานการดํารงชีวิต
มานาน  
คําสําคัญ:  ภูมิปญญาทองถ่ิน, อัตลักษณ, ระบบความรูชุมชน 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to investigate the construction of a local wisdom identity in a 

community knowledge system.  An investigation was conducted on the community knowledge identity based 
on locals’ beliefs related to the natural environment, sacred matters, and human fellows which was a 
construction of knowledge by the locals from the community context. The results of the study revealed 
111 11 
*สวนหน่ึงของวิทยานิพนธเรื่อง การสรางอัตลักษณของภูมิปญญาทองถ่ินภายใตการศึกษาในระบบโรงเรียน 
   (CONSTRUCTION OF LOCAL WISDOM IDENTITY UNDER THE  SCHOOLING SYSTEM) 
**นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษยและสังคม คณะศิลปศาสตร  
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
***อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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that the local wisdom identity that stemmed from the community’s learning to adapt itself to be 
community’s traditions, values, art, and culture.  The conditions and the process of the local wisdom 
construction in the community knowledge system were emerged based on beliefs, faith, values and 
meanings given to the way of life that were related to the abstract world and the tangible surrounding 
environments. These consequently became each aspect of the way of life including occupation, health, and 
entertainment that had always existed with life and became valuable local wisdom of the community 
through the long way of life. 
Keywords: local wisdom, identity, community knowledge system. 
 

บทนํา  
การเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีผานมาเปนการพัฒนาประเทศแบบสังคมทันสมัย (modernization)  เนนการ

พัฒนาเศรษฐกิจและกระบวนการอุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยี ความรูและภูมิปญญาทองถ่ินถูกมองขามกลาย 
เปนความรูท่ีลาหลัง ไมทันสมัย ไมนาเช่ือถือเพราะไมไดทดลองทางวิทยาศาสตร ท้ังท่ีภูมิปญญาของชาวบาน
ถูกทดลองมาหลายช่ัวอายุคน ผานเวลา การกระทํา  ประเพณี  พิธีกรรม   ความเช่ือ เปนความรูเพื่อการปฏิบัติ
ท่ีสามารถพึ่งพาตัวเองไดในการทํามาหากิน (เลิศชาย  ศิริชัย, 2547, หนา 14; วราวุธ สุวรรณฤทธ์ิ และคณะ, 
2546, หนา 150-151) บัณฑิตหลายคนยังไมสามารถพึ่งพาตัวเองทางความรูได  ตองพึ่งพาภาวะเศรษฐกิจและ
การจางงาน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการศึกษาไมสอดคลองกับชุมชน ยิ่งเรียนสูงยิ่งหางไกลชุมชน ความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น ผูรูในภูมิปญญา วัสดุอุปกรณในทองถิ่นไมไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทําใหการจัด
การศึกษา ไมตอบสนองตอความตองการของชุมชนไดอยางจริงจัง (ศิริกาญจน โกสุมภ, 2542, หนา 5-6)  เพราะ
การศึกษาในระบบโรงเรียนจะเนนการพัฒนาเพื่อสังคมทันสมัย วิชาการสมัยใหม ละเลยความรูภูมิปญญา ท้ัง
ท่ีเปนความรูท่ีมีอยูในชุมชนท่ีชาวบานใชมานานและพ่ึงพาตัวเองได 

ดังนั้นระบบการศึกษาจึงควรใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถ่ินไมใหถูกเบียดขับจากกระแส
วัฒนธรรมสมัยใหม โดยโรงเรียนตองสนองนโยบายทางการศึกษาดังกลาว แตก็ยังไมใชอัตลักษณอันแทจริง
ของภูมิปญญาทองถ่ิน เพราะเม่ือเขาสูระบบอ่ืน เชน การคา ความรูภูมิปญญาก็ถูกแปรเปล่ียนเปนส่ิงอ่ืน เชน 
เปนเพียงผลผลิตทางการคา เปนผลผลิตการแสดงเพ่ือการศึกษาที่ฉาบฉวยเทานั้น  การจะรักษาหรืออนุรักษ
ความรูภูมิปญญาไว จําเปนตองเขาใจอัตลักษณของความรูภูมิปญญาท่ีอยูในชุมชนกอนวามีลักษณะอยางไร เปน
ความรูแบบไหน มีกระบวนการเรียนรูอยางไร ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการสรางอัตลักษณของภูมิปญญาทองถ่ิน
ในระบบความรูของชุมชนท่ีชาวบานในชุมชนใชในการดํารงชีวิต พึ่งพาตัวเองได และสามารถอยูกับชุมชน
มานาน วาเปนอยางไร  
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กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

วิเคราะหอัตลักษณ (identity) ของความรูภูมิปญญา ซ่ึงมองผานกระบวนการเรียนรูและการสรางสรรค
ความรูในวิถีชีวิตของชุมชนท่ีใชภูมิปญญา  อันอยูบนฐานความคิดแบบองครวม (holism) มองสรรพส่ิงตาง ๆ 
สัมพันธและเช่ือมโยงกัน สอดคลองกับสภาพความเปนอยูของแตละทองถ่ินท่ีสัมพันธกับส่ิงตาง ๆ รอบตัวท้ัง 
ส่ิงแวดลอมท่ีเปนธรรมชาติ ส่ิงท่ีสัมผัสไมได และความสัมพันธของมนุษยดวยกัน จนสามารถสรางสรรค
ความรู ใชแนวคิดอัตลักษณในการศึกษาความรูภูมิปญญา วามีกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติตน
เกี่ยวกับการสรางสรรคความรูท่ีหมายรวมถึงการเรียนรู การถายทอดความรู จนเปนอัตลักษณของภูมิปญญา
ทองถ่ิน โดยศึกษาจากความคิดความเช่ือ พฤติกรรมของคนในชุมชนท่ีใชภูมิปญญาในการดํารงชีวิตตลอดมา 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย                                               
  เพื่อวิเคราะหการสรางอัตลักษณของภูมิปญญาทองถ่ินในระบบความรูของชุมชนวาเปนอยางไร    
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative resecurch) โดยสรางจากทฤษฎีฐานราก (grounded theory) เปน
วิธีวิทยาท่ีศึกษาปรากฏการณสังคม ยึดหลักความเขาใจส่ิงตาง ๆ ท้ังคานิยม ความคิด ความเช่ือ ทัศนะจาก
มุมมองสังคมนั้นที่ใหความหมายแตกตางกัน ไมวาจะเปนบุคคล วัตถุ เหตุการณ ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาถึง
ความเช่ือ คานิยม ทัศนะของคนในชุมชนท่ีใชภูมิปญญาทองถ่ินในการดํารงชีวิตท่ีใหความหมายแกส่ิงตาง ๆ
ไมเหมือนกัน ผูวิจัยไดเลือกพื้นท่ีชุมชนบานควนเสม็ด ตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพราะมีการใช
ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิตในดานตาง ๆ เชน การทํามาหากิน การดูแลสุขภาพ การจรรโลงใจ ผูใหขอมูลหลัก
ใชวิธีการเลือกเชิงทฤษฎี (theoretical sampling) ท่ีสามารถใหความหมายของความคิดความเช่ือดังกลาว ไดแก ผูรู
เร่ืองการรํามโนราห ผูรูเร่ืองดนตรีไทย (การเปาป) ผูรูเร่ืองการรักษาสุขภาพ (ดวยมนตคาถาและสมุนไพร) 
ผูนําในการประกอบพิธีกรรม ผูนําชุมชน เยาวชนในชุมชนท่ีเรียนรูเร่ืองภูมิปญญา  
 

 ผลการวิจัย 
1. อัตลักษณทางสังคมของภูมิปญญาทองถ่ิน การดํารงชีวิตของคนในชุมชนบานควนเสม็ด เปนชุมชน

วัฒนธรรมแหงหนึ่งท่ีมีความเปนมาหลายชั่วอายุคน นับเปนเวลาเกือบรอยป ชาวบานนับถือศาสนาพุทธ  มี
ประเพณีท่ีสืบสานตอกันมา มีอัตลักษณของภูมิปญญาทองถ่ินจากอุดมการณหรือความเชื่อแหงโลกนามธรรม 
การถายทอดความรูมีกระบวนการสรางความรูผานการเลือกสรรค ปรับปรุงองคความรูจนเกิดเปนทักษะและ
ความชํานาญ  พัฒนาจากความรูเดิมมาผสมกับความรูใหมบนรากฐานของศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ (อุดม  
เชยกีวงศ, 2547, หนา 216) ความสัมพันธของคนในชุมชนที่มีนัยยะสําคัญตอการสรางสรรคความรู เกิด 
11 
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อัตลักษณและสรางความหมายข้ึนสอดคลองกับสภาพของชุมชน เพื่อใชในการปฏิบัติ แกปญหาในการทํามา
หากิน สรางความรูความเขาใจท่ีมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมรอบตัว 

2. อัตลักษณของภูมิปญญาทองถ่ินบนความเชื่อแหงโลกนามธรรม อัตลักษณของชุมชนท่ีผานการ
สรางความรูของคนในชุมชนท่ีสรางข้ึนดวยภูมิปญญา มีท้ังภูมิรูและภูมิธรรมท่ีอยูในชุมชน เปนความรูท่ีกระจาย
อยูท่ัวไปในชุมชนอยางเปนองครวม สอดประสานสัมพันธกับโลกปจจุบันและโลกนามธรรม การสรางความ
เปนหนึ่งเดียวมีข้ึนเนื่องดวยอุดมการณและความเช่ือท่ีเกี่ยวของกับส่ิงเหนือธรรมชาติ  ชาวบานเคารพส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 
นับถือกันมาเกือบรอยป ซ่ึงเรียกวา “ทวด” หรือท่ีเรียกติดปากวา “ทวดตนเคียน” มิอาจพิสูจนดวยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร หากแตพิสูจนดวยวิธีการของชาวบาน เชน เกิดเหตุรายข้ึนในชุมชนในปที่ไมมีการทําพิธีกรรม
ไหวทวด จึงตองไหวทวดและสวดทําบุญหมูบานในเดือนหาหรือเดือนหกของทุกป  ชาวบานทุกคนตางชวยกัน
ทําพิธีอยางครื้นเครงท่ีศาลากลางหมูบาน นิมนตพระสงฆทําพิธีและผูกโยงสายสิญจน จัดเตรียมอาหารใหเปน 
สิริมงคลแกหมูบาน การมีประเพณีสวดบานหรือการทําพิธีกรรมตาง ๆ เปนการสรางสรรคความรูผานการ
ปฏิสัมพันธกับมนุษยดวยกัน มีการส่ือสารอันส่ือความหมายท่ีจะดํารงอยูรวมกันตามลักษณะของความสัมพันธ
แบบเครือญาติ เปนกระบวนการส่ือสารท่ีมีรูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคลและการส่ือสารในกลุมเปนหลัก 
โดยวิธีการสังเกต พูดคุย ซักถาม ทดลอง (ณัฐกฤต ดิฐวิรุฬห,  2547, หนา 6-7) พิธีเคารพส่ิงศักดิ์สิทธ์ิหมายถึงการ
เช่ือมโยงกัน และความศรัทธาไดกําหนดพฤติกรรม ความคิดของมนุษยวายอมจํานนตออํานาจของส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 
ออนนอม ไมอวดดี อันหมายความวามีความเกรงกลัวตอบาป บุญ คุณ โทษ โดยเฉพาะการมุงหวังตอการเปน
คนดีมีศีลธรรม เปนพื้นฐานความเขาใจวามนุษยไมไดอยูในฐานะของผูกระทําเพียงอยางเดียว แตยังหมายถึง
ผูท่ีถูกกระทําดวย  
  3.  อัตลักษณของความรูภูมิปญญากับการใชดํารงชีวิตของชุมชน การสรางความรูภูมิปญญามีอัตลักษณ
ของการสรางความรูท่ีผานกระบวนการใชชีวิตมารุนแลวรุนเลา สะสม ทดลอง พิสูจนโดยผานการใชชีวิตใน
แตละดานแตกตางกันตามสภาพพื้นท่ีและวัฒนธรรม ลวนแลวแตซอนเรนไปดวยความรูภูมิปญญาของตัวเอง
ผานกระบวนการสรางสรรคจนเปนอัตลักษณของภูมิปญญาดังตอไปนี้ 

    3.1 อัตลักษณความรูภูมิปญญาท่ีใชในการทํามาหากินในชุมชน มนุษยดําเนินชีวิตและมี
ปฏิสัมพันธกับธรรมชาติแวดลอม พรอมกับกําหนดความหมาย ความแตกตางใหกับสรรพส่ิงท่ีมีปฏิสัมพันธ
ดวย ไมวาจะเปน ดิน น้ํา ปาเขา ท่ีราบลุม ทะเล ฯลฯ ความแตกตางของสภาพแวดลอมเหลานี้ทําหนาท่ีเปน
พื้นท่ีของการสรางความรู ชุมชนบานควนเสม็ดในอดีตนั้นดํารงชีวิตดวยการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
โดยองคความรูในการทําการเกษตรในอดีตนั้นใชแรงลมทําใหเกิดเสียงดังท่ีเรียกวา “เหลาะลม” และการทํา “ไอ
ตูม” ใหมีเสียงดังเพื่อใหสัตวท่ีจะมากัดกินพืชไรหนีออกจากไรนา เปนความรูท่ีชาวบานคิดข้ึนในกระบวนการ
ของการรักษาผลผลิตของตนเอง การดูแลผลผลิตใชความรูท่ีสัมพันธกับสภาพแวดลอม พืชพันธุจะเจริญงอก
งามเปนไปตามฤดูกาล ไมมีการจัดสภาพแวดลอมหรือปรับอากาศ ปรับดิน เพิ่มสารเคมีแตอยางใด การตั้ง
ศาลตองไหวเจาปาเจาเขาบอกกลาวกอนทําการเกษตรก็เปนส่ิงเกื้อหนุนท่ีสรางความเช่ือม่ันทางจิตใจและ
การทํามาหากิน สามารถชวยเหลือพึ่งพากันได  สัตวท่ีเล้ียงไวทําไรนาไมไดเปนแคสัตวเล้ียงไวดูเลน หรือ
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เพิ่มความมั่งมีใหเจาของเพียงเทานั้น แตเปนความผูกพันของชาวนาดวย ถือวาวัวควายท่ีใชทํามาหากินเปน
เหมือนสมาชิกของครอบครัวท่ีตองดูแล จึงเปนอัตลักษณของการอยูรวมกันของชาวบานท่ีเรียนรูกันควบคู
กับสรรพส่ิงอยางเช่ือมโยง ทุกอณูท่ีเกี่ยวของมีความสําคัญตอกันท้ังส้ิน 

3.2 อัตลักษณความรูภูมิปญญากับการรักษาสุขภาพและความจรรโลงใจ การดูแลสุขภาพท่ีใชภูมิปญญา
ในการรักษาโรคมีวิธีการแตกตางกันไปตามท่ีไดรับถายทอดจากบรรพบุรุษ สอนดวยการปฏิบัติ รักษากันจริงจาก 
“หมอบาน” ซ่ึงใชยาสมุนไพรและมนตคาถาท่ีเพิ่มกําลังใจใหแกผูปวยไดอีกทาง การเก็บพืชสมุนไพรมาทํา
ยาของหมอบานท่ีเก็บมาจากปานั้น มีวิธีการที่คํานึงถึงธรรมชาติและความสัมพันธของส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ เจาปาเจา
เขาดวย การเอาเปลือกไมมาทํายาตองคัดสรรและประณีตในการเก็บ อยาตัดหรือใชมีดสับจนถึงแกนไม ให
เอามาเฉพาะเปลือกเทานั้น และตัดนิดเดียวไมใหไมตาย ตองเลือกตนเล็ก ๆ ถาจําเปนตองเอารากแตถอนไม
ข้ึนก็หามร้ันเพราะถือวาเจาปาไมอนุญาต และยังเปนการเก็บตนไมไวใหเติบโตในภายหนา หมอบานยังเช่ือวา
ยารักษาโรคตองไดมาอยางถูกตอง ไมทํารายใคร ไมลักขโมย ตองขอเจาปาเจาเขาและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีเคารพ และ
ตองเช่ือม่ันวาความดีจะชวยเปนสวนหนึ่งของการรักษาโรคได หมอตองอยูในศีลธรรมเปนอัตลักษณแหงความ
ดีของภูมิปญญา 

สําหรับภูมิปญญากับความจรรโลงใจน้ัน ชุมชนบานควนเสม็ดมีมโนราหท่ีใหความจรรโลงใจปจจัย
หนึ่งท่ีทําใหเกิดการเรียนรูศิลปะการรํามโนราห เพราะเสียงดนตรีท่ีปลุกเราใจบวกกับการใหคุณคาทางจิตใจ 
ความเคารพในครูมโนราห (ครูผูลวงลับ) ท่ีลูกหลานและลูกศิษยมากราบไหวขอพร ขอโชค หรือสรางความ
ม่ันใจกอนการแสดง หรือเม่ือคําบนบานเปนดั่งท่ีตองการ ก็จัดใหมีการรํามโนราหข้ึนเรียกกันวา “รําแกบน”  
การรํามโนราหยังเกี่ยวของกับความเปนเลือดเน้ือเช้ือสาย เปนการบูชา แสดงความกตัญู กอนจะเรียนตอง
มอบตัวเปนศิษยทุกคน มีพิธีกรรมและของถวาย เชน หมาก พลู ดอกไม ธูป เทียน และเงิน เปนอัตลักษณของ
การเรียนรูของภูมิปญญา ไมลบหลูดูหม่ินครูบาอาจารย เห็นถึงความออนนอมถอมตนของผูเปนศิษย บงบอกถึง
คุณคาจริยธรรมทางจิตใจ  

 
อภิปรายผล  
 ภูมิปญญาทองถ่ินเปนความรูท่ีอยูในชุมชนซ่ึงอยูบนฐานคิดแบบองครวม ใหความหมายตอการสราง 
สรรคความรูภูมิปญญาโดยผานการเรียนรูจากสภาพพื้นท่ี สภาพแวดลอม การมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน การทดลอง
คร้ังแลวคร้ังเลา  และเรียนรูจากส่ิงท่ีสัมผัสไมไดแตเปนความรูท่ีไดจากความเช่ือความศรัทธาท่ีพิสูจนไมได
ดวยวิทยาศาสตร นํามาใชในการทํามาหากิน การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ ในวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน  
ภูมิปญญาจึงมีอัตลักษณในตัวเองในแงมุมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับชีวิตในชุมชน สอดคลองกับงานวิจัยของปรีชา 
ทุติยาภรณ (2548) ท่ีศึกษากระบวนการดํารงรักษาภูมิปญญาไทย พบวาการจะดํารงภูมิปญญาไวไดนั้นตองนํา
ภูมิปญญาไทยมาใชอยางกวางขวางในชีวิตประจําวัน และสอดคลองกับกฤษฎา ยคชรัฐ (2546) ท่ีศึกษาเร่ือง
การนําภูมิปญญาทองถ่ินเขาสูโรงเรียน กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี พบวาภูมิหลังของภูมิปญญาเปนองคความรู
ท่ีเกิดข้ึนจากสติปญญาเพ่ือแกปญหาในการดําเนินชีวิตกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติโดยมีกระบวนการ
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กล่ันกรองและสืบทอดกันมาเปนเวลานาน อีกท้ังสอดคลองกับณัฐกฤต  ดิฐวิรุฬห (2550) ท่ีศึกษาเร่ืองผาจก: 
จากการถักทอในวิถีชีวิตสูการผลิตเพื่อการคา วากระบวนการทอผาจกของชาวไทยญวนด้ังเดิม ถูกสรางใหมี
ความหมายเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตท่ีพึ่งพิงธรรมชาติ ระบบคุณคาของภูมิปญญาและความเช่ือทางศาสนาเชนกัน 
ถึงแมจะตองปรับเปล่ียนเพื่อการคาในภายหลัง  ผลการวิจัยนี้ทําใหทราบวา ความรูภูมิปญญาทองถ่ินมีรากฐาน
ความรูท่ีมาจากความเช่ือ ความศรัทธา ประเพณี คานิยมของชาวบาน ท่ีศรัทธาในส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ  ดังนั้นเพื่อรักษา
ไวซ่ึงอัตลักษณของภูมิปญญาทองถ่ินจึงจําเปนตองถายทอดความรูตอไปยังคนรุนหลังโดยการนําเขาสูกระบวน 
การศึกษาในระบบอยางมีศักดิ์ศรี และถายทอดความรูภูมิปญญาท่ียังสามารถใชไดดี เหมาะสมกับสภาพปจจุบัน 
ใหลูกหลานไดรับรูเร่ืองภูมิปญญาในอดีตอยางภาคภูมิใจ 
 

 ขอเสนอแนะ  
ความรูภูมิปญญาทองถิ่นควรคาแกการเรียนรูและถายทอดสูคนรุนหลัง แตควรใหอยูในลักษณะท่ี

สอดคลองกับชุมชนและฐานความเช่ือของชุมชน  เพราะจะสามารถรักษาสืบทอดไวไดอยางถาวรและยั่งยืน และ
หากจะรักษาอัตลักษณความรูภูมิปญญาทองถ่ินก็ควรแสดงใหเห็นถึงรากเหงาของความรูวาสามารถอยูในสังคม
ทันสมัยได 
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การพัฒนาสถานีวิทยุของรัฐเพ่ือสรางคลื่นตนแบบของวิทยุสาธารณะ 
ของเด็ก เยาวชนและครอบครัว* 

A  DEVELOPMENT OF THE GOVERNMENT RADIO STATION  
TO CREATE A PROTOTYPE (WAVE) OF CHILDREN YOUTH 

AND FAMILY’S PUBLIC RADIO 
 

ดร.สุทิติ  ขตัตยิะ** 
Dr.Suthiti  Khattiya 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินคุณภาพรายการวิทยุกระจายเสียงของ สวท. เอฟ. เอ็ม. 105 
เมกะเฮิรตซ จํานวน 5 รายการ คือ  รายการช่ัวโมงสุขภาพ รายการชีวิตคนเมือง รายการวรรณศิลปมิส้ินสาย  
รายการบานวรรณกรรม และรายการเอนหลังฟงเพลง และเพื่อประเมินคุณภาพรายการวิทยุกระจายเสียงของ 
สวท. เครือขายภูมิภาค 51 สถานี ไดแก  รายการบานนี้มีสุข การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยอาศัยขอมูล
เชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ ขอมูลเชิงปริมาณเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามกับกลุมผูฟงท่ีเปนเด็ก เยาวชน 
และบุคคลในครอบครัว จํานวน 128 คน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 1,531 คน ใน 51 จังหวัด 
ท่ีมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเครือขายภูมิภาคที่เขารวมโครงการ โดยนําขอมูลมาวิเคราะห
ตัวเลขดวยสถิติพื้นฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวน สวนขอมูลเชิงคุณภาพไดจาก
การสนทนากลุมของผูใหขอมูลหลักที่คัดเลือกอยางเจาะจง จํานวน 10 คน ประกอบดวย นักวิชาการหรือ
อาจารย นักจัดรายการหรือผลิตรายการวิทยุ และผูท่ีเกี่ยวของ โดยนําขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหาตามข้ันตอน 
จํานวน 4 ข้ันตอน ดังนี้ การตีความขอมูล การเปรียบเทียบขอมูล การสังเคราะหขอมูล และการสรุปขอมูล 
ผลการวิจัยพบวา  

1. รายการวิทยุกระจายเสียง จํานวน 5 รายการ ออกอากาศทาง สวท. เอฟ. เอ็ม. 105 เมกะเฮิรตซ 
พบวา ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยช้ีวัดคุณภาพรายการตางกัน มีความพึงพอใจและความนิยมตอรายการทัง้ 
5 รายการไมแตกตางกัน และท้ัง 5 รายการ มีคุณภาพของรายการอยูในระดับคอนขางมาก โดยคุณภาพของ
รายการวิทยุกระจายเสียง พิจารณาจากองคประกอบรายการวิทยุกระจายเสียง 2 ประการคือ ผูดําเนินรายการ 
11 
1111 
*ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ปงบประมาณ  2555  
** อาจารยพิเศษคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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และดานเทคนิค เปนองคประกอบท่ีอยูในเกณฑดี สวนรูปแบบรายการและเน้ือหารายการ เปนองคประกอบ
ท่ียังตองปรับปรุง 

2. รายการบานนี้มีสุขออกอากาศทาง สวท. เครือขายภูมิภาค 51 สถานี พบวาปจจัยสวนบุคคลตางกัน
จะมีความพึงพอใจและความนิยมตอรายการบานนี้มีสุขไมแตกตางกัน ยกเวนเพศและรายได สวนดานคุณภาพ
ของรายการอยูในระดับมาก  อยางไรก็ตาม เห็นสมควรใหมีการปรับปรุงแกไขรายการในองคประกอบของรายการ
ท้ัง 4 ดาน ตามลําดับ ดังนี้ 1) เนื้อหารายการ 2) รูปแบบรายการ 3) ผูดําเนินรายการ และ 4) ดานเทคนิค   

คําสําคัญ:  เดก็ เยาวชน และครอบครัว, คล่ืนตนแบบ, วทิยุสาธารณะ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to assess the radio broadcast quality of National Radio 

Thailand Station, FM 105 MHz, in 5 programs which were Choa-mong Suk-ka-pap, Che-wit Khon-
muang, Wannasin Mi-sin Sai, Baan Wan-na-gum and Eain-lung Fung Pleang program and also to assess 
the radio broadcast quality of 51 stations of Regional Radio stations in Thailand which were Baan Nee 
Mee Sook program. Survey research method was used to collect quantitative and qualitative data. 
Quantitative data was collected by surveying 128 audiences who were children, youths and families in 
Bangkok and vicinity, and 1,531 audiences in 51 provinces with Thailand Radio station who participated 
in the project. The data were analyzed by descriptive statistics, t-test and analysis of variance. The 
qualitative data was collected by observing the discussion of focus groups of 10 key informants who were 
specifically selected including academics or teachers, DJs or radio producers and relevant persons. The 
data were analyzed by a 4-step procedure as followings: data interpretation, constant comparison, data 
synthesis and conclusions. Research result: 

1. It was found that personal factors and program quality indicators were different, but the  audience’s  
satisfaction and program’s popularity towards the 5 programs were not different.  In addition, the quality 
of the program was at high level. The quality of the radio broadcast was considered focusing on 2 
elements of the program which were the program moderators and the techniques used during the program. 
The mentioned 2 elements were in good level, whereas program format and program content still needed 
to be improved.  

2. It was found that the different personal factors will lead to no difference in the satisfaction and 
popularity towardsBaan nee mee sook program. However, the difference of sex and income will affect 
satisfaction and popularity towards the program. In addition, the quality of the program is at good level. 
However, it was agreed that “Baan nee mee sook” program should be adjusted and improved in 4 elements 
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including: 1) Program Content, 2) Program Format, 3) Moderator, and 4) The radio stations technique of 
all 51 provinces. 
Keywords: children youth and families, prototype (wave),  public radio. 
 

บทนํา 
 คุณคาของวิทยุกระจายเสียงอยูท่ีการเปนส่ือมวลชนท่ีสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดทุกระดับ ไม
วาเพศใด วัยใด อาชีพ หรือภูมิลําเนาใดสามารถฟงวิทยุได แมแตคนพิการทางสายตาหรือผูท่ีไมรูหนังสือก็ยัง
มีโอกาสไดเปดโลกทัศน ไดรับความบันเทิงและขาวสารความรู  ดังนั้นวิทยุกระจายเสียงจึงมีบทบาทสําคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน  
  วิทยุกระจายเสียงสามารถนําเสนอขอมูลไดรวดเร็ว ฉับไว ทันเหตุการณ เชน รายการขาว ทันทีท่ีมี
เหตุการณเกิดข้ึนก็สามารถโทรศัพทเขามารายงานสดไดเร็วกวาส่ือประเภทอ่ืน การมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน
ระหวางผูดําเนินรายการและผูฟง ผูดําเนินรายการสามารถสอดแทรกขอมูลในรายการไดทันทีตลอดเวลา และ
ผูฟงก็สามารถสงขอความหรือโทรศัพทไปทักทาย รวมสนุก แสดงความคิดเห็น หรือขอเพลงไดรวดเร็วทันใจ 
มีการใชเสียงหลายแบบ ท้ังเสียงบรรยายท่ีบอกอารมณ เสียงประกอบพิเศษ (sound effect) ชวยทําใหนาสนใจ 
และสรางจินตนาการ ไมเห็นภาพก็รูอารมณ ความรูสึก กิริยาทาทาง ทําใหมีสวนรวม เพลิดเพลินและสนุกสนาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งรายการสด จะตองสรางความนาสนใจและดึงดูดผูฟงใหติดตามฟงรายการ เชน การรายงาน
เหตุการณอุบัติเหตุอยางกะทันหัน เปนส่ิงเหนือความคาดหมาย เกิดความนาสนใจ และชวนใหติดตามฟงรายการ 
หรือแมแตการฟงรายการเพลงก็มีอรรถรสมากกวาฟงซีดี (CD) เพราะไมสามารถคาดเดาไดวาดีเจจะเปดเพลงอะไร 
ทําใหผูฟงใจจดจอและคาดการณลวงหนา 
  โครงการพัฒนาสถานีวิทยุของรัฐเพื่อสรางคลื่นตนแบบของวิทยุสาธารณะของเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว โดยการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใชช่ือสถานีวา 
“เอฟ.เอ็ม. 105 เมกะเฮิรตซ คล่ืนสีขาวเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว” ดําเนินการต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม -
31 ธันวาคม  2555 เพื่อพัฒนาใหเปนรายการคุณภาพตนแบบ โดยเช่ือมโยงเครือขายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวใน
พื้นท่ีตาง ๆ ท่ัวประเทศ รวมท้ังผลิตรายการสําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู
และมีพื้นท่ีสรางสรรคเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวเพิ่มมากข้ึน ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนั้นผูวิจัย
จึงจัดทําโครงการวิจัยและประเมินผลรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ท่ีออกอากาศ
ทาง สวท. ท้ังในสวนกลาง (สวท.เอฟ.เอ็ม. 105 เมกะเฮิรตซ) และ สวท.เครือขายภูมิภาค จํานวน 51 แหงท่ัว
ประเทศ  
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กรอบแนวคดิและทฤษฎี   
   ผูวิจัยไดนําแนวคิดของเดอเฟลอร (DeFleur, 1989) เอ้ือจิต วิโรจนไตรรัตน (2552) และสุมน อยูสิน 
(2531) ท่ีกลาวถึงแนวคิดในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง มาใชเปนกรอบแนวคิด ดังนี้ 
 
ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- การศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได 

ความพึงพอใจและความนิยมของผูรับฟงรายการ 
-  ดานรูปแบบรายการ  
-  ดานเนื้อหารายการ  
-  ดานผูดําเนนิรายการ  
-   ดานเทคนิค 

ปจจัยชี้วัดคณุภาพรายการ 
    -  องคประกอบของรายการ 6    
       ประการ 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานของการของวิจัย   
  1. ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน ยอมทําใหความพึงพอใจและความนิยมของผูฟงแตกตางกัน 

 2. ปจจัยช้ีวัดคุณภาพรายการวิทยกุระจายเสียงแตกตางกัน ยอมทําใหความพึงพอใจและความนยิม  
ของผูฟงแตกตางกัน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย  
  1.  เพื่อประเมินคุณภาพรายการวิทยุกระจายเสียงของ สวท. เอฟ. เอ็ม. 105  เมกะเฮิรตซ  จํานวน  5 
รายการ คือ รายการช่ัวโมงสุขภาพ รายการชีวิตคนเมือง รายการวรรณศิลปมิส้ินสาย รายการบานวรรณกรรม 
และรายการเอนหลังฟงเพลง 
  2.  เพื่อประเมินคุณภาพรายการวิทยุกระจายเสียงของ สวท. เครือขายภูมิภาค 51 แหง ไดแก รายการ 
บานนี้มีสุข 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยอาศัยขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ ขอมูลเชิงปริมาณไดจาก
แบบสอบถามโดยมีตัวแปรท่ีใชในการศึกษาคือ ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจและความนิยมของผูฟง
รายการวิทยุกระจายเสียง ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน ไดแก ปจจัยสวนบุคคลแบงเปน เพศ อายุ การศึกษา  
สถานภาพครอบครัว อาชีพและรายได และปจจัยท่ีวัดคุณภาพของรายการแบงเปน แบบแผนของรายการและ
สีสันของรายการ ขอมูลเชิงคุณภาพไดจากจัดการสนทนากลุม (focus group) เพื่อประเมินคุณภาพรายการวิทยุ 
กระจายเสียงตามหลักวิชาการ ประกอบดวยแบบแผนของรายการและสีสันของรายการ 
        ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก  

1.  ปจจัยท่ีช้ีวดัคุณภาพของรายการวิทยุกระจายเสียง ไดแก  องคประกอบของรายการวิทยกุระจายเสียง  
จํานวน 6 ประการ คือ แบบแผนของรายการ ไดแก รูปแบบรายการ เนื้อหารายการ เสียงสัญญาณท่ีออกอากาศ 
และสีสันของรายการ ไดแก ผูดําเนินรายการ/ดีเจ การมีสวนรวมของผูฟง ความรูเร่ืองรัฐ 

2. ความพอใจและความนยิมของผูฟงรายการประกอบดวย ดานรูปแบบรายการ ดานเน้ือหารายการ  
ดานผูดําเนนิรายการ และดานเทคนิค 
        ประชากรและกลุมตัวอยาง  แบงเปน 3 กลุม  ไดแก 

1.  ผูฟงรายการชัว่โมงสุขภาพ รายการชีวิตคนเมือง รายการวรรณศิลปมิส้ินสาย รายการบานวรรณกรรม  
และรายการเอนหลังฟงเพลง คือ เด็กเยาวชน และครอบครัว ซ่ึงอยูในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ไดแก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 
            2. ผูฟงรายการบานนี้มีสุข คือ เด็ก เยาวชน และครอบครัว ท่ีเปนกลุมเปาหมายของ สวท. เครือขาย
ภูมิภาค 51 สถานีท่ัวประเทศ ท่ีเขารวมโครงการพัฒนาสถานีวิทยุของรัฐเพื่อสรางคล่ืนตนแบบของวิทยุ
สาธารณะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว 

3.  ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน ซ่ึงเปนนักวิชาการ ผูผลิตหรือจัดรายการ หรือผูท่ีเกี่ยวของ เปนผูใหขอมูล 
หลัก (key informants) ทําหนาท่ีตรวจสอบคุณภาพของรายการวิทยุกระจายเสียง 
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ผลการวิจัย 
1. ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได รวมท้ังปจจัยช้ีวัดคุณภาพรายการของ 

5 รายการแตกตางกัน จะมีความพึงพอใจและความนิยมตอรายการทั้ง 5 รายการไมแตกตางกัน โดยคุณภาพของ
รายการอยูในระดับคอนขางมาก ไดขอสรุปคือ คุณภาพของรายการวิทยุกระจายเสียงพิจารณาไดจากองคประกอบ
ของรายการจํานวน 4 ประการ โดยองคประกอบดานผูดําเนินรายการและดานเทคนิค เปนองคประกอบท่ีอยูใน
เกณฑดีแลว สวนองคประกอบดานรูปแบบรายการ เนื้อหารายการ เปนองคประกอบท่ียังตองปรับปรุงและพัฒนา 

2. ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ การศึกษา และอาชีพแตกตางกัน จะมีความพึงพอใจและความนิยมตอ
รายการบานนี้มีสุขไมแตกตางกัน ยกเวนปจจัยสวนบุคคลดานเพศและรายไดท่ีแตกตางกัน จะมีความพึงพอใจ
และความนิยมตอรายการบานนี้มีสุขแตกตางกัน รวมท้ังปจจัยช้ีวัดคุณภาพรายการท่ีแตกตางกัน จะมีความพึง
พอใจและความนิยมตอรายการบานนี้มีสุขไมแตกตางกันดวย โดยคุณภาพของรายการอยูในระดับมาก ได
ขอสรุปแบงเปน 2 ฝาย คือ รายการวิทยุกระจายเสียงมีคุณภาพดีแลวและรายการวิทยุกระจายเสียงยังไมมีคุณภาพ 
แตมีความเห็นสอดคลองกันวา ควรปรับปรุงและแกไของคประกอบของรายการทั้ง 4 ดาน คือ ดานเนื้อหารายการ 
ดานรูปแบบรายการ ดานผูดําเนินรายการ และดานเทคนิค ตามลําดับ 

   

อภิปรายผล 
ความแตกตางทางดานรายไดเปนสภาวะเง่ือนไขท่ีกําหนดพฤติกรรมการรับฟง เพราะวิทยุกระจายเสียง

แขงขันในเชิงธุรกิจเพื่อดึงดูดความสนใจผูฟงใหมากท่ีสุด และรายการบานนี้มีสุข ออกอากาศทาง สวท. เครือขาย
ภูมิภาค 51 สถานี  เปนส่ือกระจายเสียงภาครัฐ อยูภายใตกฎระเบียบและขอบังคับของราชการ จึงเปนสาเหตุ
หนึ่งท่ีทําใหพฤติกรรมการรับฟงอยูในระดับท่ีแตกตางกัน ดังท่ี ยุทธนา สาริยา (2527, หนา 157) กลาววา ผูฟงมี
ความสนใจเร่ืองผลประโยชนหรือรายได หากเปนเร่ืองท่ีมีหนทางทําใหเกิดรายไดก็จะรูสึกสนใจ ซ่ึงเปนไปใน
ทํานองเดียวกับงานวิจัยของณัฏฐกร ไคนุนภา (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการรับฟงสถานีวิทยุ เอฟ.
เอ็ม. 97.5 เมกะเฮิรตซของผูฟงในกรุงเทพมหานคร พบวาผูฟงสวนใหญตองการรับฟงรายการเฉพาะชวงท่ีเปด
เพลงมากกวาการฟงรายการตลอดท้ังวัน และรับฟงรายการเฉพาะชวงดีเจท่ีตนเองช่ืนชอบและฟงสลับไปมากับ
คล่ืนอ่ืน   

นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของวาณิชชา ชัยวงศ (2545) ท่ีศึกษาเร่ือง การใชส่ือวิทยุกระจายเสียง 
และความตองการวิทยุชุมชนของประชนในจังหวัดสตูล พบวากลุมตัวอยางตองการใหคนในชุมชนเขาไปมี
สวนรวมทุกระดับคือ รวมคิด รวมวางแผน รวมจัดรายการและเขาไปบริหารจัดการในสถานี ตองการให
นําเสนอรายการที่เกี่ยวกับการทํามาหากิน ใหมีนักจัดรายการเพียงคนเดียวและสัมภาษณบุคคลท่ีนาสนใจเปน
คร้ังคราว และเปนอาสาสมัครในชุมชน โดยระยะแรกใหจัดรวมกับนักจัดรายการวิทยุอาชีพท่ีประจําอยูในแต
ละสถานี และยังสอดคลองกับงานวิจัยของบุษบา หินเธาว (2549) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร  
ทัศนคติ  และการมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุชุมชน ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง 
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จังหวัดพิษณุโลก พบวาในการกําหนดรูปแบบและเน้ือหารายการวิทยุชุมชนตองมีการวางแผนรวมกัน
ระหวางผูฟงรายการ ผูจัดรายการ หนวยงานตนสังกัดของผูจัดรายการ คณะกรรมการบริหารวิทยุชุมชน 
รวมท้ังกฎและระเบียบของวิทยุชุมชน  

เหตุท่ีความพึงพอใจและความนิยมตอรายการนี้อยูในระดับมากและคอนขางมาก เปนเพราะการผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียงเกิดจากการนําเสียงพูด เสียงดนตรี และเสียงประกอบมาใชอยางเหมาะสม โดยยึดหลัก 
รูผูฟง รูขาวสารขอมูล รูวัตถุประสงครายการ รูความสามารถและขีดจํากัดของผูผลิต มาใชวิเคราะหขาว บทความ 
เพลง เสียงประกอบ ไปจนถึงรายการเพลงและอ่ืน ๆ (เอ้ือจิต วิโรจนไตรรัตน, 2552, หนา 133-137)  ซ่ึงเปน
การทํางานที่ยากและตองอาศัยความละเอียดออน พิถีพิถัน และดวยเวลาอันจํากัด ประกอบกับหนาท่ีและ
ภารกิจจํานวนมากของผูจัดหรือผูผลิตรายการของ สวท. เอ็ฟ. เอ็ม. 105 เมกะเฮิรตซ และ สวท. เครือขายภูมิภาค 
จํานวน 51 แหง จึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงอาจไมถูกใจผูฟงเทาท่ีควรโดยเฉพาะ
รูปแบบรายการและเนื้อหารายการ  

 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรแบงกลุมเปาหมายท่ีเปนเยาวชนใหชัดเจนดวยชวงอายุ เชน วัยรุนตอนตน (13-17 ป) วัยรุนตอน 

กลาง (18-21 ป) และวัยรุนตอนปลาย (22-25 ป)  เพื่อผลิตรายการใหสอดคลองกับความสนใจและความตองการ
ท่ีแตกตางกันตามหลักจิตวิทยาวัยรุน 

2. ควรสงเสริมหรือสนับสนุนใหเยาวชนมีสวนรวมในรายการวิทยุกระจายเสียงใหมากข้ึนในทุกระดับ  
3. ควรสนับสนุนการใชโซเชียลมีเดีย (social media ) เชน เฟซบุก (Facebook) ขอความส้ัน (SMS) 

และทวิตเตอร (Twitter) รวมในการจัดรายการ เพื่อเพิ่มการส่ือสารสองทาง 
4. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธรายการวิทยกุระจายเสียงใหมากข้ึน เพื่อใหผูฟงท่ีเปนเด็ก เยาวชน 

และครอบครัว รูจักและสนใจฟงรายการ 
5. ควรวิจัยเกี่ยวกับความตองการของเยาวชนในการมีสวนรวมกับรายการตาง ๆ เพื่อหาแนวทางการ

พัฒนาการมีสวนรวมของเยาวชนในทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลักการวิทยุทองถ่ิน 
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บทคัดยอ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือท่ีสงเสริมการใหเหตุผล
ทางคณิตศาสตรเร่ืองความนาจะเปน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ืองความนาจะเปน  ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูนี้  กอนเรียนและหลัง
เรียน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูนี้กับเกณฑ  
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยชุดกิจกรรมการเรียนรูนี้  กลุม
ตัวอยางคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธ์ิ  อําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค ท่ี
กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2555  จํานวน  36  คน โดยการสุมตัวอยางแบบกลุม (cluster  random 
sampling)  จํานวน  1  หองเรียน  ใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  12  คาบ  คาบละ  50  นาที แบบ
แผนการวิจัยนี้เปนแบบวัดกอนและหลังการทดลองกลุมเดียว  (one – group  pretest – posttest design)  เทียบกับ
เกณฑ  ใชคาสถิติ  t-test dependent  และคาสถิติ t-test one sample  ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบรวมมือท่ีสงเสริมการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรเร่ืองความนาจะเปน ประสิทธิภาพ 76.74/75.28  

                                                 
2

 * นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร ปการศึกษา 2555 
3

 ** รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4

 *** รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไว 70/70, 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองความ
นาจะเปน สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05, และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองความนาจะเปน อยูในระดับมาก 
คําสําคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู, การเรียนแบบรวมมือ, การใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to develop learning activity package through cooperative 
learning to enhance mathematical reasoning on the subject of probability for Mathayomsuksa III students, 
to compare students’ learning achievement on  probability before and after learning by this  activity 
package, and to compare students’ learning achievement on  probability after learning by this  activity 
package with a criterion, and study the satisfaction of  students’ towards this activity package learning. 
The subjects of this study were 36 Mathayomsuksa III students enrolled in second semester of 2012 
academic year from Takfawichaprasit School, Takfa, Nakhonsawan. They were selected by cluster 
sampling technique. The experiment lasted for 12 periods, each of which required 50 minutes. The One-
group pretest-posttest design (compare with a criterion) was used in this study. The data were analyzed by 
using t-test dependent and t-test one sample. The findings were as follows: 1) The learning activity 
packages through cooperative learning to enhance mathematical reasoning on probability were effective at 
the level of 76.74/75.28 which is higher than the anticipated basis at 70/70, 2) The learning achievement 
after learning the probability is significantly higher than basis at .05, and 3) The satisfaction of students 
towards the activity package learning of probability is at high level. 
Keywords: learning activity package, cooperative learning, mathematical reasoning. 
 

บทนํา 
การดําเนินชีวิตในปจจุบันมีขอมูลขาวสารท่ีหล่ังไหลเขามามากมายและรวดเร็ว แมจะอางวาเปน

ขอมูลท่ีตรวจสอบได  แตในชีวิตจริงเราตองเผชิญกับความไมแนนอนหลายอยาง เชน การพยากรณอากาศท่ี
ผิดพลาด  การลมละลายทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจสงผลใหตัดสินใจผิดพลาดได สวนหนึ่งของคณิตศาสตรท่ี
นํามาชวยในการตัดสินใจในเร่ืองเหลานี้คือ การวิเคราะหขอมูลความนาจะเปนและการอางอิง (สถิติ) โดย
ตองใชการใหเหตุผล ซ่ึงเปนทักษะ/กระบวนการท่ีสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดอยางเปนระบบ สามารถคิด
วิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ สามารถคาดการณ วางแผน  ตัดสินใจและแกปญหาได
อยางถูกตองและเหมาะสม (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2551, หนา 45; สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2553, หนา 36)   
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 เม่ือพิจารณารายงานผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ชวงช้ันท่ี 3 (มัธยมศึกษาปท่ี 3) 
ปการศึกษา 2553 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)  พบวานักเรียนมีผลการทดสอบ
ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับโรงเรียนจนถึงระดับประเทศ มีคะแนนเฉล่ียนอยท่ีสุดในสาระท่ี 
6  เร่ืองทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร โดยเฉพาะดานทักษะการใหเหตุผล  ซ่ึงนักเรียนโรงเรียนตากฟา
วิชาประสิทธ ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 1.29  สําหรับดานเนื้อหาพบวา สาระท่ี 5 เร่ืองการวิเคราะหขอมูลและ
ความนาจะเปนมีคะแนนนอยท่ีสุด โดยเฉพาะมาตรฐานท่ี  5.2  ท่ีกลาววา นักเรียนสามารถใชวิธีการทางสถิติ
และความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล  ซ่ึงมีมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันท่ี 
3 (มัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3)  คือ  เขาใจเกี่ยวกับการทดลองสุมเหตุการณ  ความนาจะเปนของเหตุการณและใช
ความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล  ซ่ึงไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 21.89 ในขณะท่ี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องความนาจะเปน  ในปการศึกษา 2553 ของโรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธ์ิ พบวา
นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียรอยละ 53.01 ซ่ึงอยูในระดับท่ีผานเกณฑเทานั้น   

จอหนสัน (2546, หนา 38) กลาววา เม่ือครูตองการเพิ่มการเรียนรูของนักเรียนและสงเสริมการให
เหตุผล  ควรใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือมากกวาแบบแขงขันหรือแบบปจเจกบุคคล  และจากงานวิจัยของ 
Benko (Online, 2006) และ Khazanov (Online, 2007) พบวานักเรียนสามารถสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวคิดเร่ืองความนาจะเปนและใหเหตุผลท่ีเหมาะสมเกี่ยวกับคําตอบของพวกเขาไดจากการสราง
สถานการณท่ีคุนเคยใหนักเรียนไดปฏิบัติดวยตนเองหรือมีส่ือท่ีรูจักใหไดใชจริง  โดยใหนักเรียนทํากิจกรรม
กลุม  มีการแสดงความคิดเห็น  ใหเหตุผล  เช่ือมโยงความรูทางคณิตศาสตรเขากับประสบการณเดิม  
ประกอบกับผลงานวิจัยของสมเดช บุญประจักษ (2540) และอารีย ศรีเดือน (2547) พบวาการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูและการเรียนแบบรวมมือสามารถสงเสริมใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตรสูงข้ึนและยังสงเสริมใหเกิดความสามารถในการใหเหตุผลอีกดวย   

ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือท่ีสงเสริมการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร
เร่ืองความนาจะเปน  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ซ่ึงการเรียนรูแบบรวมมือจะจัดสภาพทางการเรียน
ใหไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกตางกัน แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน มีการแสดงเหตุผลเพ่ือหาขอสรุปในรูปของชุดกิจกรรมท่ีใชส่ือประสม เพื่อสงเสริมให
นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง โดยครูเปนผูใหคําแนะนําเทานั้น   

   

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือท่ีสงเสริมการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรเร่ือง

ความนาจะเปน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือท่ีสงเสริมการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตรเร่ืองความนาจะเปน  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กับเกณฑรอยละ 70 
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3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือท่ีสงเสริมการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรเร่ืองความนาจะเปน  
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยแบงข้ันตอนการวิจัยออกเปน  3  ข้ันตอน  ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี  1  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือท่ีสงเสริมการ
ใหเหตุผลทางคณิตศาสตรเร่ืองความนาจะเปน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
70/70 ดังนี้ 
 1.  แหลงขอมูล ไดแก 
                  1.1 ผูใหขอมูลในการสรางและประเมินความสอดคลอง/เหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก 
ผูท่ีเช่ียวชาญดานหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร  ดานการวัดและประเมินผลคณิตศาสตร จํานวน 5 ทาน 
                 1.2 ผูใหขอมูลในการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70  
ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธ์ิ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  ปการศึกษา 
2555 ดังนี้ 
  1.2.1 กลุมหนึ่งตอหนึ่ง จํานวน 4 คน  ประกอบดวยนักเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียน
วิชาคณิตศาสตรในระดับเกง 1 คน ระดับปานกลาง 2  คน และระดับออน 1 คน ใหขอมูลเกี่ยวกับความยาก – 
งายของกิจกรรม  ความเหมาะสมของเวลาท่ีใชทํากิจกรรม  และภาษาท่ีใชในชุดกิจกรรมการเรียนรู 

 1.2.2  กลุมเล็ก จํานวน 12 คน โดยแบงออกเปน 3 กลุม กลุมละ 4 คน ซ่ึงแตละกลุมประกอบ 
ดวยนักเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับเกง  1 คน ระดับปานกลาง 2  คน และระดับ
ออน 1 คน ใหขอมูลเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของชุดกิจกรรม  
การเรียนรูและชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือท่ีสงเสริมการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรเร่ืองความนาจะเปน  
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดย 
                         - ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการและ
เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  
 - หนังสือและเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู  รูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือและเทคนิควิธีสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา 
 - กําหนดจุดประสงคการเรียนรู เพื่อกําหนดขอบเขตเนื้อหาแตละหนวยยอยในการเรียนจากชุด 
กิจกรรมการเรียนรูตามตัวช้ีวัด และใหผูเช่ียวชาญประเมินความสอดคลองเพ่ือหาคา  IOC 

 -  ออกแบบรางชุดกิจกรรมการเรียนรูและปรับปรุงแกไข 
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     -  นําชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ีปรับปรุงแลว พรอมท้ังแบบประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
มาตราประมาณคา (rating  scale) 5 ระดับ  เสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน  เพื่อประเมินชุดกิจกรรมการ
เรียนรูในดานความเหมาะสมและความสอดคลองขององคประกอบ จากนั้นนําผลการประเมินมาวิเคราะหหา
คาเฉล่ีย ( X ) เพื่อตรวจสอบความสอดคลองและความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู  และปรับปรุงชุด
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ โดยชุดกิจกรรมการเรียนรูนี้มีคาความสอดคลอง/
เหมาะสมเทากับ 4.27   

 - นําชุดกิจกรรมการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กลุมหนึ่งตอหนึ่ง เพื่อ 
ตรวจสอบความเหมาะสมดานภาษา  เนื้อหา  กิจกรรม  ส่ือการสอนและการใชเวลาทํากิจกรรม  

 - นําชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ีปรับปรุงแลวไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ  70/70 โดยทดลองใชกับ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  กลุมเล็ก  แลวนํามาปรับปรุงอีกคร้ังเพื่อนาํไปใชกับกลุมตัวอยาง 

ขั้นตอนท่ี 2 การทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือท่ีสงเสริมการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร
เร่ืองความนาจะเปน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ประกอบดวย 

*1. แหลงขอมูล ประชากรคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 ก ลุมตัวอยางคือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 3/4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 36  คน โดยสุมตัวอยางแบบกลุม (cluster random sampling)  
จํานวน 1 หองเรียน คละความสามารถในการเรียนในระดับเกง ปานกลาง และออน ยกเวนหองพิเศษท่ีนักเรียน
สวนใหญมีความสามารถในการเรียนในระดับเกง 
                2. แบบแผนการวิจัย ทดลองโดยใชแบบวัดกอนและหลังการทดลองกลุมเดียว (one – group  pretest – 
posttest design) เทียบกับเกณฑ 
             *3. เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองความนาจะเปน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20  ขอ และแบบอัตนัย จํานวน 2 ขอ ซ่ึงมีข้ันตอนใน
การพัฒนาเคร่ืองมือ ดังนี้   

*- ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับวิธีสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ  ความสามารถในการใหเหตุผล 
ทางคณิตศาสตร  และการวดัผลประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

*- ศึกษาและวิเคราะหตัวช้ีวัดช้ันป และขอบเขตของเนื้อหาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
พุทธศักราช 2551 และเอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    
                *- สรางแบบทดสอบใหครอบคลุมเนื้อหาและตัวช้ีวัดช้ันป แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40  ขอ มี
เกณฑการใหคะแนนแบบ  0 – 1 และแบบอัตนัย  จํานวน 4  ขอ มีเกณฑการใหคะแนนแบบรูบิคแบบวิเคราะห
แบงเปน 2 ชุด   
                *- นําแบบทดสอบเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อขอคํา แนะนําและตรวจสอบความสอดคลอง
ระหวางจุดประสงคการเรียนรูกับแบบทดสอบรายขอ และพิจารณาใชขอสอบท่ีมีคา  IOC  ต้ังแต  0.50  ข้ึนไป  
เปนแบบทดสอบท่ีมีความตรงในการวัดตามจุดประสงคการเรียนรู 
                *  - นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแลวไปทดสอบ  (try out)  กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 58  คน   
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                 - หาคาความยาก (p)  และคาอํานาจจําแนก  (r) รายขอของแบบทดสอบแบบปรนัยดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป  คัดเลือกขอสอบท่ีมีคาความยากระหวาง 0.22 – 0.79  และคาอํานาจจําแนกต้ังแต  0.26  ข้ึนไป  
จํานวน 20 ขอ  และหาคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบแบบอัตนัยดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดย
คัดเลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนกใกล 1.0  จํานวน 2 ขอ  
               * - นําแบบทดสอบท่ีคัดเลือกไวมาหาคาความเช่ือม่ันของขอสอบแบบปรนัยท้ังฉบับดวยวิธี Kuder – 
Richardson 20  ซ่ึงไดคาเปน 0.796  และหาคาความเชื่อมั่นของขอสอบอัตนัยทั้งฉบับดวยวิธีสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค ไดคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับ 0.8082     
              * - จดัพิมพแบบทดสอบฉบับจริงเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

4. การวิเคราะหขอมูล 
     เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

รวมมือท่ีสงเสริมการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรเร่ืองความนาจะเปน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กับ
เกณฑรอยละ 70 โดยใชการทดสอบคา t-test one sample และเปรียบเทียบคาเฉล่ียของคะแนนสอบจากการ
ทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียนของนักเรียน โดยใชการทดสอบคา t–test  แบบ dependent ดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป 

ขั้นตอนท่ี  3  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชชุด
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือท่ีสงเสริมการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรเร่ืองความนาจะเปน  สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3   

1. แหลงขอมูล ไดแก นักเรียนกลุมตัวอยาง  (กลุมเดยีวกนักับข้ันตอนท่ี 2) 
2. เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือท่ีสงเสริมการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร
เร่ืองความนาจะเปน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีข้ันตอนในการพัฒนาเคร่ืองมือ ดังนี้ 
                *- ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการประเมิน วิธีการประเมิน และข้ันตอนในการสรางแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

*- สรางแบบสอบถามความพึงพอใจในลักษณะมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และปรับปรุงแกไข 
*- นําแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอตอผูเช่ียวชาญ  จาํนวน  5  ทาน และพิจารณาใชขอคําถาม 

ท่ีมีคา  IOC  ต้ังแต  0.5  ข้ึนไป 
 

ผลการวิจัย 
1. ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือท่ีสงเสริมการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

เร่ืองความนาจะเปน  มีประสิทธิภาพ 76.74/75.28 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไว   
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือท่ีสงเสริม

การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรเร่ืองความนาจะเปน โดยวัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับเกณฑ
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รอยละ 70 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 22.39  คิดเปนรอยละ 74.63  สูงกวาเกณฑ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  และสูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05   

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดกจิกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ 
ท่ีสงเสริมการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรเร่ืองความนาจะเปน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา โดยรวม 
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 4.14) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ดานท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจสูง 
สุดคือ นักเรียนไดรับคําปรึกษา แนะนํา และกําลังใจจากครูในการทํากิจกรรมการเรียนรู ( X = 4.36) รองลงมา
คือ นักเรียนคิดวาความนาจะเปนมีประโยชนและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  ( X = 4.31) และลําดับ 
สาม คือ นักเรียนและเพื่อนมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ( X = 4.28) 

 

อภิปรายผล 
1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือท่ีสงเสริมการใหเหตุผล

ทางคณิตศาสตรเร่ืองความนาจะเปน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สูงกวาเกณฑ 70/70 ท่ีต้ังไวอาจมา
จากผูวิจัยพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูไดสอดคลองกับกระบวนการพัฒนาส่ือการเรียนรูอยางถูกตองประกอบ 
กับกิจกรรมการเรียนรูไมไดมุงเนนเพียงผลลัพธหรือคําตอบเพียงอยางเดียว แตสงเสริมใหนักเรียนไดแสดง
เหตุผลดวยการทํากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกลุมยอย ขณะเดียวกันก็มีการทบทวนและตรวจสอบความรู
อยางสมํ่าเสมอดวยการแขงขันกันตอบคําถาม  การเลนเกมหรือทําแบบทดสอบ อีกทั้งยังนําสถานการณใน
ชีวิตประจําวันมาเปนกิจกรรมใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง สอดคลองกับอัมพร มาคนอง (2553, หนา 71) กลาววา 
การออกแบบกิจกรรมทางคณิตศาสตรควรเปนกิจกรรมท่ีใหโอกาสผูเรียนทุกคนในการมีสวนรวมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น มีการสนับสนุนการคิด เปนกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยและความรูความสามารถของผูเรียน และ
มีการนําไปใชได  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือท่ีสงเสริม
การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรเร่ืองความนาจะเปน คิดเปนรอยละ 74.63 ซ่ึงสูงกวากอนเรียน และสูงกวาเกณฑ 
รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  อาจมาจากผูวิจัยไดจัด
กิจกรรมการเรียนรูดังท่ีกลาวมาแลวในขอ 1 โดยครูชวยสรุปและช้ีแจงใหผูเรียนเขาใจวาเหตุผลของผูเรียน
ถูกตองตามหลักเกณฑหรือไม สอดคลองกับ  Benko (Online, 2006) ท่ีกลาววา นักเรียนสามารถสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับแนวคิดเร่ืองความนาจะเปนในขณะท่ีพวกเขาทํากิจกรรมรวมกันภายใตเงื่อนไขที่ใหนักเรียน
ไดสํารวจตรวจสอบปญหาที่หลากหลาย  ไดทํางานรวมกัน  และใหเหตุผลที่เหมาะสมเกี่ยวกับคําตอบของ
พวกเขา และมีโอกาสไดคิดอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับความคิดของพวกเขากอนที่จะไดรับคําแนะนําที่ถูกตองใน
เร่ืองของความนาจะเปน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือท่ีสงเสริมการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตรเร่ืองความนาจะเปน พบวาโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน



283 
 

พบวา นักเรียนใหความรวมมือในการทํางานกลุม มีความสนใจ และต้ังใจทํางานตามที่ไดรับมอบหมายโดย 
เฉพาะในช่ัวโมงท่ีมีการแขงขันตอบคําถามเปนกลุมหรือเปนกิจกรรมที่นําสถานการณในชีวิตประจําวันมา
ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เม่ือไมเขาใจก็จะขอคําชี้แนะจากครูเพื่อเปนแนวทางในการทํากิจกรรมโดย
ไมเขินอาย ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนรายขอที่พบวาความพึงพอใจ 3 
ลําดับแรก คือ นักเรียนไดรับคําปรึกษา  แนะนํา  และกําลังใจจากครูในการทํากิจกรรมการเรียนรู นักเรียนคิด
วาความนาจะเปนมีประโยชนและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได นักเรียนและเพื่อนมีการชวยเหลือซ่ึง
กันและกัน  

 

ขอเสนอแนะ 
1. ในระยะแรก ครูควรกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกลุม  เนื่องจากนักเรียนบางคน

อาจยังไมคุนเคยกับการทํางานเปนทีม 
2. ควรนําสถานการณในชีวิตประจําวันท่ีนักเรียนคุนเคย เชน การละเลนในทองถ่ิน มาเสริมใน

กิจกรรมการเรียนการสอน  จะทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนมากข้ึน 
3. ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือไปใชในการพัฒนาทักษะ/กระบวนการทาง

คณิตศาสตรในดานอ่ืน ๆ กับเนื้อหาท่ีเหมาะสม  และมีกิจกรรมท่ีนักเรียนสามารถปฏิบัติไดจริง   
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บทคัดยอ                                                                                                                    
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยท่ีกอใหเกิดการเคล่ือนไหวทางการเมืองของนิสิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ในชวง พ.ศ. 2500 – 2519 ศึกษาการจัดต้ังขบวนการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และบทบาท
ของขบวนการนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของขบวนการนิสิตนักศึกษา
ไทย ในชวง พ.ศ. 2500 – 2519 โดยใชแนวคิดเกี่ยวกับขบวนการนักศึกษา (student movement) เปนกรอบใน
การศึกษา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีกอใหเกิดการเคล่ือนไหวทางการเมืองของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ในชวง พ.ศ. 2500 – 2519 ไดแก ปจจัยทางการเมืองภายในประเทศ ปจจัยทางดานสังคม และปจจัยภายใน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเขาไปมีบทบาทในการเคล่ือนไหวทางการเมือง อาทิ 
การชุมนุมประทวง การจัดเสวนา และการผลิตงานเขียนในรูปแบบตาง ๆ เชน บทความ บทกลอน ลงในหนังสือ
หรือวารสารตาง ๆ ซ่ึงในแตละชวงเวลาจะมีเง่ือนไขหรือขอจํากัดในการเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีแตกตางกัน 
ไดแก นโยบายรัฐบาลหรือรูปแบบการปกครองท่ีไมเปดโอกาสใหนิสิตนักศึกษาสามารถดําเนินกิจกรรมทาง
การเมืองได เชน การออกพระราชบัญญัติปองกันการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต พ.ศ. 2495 ท่ีทําใหรัฐบาลมี
ความชอบธรรมในการจับกุมกลุมคนท่ีเปนปฏิปกษทางการเมืองเพื่อสอบสวนไดโดยไมมีการกําหนด
ระยะเวลา  แตในบางครั้งเงื่อนไขทางการเมืองเหลานั ้นก็เปนแรงผลักดันที่ทําใหนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยออกมารวมกลุมเพื่อเคล่ือนไหวและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เชน การเดินขบวนประทวง
การเลือกต้ังท่ีสกปรก ในป พ.ศ. 2500 การรณรงคเพื่อเรียกรองรัฐธรรมนูญ ในป พ.ศ. 2516 เปนตน                
คําสําคัญ:  การเคล่ือนไหวทางการเมือง, ขบวนการนิสิต – นักศึกษา, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study the factors that cause political movements of 
Chulalongkorn University students in Thailand during 1957-1976 and to study the process of formation 
“Student Movement” of Chulalongkorn University students and to study the role of Chulalongkorn 
Student Movement in political movement during 1957-1976. The research was studied within the 
framework of Student Movement concept. The results showed that the factors that caused political 
movements of Chulalongkorn University students during 1957-1976 were internal politics factors, social 
factors and internal factors in Chulalongkorn University. Chulalongkorn University students participated in the 
political movement such as protest, dialogue and creating writings in various forms such as articles and 
poems published in books or journals. Each period of political movement was affected by different 
political conditions or restrictions, for example, the government policy or law that would not allow 
students to carry out political activities like “The Prevention of Communism Act B.E. 2495”. It allowed 
the government to arrest people who were the political hostile to be investigated for an indefinite period. 
On the other hand, those political conditions became the motivation that aroused the Chulalongkorn 
University students to gather in order to move and express their political points of view including a march 
in the protest against the dirty election in 1957 or campaign to call for constitution in 1973, etc. 
Keywords: political movement, student movement, Chulalongkorn University. 
 

บทนํา  
 ขบวนการนักศึกษาเปนกลุมพลังท่ีมีบทบาททางการเมืองในหลาย ๆ ประเทศ ท้ังการตอสูเพื่อเอกราช 
การสนับสนุนหรือตอตานรัฐบาลในประเด็นตาง ๆ รวมถึงการโคนลมรัฐบาลหรือระบอบการปกครอง เชน 
นักศึกษาในสหรัฐอเมริกาเดินขบวนประทวงในกรณีท่ีสหรัฐอเมริกาท้ิงระเบิดในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และการประทวงเพื่อคัดคานการทําสงครามเวียดนาม การตอตานรัฐบาลเผด็จการของนักศึกษาใน
ละตินอเมริกาและประเทศไทย  การรวมตัวของกลุมนักศึกษาในการตอสูเพื่อเอกราชในสาธารณรัฐอินเดีย 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา สาธารณรัฐฟลิปปนส ประเทศเกาหลีและประเทศใน
แอฟริกา เปนตน (ฉันทนา ธัญญะเศรษฐ, 2530, หนา 33-37) อีกท้ังยังมีบทบาทดานเศรษฐกิจและสังคม 
ไดแก การเปนตัวแทนในการตอสูใหกับประชาชนผูยากไร เรียกรองความเปนธรรมเพ่ือใหเกิดความยุติธรรม
ในสังคม  

ในกรณีของประเทศไทย นิสิตนักศึกษามีบทบาททางการเมืองเปนคร้ังแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2483 
มีการเดินขบวนประทวงเพ่ือเรียกรองดินแดนอินโดจีนคืนจากการยึดครองของฝร่ังเศส ซ่ึงไทยสูญเสียไปใน
สมัยรัชกาลท่ี 5 แตการรวมตัวประทวงของขาราชการ นิสิตนักศึกษาและประชาชนในคร้ังนั้น เกิดจากการใช
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ลัทธิชาตินิยมในการปลุกระดมประชาชนใหออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
(สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2550, หนา 74) เม่ือสามารถเรียกรองดินแดนคืนจากฝรั่งเศสไดเปนผลสําเร็จ การชุมนุม
ประทวงก็ส้ินสุดลง หลังจากนั้นไดมีการเคล่ือนไหวทางการเมืองของขบวนการนิสิตนักศึกษาไทยอีกหลายคร้ัง 
เชน การเดินขบวนประทวงการเลือกต้ังท่ีสกปรกใน ป พ.ศ. 2500 การเดินขบวนประทวงเพื่อคัดคานคําตัดสิน
ของศาลโลก กรณีเขาพระวิหาร พ.ศ. 2505 และบทบาทของนิสิตนักศึกษาในการเลือกต้ัง ป พ.ศ. 2512 เปนตน 
(มานะ ยงเจริญ, 2523, หนา 95-96) การศึกษาเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวทางการเมืองของขบวนการนิสิตนักศึกษา
ไทยสวนใหญจะเปนการศึกษาในภาพรวมของนิสิตนักศึกษาทุกสถาบัน และใหความสําคัญกับเหตุการณใน
วันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 แตไมครอบคลุมถึงการเคล่ือนไหวทางการเมืองของ
ขบวนการนิสิตนักศึกษาในชวงกอนเกิดเหตุการณ 14 ตุลา เปนท่ีนาสังเกตวา แมนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จะมีสวนรวมในการเคล่ือนไหวทางการเมืองแทบทุกคร้ัง และมีนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเสียชีวิต 1 คน 
จากการเขารวมการเคล่ือนไหวทางการเมืองในวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2516 คือ นายวิชิตชัย อมรกุล นิสิตช้ันปท่ี 2 
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แตยังไมมีการศึกษาหรือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวทาง
การเมืองของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือขบวนการนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ เอกสาร
ท่ีเกี่ยวของกับการเคล่ือนไหวทางการเมืองของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีไมมากนักและเปนเอกสารลับ  
ไมสามารถยืมออกมาเพ่ือการศึกษาได 

การศึกษาเร่ืองการเคล่ือนไหวทางการเมืองของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2500 – 2519 จะ
ชวยใหเขาใจประวัติศาสตรการเมืองของขบวนการนิสิตนักศึกษาไทยในชวงกอนเกิดเหตุการณ 14 ตุลา และ
เขาใจการเคล่ือนไหวทางการเมืองของขบวนการนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวามีการกอตัวอยางไร เนื่องจาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมักถูกมองวามีความใกลชิดกับสถาบันกษัตริย การดําเนินกิจการในขณะน้ันยังไดรับ
อิทธิพลจากระบบราชการและนักการเมืองท่ีเขามาควบคุมดูแลจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยตรง  
 

 กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา ไดแก แนวคิดเกีย่วกบัขบวนการนกัศึกษา (student movement) 

แบงเปน 2 สวน ไดแก  
1. การศึกษาในเชิงจิตวิทยา ใหความสําคัญกับการศึกษาดานจิตใจ อารมณ ความรูสึกท่ีสงผลใหเกิด

ขบวนการนักศึกษา โดยมีความเชื่อวา ขบวนการนักศึกษาเร่ิมตนท่ีระดับปจเจกบุคคล นักศึกษาอาจจะเขา
รวมขบวนการเพราะแรงขับดันของความคับของใจสวนตัวมากกวาการถูกขับเคล่ือนโดยจุดมุงหมายของ
ขบวนการ (Feuer, 1969, pp. 1-15) 

2. การศึกษาในเชิงสังคมวิทยา ใหความสําคัญกับการศึกษาสภาพแวดลอม บริบททางการเมืองและ
สังคมที่สงผลใหเกิดขบวนการนักศึกษา เปนการวิเคราะหท่ีเนนการศึกษาโครงสรางและหนาท่ีของ
โครงสรางสวนตาง ๆ ในสังคม (structural functionalism) (Flacks,  1967, p. 53) 
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วัตถุประสงคของการวิจัย       
1. ศึกษาปจจัยท่ีกอใหเกิดการเคล่ือนไหวทางการเมืองของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในชวง พ.ศ. 

2500 – 2519 
2. ศึกษาการจดัต้ังขบวนการนิสิตจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัยและบทบาทของขบวนการนสิิตจุฬาลงกรณ   

มหาวิทยาลัยในการเคล่ือนไหวทางการเมืองของขบวนการนิสิตนักศึกษาไทยในชวง พ.ศ. 2500 – 2519 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยการวเิคราะหขอมูลแบบการตีความและการอธิบาย
ความแบบพรรณนา (descriptive research) รวบรวมขอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณดังนี ้
 1. ขอมูลจากเอกสาร (document) ใชขอมูลท้ังเชิงคุณภาพหรือขอมูลท่ีเปนตัวอักษร และขอมูลเชิง
ปริมาณหรือขอมูลท่ีเปนตัวเลข สถิติตาง ๆ ประกอบดวย ขอมูลจากเอกสารช้ันตน (primary document) ไดแก 
งานเขียนท่ีผลิตโดยนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในชวง พ.ศ. 2500-2520 เอกสารราชการ เชน เอกสารรายงาน 
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เอกสารจากกองจดหมายเหตุแหงชาติ เปนตน ขอมูลจากเอกสารช้ันรอง 
(secondary document) ไดแก ขอมูลจากหนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร บทความทางวิชาการ ตลอดจนงานวิจยั
ท่ีเกี่ยวของ  

2. ขอมูลจากการสัมภาษณ (interview) โดยสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของ ไดแก อดีตผูนํานิสิตหรือ
นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยท่ีเปนผูรวมเคล่ือนไหวทางการเมือง อาจารย หรือผูท่ีมีบทบาทในการเคล่ือนไหว
ทางการเมืองของขบวนการนิสิตในชวง พ.ศ. 2500–2519 และนักวิชาการผูเช่ียวชาญดานประวัติศาสตรและ
รัฐศาสตร เพื่อเก็บขอมูลท่ีไมปรากฏในเอกสารหรือส่ิงพิมพ และเพ่ือตรวจสอบขอมูลใหมีความถูกตอง
แมนยํามากข้ึน 

 

นิยามศัพท 
 การเคล่ือนไหวทางการเมือง หมายถึง การรวมกลุมคนเพื่อเคล่ือนไหวทางการเมือง โดยมีการจัดต้ัง
ภายใตประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือหลายประเด็นรวมกัน โดยมีเปาหมายเพื่อผลักดันแนวคิดทางการเมือง
ใหกับประชาชนหรือรัฐบาลเพ่ือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไป 

ขบวนการนิสิต หมายถึง นิสิตท่ีรวมกลุมเพื่อเคล่ือนไหวทางการเมืองหรือแสดงออกทางการเมือง
ตามเจตนารมณของกลุม มีการจัดต้ังองคกรและการจัดระบบการทํางานของกลุมท่ีแนนอน โดยมีนิสิตและ
ประชาชนที่มีแนวคิดหรืออุดมการณทางการเมืองท่ีสอดคลองกันใหการสนับสนุนและเขารวมเปนสมาชิก 
เพื่อทํากิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบตาง ๆ 

นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หมายถึง ผูท่ีศึกษาหรือเคยศึกษาในจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ปจจัยท่ีกอใหเกิดการเคล่ือนไหวทางการเมืองของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในชวง พ.ศ. 2500 – 

2519 ไดแก  
1. ปจจัยทางการเมืองภายในประเทศ ไดแก การปกครองในระบอบเผด็จการทหาร การรัฐประหาร

บอยคร้ัง และไมมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญอยางเปนทางการ เปนมูลเหตุสําคัญท่ีกอใหเกิดความไมพอใจ
ในกลุมปญญาชน นิสิตนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป ทําใหเกิดการรวมกลุมกันเดินขบวนประทวงเพื่อ
เรียกรองรัฐธรรมนูญในท่ีสุด 

2. ปจจัยทางดานสังคม ความเหล่ือมลํ้าทางสังคมและการขยายตัวของแนวคิดสังคมนิยมท่ีสงผลตอ
แนวคิดทางการเมืองและอุดมการณทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาไทย  

3. ปจจัยภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดแก การตอตานระบบโซตัสท่ีสงผลใหเกิดการรวมกลุม
ของนิสิตท่ีตอตานระบบโซตัสเพื่อทํากิจกรรมทางการเมือง เชน กลุมฟนฟูโซตัสใหม เปนตน  
 จากปจจัยตาง ๆ ทําใหนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเขาไปมีสวนรวมในการเคล่ือนไหวทางการเมือง 
เชน การชุมนุมประทวง การจัดเสวนา และการผลิตงานเขียนในรูปแบบบทความ บทกลอนลงในหนังสือ
หรือวารสารตาง ๆ ซ่ึงในแตละชวงเวลาจะมีเง่ือนไขหรือขอจํากัดในการเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีแตกตาง
กัน ไดแก นโยบายรัฐบาลหรือการปกครองท่ีไมเปดโอกาสใหนิสิตนักศึกษาสามารถดําเนินกิจกรรมทาง
การเมืองได เชน การออกพระราชบัญญัติปองกันการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต พ.ศ. 2495 ท่ีทําใหรัฐบาลมี
ความชอบธรรมในการจับกุมกลุมคนท่ีเปนปฏิปกษทางการเมืองเพื่อสอบสวนไดโดยไมมีการกําหนด
ระยะเวลา แตในบางคร้ังเง่ือนไขทางการเมืองเหลานั้นก็เปนแรงผลักดันใหนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ออกมารวมกลุมเพื่อเคล่ือนไหวและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เชน การเดินขบวนประทวงการเลือกต้ัง
ท่ีสกปรกใน พ.ศ. 2500 การรณรงคเพื่อเรียกรองรัฐธรรมนูญใน พ.ศ. 2516 เปนตน 
 ปฏิกิริยาและการตอบโตของสังคมในการเคล่ือนไหวทางการเมืองของขบวนการนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยมีความแตกตางกันในแตละชวงเวลา หลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ขบวนการนิสิตนักศึกษา
ไทยกลายเปนวีรบุรุษในการตอสูเพื่อเรียกรองประชาธิปไตย แตหลังจากนั้นไดเกิดปญหาการเรียกรองทาง
การเมืองเกินขอบเขต มีการนัดหยุดงานและการประทวงจากกลุมชาวนาและกลุมอาชีพตาง ๆ เปนจํานวน
มาก ทําใหเกิดความไมพอใจในกลุมชนช้ันปกครองและประชาชนบางสวน เกิดการกอต้ังกลุมเคล่ือนไหว
ทางการเมืองท่ีมีแนวคิดฝายอนุรักษนิยมหรือแนวคิดฝายขวาออกมาตอสูกับขบวนการนิสิตนักศึกษาท่ีมี
แนวคิดสังคมนิยมหรือแนวคิดฝายซาย  

นอกจากนี้ ในชวงกอนเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ยังเกิดความขัดแยงภายในขบวนการนิสิตนักศึกษา
ไทยระหวางนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยกับนักศึกษาอาชีวะ มีการแยกตัวออกเปนสองกลุมคือ ศูนยกลางนิสิต
นักศึกษาแหงประเทศไทยและสหพันธนักศึกษาเสรีแหงประเทศไทย เพราะเร่ิมมีความคิดในทางการเมือง
แตกตางกัน และนักศึกษาอาชีวะบางกลุมไดไปสังกัดกลุมจัดตั้งซึ่งไดรับการสนับสนุนจากองคกรของรัฐ
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และมีกิจกรรมท่ีถวงดุลกลุมนิสิตนักศึกษา ไดแก กลุมกระทิงแดง ซ่ึงถูกจัดต้ังข้ึนเพื่อกอกวนขบวนการนิสิต
นักศึกษา   

 

ขอเสนอแนะ 
 สามารถนําการวิจัยนี้ไปใชตอยอดในการศึกษาการเคล่ือนไหวทางการเมืองของขบวนการนิสิต
นักศึกษาสถาบันอ่ืนในชวงเวลาเดียวกัน หรือการศึกษาการเคล่ือนไหวทางการเมืองของขบวนการนิสิต
นักศึกษาในปจจุบัน วามีการเปล่ียนแปลงรูปแบบและวัตถุประสงคของการรวมกลุมเพื่อเคล่ือนไหวทาง
การเมืองหรือไม อยางไร  
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม โดยการทํางานเปนแบบเว็บแอบพลิเคชัน  ในกระบวนการพัฒนาใชข้ันตอนการพัฒนาระบบแบบ 
Water Fall Model  เพื่อเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (small and 
medium enterprises: SMEs) พรอมท้ังจัดการขอมูลพื้นฐานของระบบเกี่ยวกับสินคาและกิจการ แสดง
กระบวนการผลิต การส่ังซ้ือสินคาจากผูประกอบการรายอ่ืน การจัดการขอมูลการส่ังซ้ือสินคาจากลูกคาได
สะดวก เพื่อการกาวไปสูตลาดอาเซียน (ASEAN) และมีลักษณะการทํางานท่ีสามารถปรับเปล่ียนตามสินคาหรือ
ผลิตภัณฑ ไดตามตองการ โดยมีการใชเทคโนโลยีการพัฒนาระบบดวยภาษาพีเอชพี (PHP)  ภาษาเอชทีเอ็มแอล 
(HTML) ภาษาเอสคิวแอล (SQL) และมายเอสคิวแอล (MySQL) เปนฐานขอมูล  ในสวนของการออกแบบ
ระบบใช UML เปนเครื่องมือในการวิเคราะหและออกแบบระบบ หลังการพัฒนาระบบแลวจึงประเมินระบบ
โดยใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของระบบ 2 ดาน คือ ดานหนาท่ีการทํางาน (function) ดานความ
งายและสะดวกตอการใชงาน (usability) จากกลุมผูเช่ียวชาญและกลุมผูมีประสบการณการซ้ือสินคาผาน
อินเทอรเน็ต การประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการทํางานและความถูกตองตามหนาท่ีของระบบ มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.34 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 แสดงใหเห็นวาระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีคุณภาพโดยรวม
อยูในระดับดี และผลประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของระบบมีประสิทธิภาพดานความงายและสะดวก
ตอการใชงานของระบบ มีคาเฉล่ียเทากับ  4.21 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  0.61 แสดงใหเห็นวาระบบท่ี
พัฒนาข้ึนมีความพึงพอใจอยูในระดับดี สรุปไดวาระบบที่พัฒนาขึ้นเปนระบบงานท่ีมีคุณภาพ มีความถูกตอง
ตามหนาท่ีการทํางานและมีประสิทธิภาพ  การใชงานงาย และสะดวกตอการใชงานอยูในระดับดี ท้ังยังนําไป 
11 
*อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
**นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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ประยุกตใชกบัระบบธุรกิจประเภทอ่ืนท่ีตองการจําหนายสินคาผานทางอินเทอรเน็ตได 
คําสําคัญ: ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

ABSTRACT 
The purpose of the present research was to develop an electronic commerce system for using in 

small and medium enterprises via the use of web application. The developed system had been conducted 
following the Water Fall Model which aimed to increase trading gateways for small and medium enterprises  
(SMEs). The system contained the database of products and enterprises which indicated processes of 
production, invoices from other companies, as well as the invoice managing system. The sample of this 
research was a group of electronic commerce experts and customers. The instruments used in developing 
the system were PHP, HTML, and MySQL Database. The system was designed and analyzed by UML. 
The sample satisfaction was evaluated via the questionnaire asking about the system function and 
usability. The findings revealed that the satisfaction mean score of the system’s function was significantly 
good at 4.34 with the standard deviation at 0.59. The mean score of the system’s usability was 
significantly good at 4.21 with the standard deviation at 0.61. Those high means could be seen as the 
efficiency of the developed system in terms of its function and usability which could be applied to other 
kinds of electronic commerce. 
Keywords: electronic commerce, small and medium enterprises: SMEs. 
 

บทนํา 
ปจจุบันประเทศไทยใหความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(small and medium enterprises: SMEs)  เปนอยางมาก เพราะเปนธุรกิจท่ีสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจ 
สรางงานและรายไดใหกับชุมชนทองถ่ิน อีกท้ังยังสามารถแกไขปญหาการวางงานไดอีกดวย โดยเฉพาะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมการผลิตทางการเกษตรและภูมิปญญาชาวบาน ที่สรางสินคาและ
ผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณ มีความเปนไทย มีคุณภาพ ไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ แต SMEs ยังขาดการ
บริหารจัดการท่ีดี และประเทศไทยจะกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปดการคาเสรีอยางสมบูรณแบบใน
ป พ.ศ. 2558 สงผลใหมีการนําเขาสินคาจากตางประเทศมากข้ึน คูแขงทางการคาของ SMEs จะเพิ่มมากข้ึน
ท้ังในประเทศและตางประเทศ  ดังนั้น SMEs จะตองปรับตัวทางดานการบริหารจัดการเพ่ือการตลาดใหมากข้ึน 
ตองตอบสนองกลุมลูกคาไดจํานวนมาก มีชองทางการจัดจําหนายท่ีสะดวกรวดเร็วใหกับลูกคาท่ีมีความฉลาด
ในการเลือกซ้ือ พยายามรักษาลูกคาท่ีมีอยูแลวและตองสรางฐานลูกคาใหมดวย เทคโนโลยีจึงมีสวนสําคัญใน
การบริการจัดการขอมูลธุรกิจ การนําเสนอขอมูลสินคาและกระบวนการผลิตใหลูกคาทราบถึงคุณภาพของ
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สินคาและบริการ สรางชองทางการจําหนายสินคา เพื่ออํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการธุรกิจ 
ใหบริการลูกคาไดอยางรวดเร็วโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต (Turban et al., 2010) 

จากปญหาดังกลาว คณะผูวิจัยจึงพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม จังหวัดชลบุรี ข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ เพิ่มชองทางการจัดจําหนาย
สินคาสูตลาดใหมากข้ึน รวมท้ังนําขอมูลตาง ๆ ท่ีมีอยูมาใชใหเกิดประโยชนตอการตัดสินใจไดมากข้ึน 
 

วัตถุประสงคในการวิจัย 
เพื่อพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนาและทดลอง แบงออกเปน 6 ข้ันตอน (เศรษฐชัย ชัยสนิท, 2550) ดังนี้ 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1  ข้ันตอนการดําเนนิงานวิจยั 
  

1.  การรวบรวมความตองการ (requirement) เก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดวยการ
สัมภาษณ  ใชแบบสอบถาม สังเกตการณจากผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเขาอบรมใน
โครงการบริการวิชาการแกสังคมของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คือ 
“โครงการ e-Commerce สําหรับผูประกอบการ” เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555  รวมท้ังศึกษาเอกสาร และ
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการจําหนายสินคาบนเครือขายอินเทอรเน็ตดวย  
 2.  การวิเคราะหระบบ (analysis) ดังนี้ 
  2.1  วิเคราะหระบบงานเดิม  เก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม พบวาการจัดเก็บขอมูลกระจัดกระจายไมเปนระบบ ไดแก การบันทึกขอมูลเกี่ยวกับสินคา ลูกคา 

การรวบรวมความตองการ 

การวิเคราะหระบบ 

การออกแบบ 

การเขียนโปรแกรม 

การทดสอบ 

การบํารุงรักษา 
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การส่ังซ้ือสินคาจากผูประกอบการรายอื่นมาจําหนาย และขอมูลการขายสินคาของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมเอง  ทําใหเกิดผลกระทบตอการนําขอมูลตาง ๆ มาสรุปหรือประมวลผลเปนสารสนเทศ เพื่อให
ผูบริหารหรือเจาของกิจการใชตัดสินใจ รวมท้ังวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอบสนองความตองการ
ของตลาดทองถ่ินหรือตลาดภายในประเทศเทานั้น ยังขาดความรูการตลาดในวงกวาง ยังไมรองรับการเปด
เสรีทางการคาหรือระบบเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN) ท่ีจะตองมีคูแขงขันเพิ่มมากข้ึน 
  2.2  วิเคราะหระบบงานใหม เพื่อเพิม่ชองทางการนาํเสนอขอมูลสินคาและการจําหนายสินคา
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ประกอบดวยสวนการทํางาน ดังนี ้
   2.2.1  การจัดการขอมูลพื้นฐานของระบบ  เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการจําหนาย
สินคาผานเครือขายอินเทอรเน็ต รวมถึงระบบการบริการหลังการขาย 
   2.2.2  การส่ังซ้ือสินคาจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายอ่ืน เพื่อนํามา
จําหนายผานเว็บไซตของราน รวมท้ังการปรับปรุงขอมูลสินคาของรานคาเอง 
                                         2.2.3  การสมัครสมาชิก เม่ือลูกคาสนใจส่ังซ้ือสินคากับรานคาก็สามารถสมัคร
สมาชิกกับทางระบบได 

2.2.4  การขายสินคา ระบบจะแสดงขอมูลสินคา  เม่ือสมาชิกตองการส่ังซ้ือสินคา 
ก็สามารถเลือกซ้ือสินคา คํานวณราคาสินคาท่ีส่ังซ้ือ ปรับปรุงการส่ังซ้ือสินคา ยืนยันการส่ังซ้ือ แจงขอมูลการ
ชําระเงิน และตรวจสอบประวัติการส่ังซ้ือไดดวยตนเอง 

2.2.5 การวิเคราะหและออกรายงาน จัดทําเปนรายงานเพื่อนําขอมูลท่ีมีอยูไปใชใหเกิด 
ประโยชนตอการดําเนนิการตอไป 

3.  การออกแบบระบบ (design) ประกอบดวย 2 สวน คือสวนของการทํางานหนาราน (front end) 
ซึ่งเปนสวนสําหรับลูกคาหรือสมาชิกสั่งซื้อสินคากับรานคา และสวนของการจัดการหลังราน (back end) 
ซ่ึงเปนสวนสําหรับเจาของกิจการและพนักงานของรานคา แบงออกเปน 4 กลุม คือ 
  3.1  พนักงาน มีหนาท่ีจัดการขอมูลพื้นฐานของระบบ การส่ังซ้ือสินคาจากวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมรายอ่ืน การปรับปรุงสินคาคงคลัง ขอมูลการส่ังซ้ือของลูกคา ขอมูลการแจงการชําระเงิน การ
ยืนยันการชําระเงิน และการจัดสงสินคาใหกับลูกคา 
  3.2  เจาของกิจการ มีหนาท่ีกําหนดราคาขายสินคา คาขนสงสินคาและดูรายงานขอมูลจาก
ระบบเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจตอไป 
  3.3  ลูกคาหรือสมาชิก ลูกคาทั่วไปที่สนใจสั่งซื้อสินคาสามารถสมัครสมาชิก แลวทํา
รายการซ้ือสินคา แจงขอมูลการชําระเงิน และตรวจสอบการส่ังซ้ือของตนเองได 
  3.4  ผูประกอบการหรือตัวแทนจําหนาย เม่ือรานคาตองการส่ังซ้ือสินคาจากผูประกอบการหรือ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายอ่ืนมาจําหนายกับระบบ ก็สามารถส่ังซ้ือสินคาไปยังตัวแทนจาํหนายได 
 จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูล ทําใหทราบถึงขั้นตอนการทํางานของระบบ ขอมูลที่จะนําเขา
สูระบบ บุคคลท่ีเกี่ยวของกับระบบ และแหลงจัดเก็บขอมูลเพื่อนํากลับมาใชใหม  คณะผูวิจัยจึงใชแผนภาพ 
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UML (unified modeling language) แสดงขั้นตอนการทํางานของระบบ ขอมูลเขาและออกจากระบบ การ
ไหลเวียนของขอมูลภายในระบบ และใชโปรแกรม Rational Rose เปนเครื่องมือชวยสรางไดอะแกรมของ 
UML ซ่ึงเปนวิธีการเชิงวัตถุ ดังภาพท่ี 2  
 
 

 
 

ภาพท่ี 2  Uses Case Diagram ของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
                                                  สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 
 4.  การเขียนโปรแกรม (coding)  ใชภาษา PHP, HTML, SQL และ MySQL เปนฐานขอมูล   

5.  การทดสอบ (testing) ใชกระบวนการทดสอบแบบแบล็คบอกซ (blank box testing) แบงการทดสอบ
เปน 2 ข้ันตอน คือ 

5.1  การทดสอบแบบแอลฟา (alpha testing) เปนการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของ 
ระบบหรือความถูกตองของระบบดวยคณะผูวิจัยเอง โดยใชขอมูลสมมติเพื่อใหทราบวาระบบมีขอผิดพลาด
อะไรบาง มีการกําหนดหัวขอในการทดสอบคือ ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบ ความถูกตองและ
ความยากงายในการใชงาน  
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5.2 การทดสอบแบบเบตา (beta testing) เปนการทดสอบความสมบูรณของระบบ โดยการ  
ทดสอบความพึงพอใจตอคุณภาพของระบบจากกลุมผูเช่ียวชาญทางดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จํานวน 5  คน 
และกลุมผูใชอินเทอรเน็ตท่ีมีประสบการณในการซ้ือสินคาผานเครือขายอินเทอรเน็ต จํานวน 10 คน  ใน 2 สวน 
คือ 1)  ดาน Function Test เพื่อดูวาระบบมีความถูกตองและมีประสิทธิภาพ สามารถทํางานไดตามหนาท่ี 
(function) ท่ีมีอยูในระบบมากนอยเพียงใด และ 2) ดาน Usability Test เพื่อดูความยากงายในการใชงานและ
ความเร็วในการประมวลผล 

6.  การบํารุงรักษา (maintenance) นําขอมูลท่ีไดจากการทดสอบระบบมาปรับปรุงแกไขระบบใหมี
ความถูกตองมากยิ่งข้ึน 
 

ผลการวิจัย  
ระบบแบงการทํางานออกเปน 2 สวน คือ การทํางานหนารานท่ีนําเสนอขายสินคาและสวนการทํางาน

หลังรานเพื่อจัดการขอมูลเกี่ยวกับระบบ ดังนี้ 
  

  
 

ภาพท่ี 3 หนาจอหนาหลักของระบบ  
 

ภาพท่ี 4 หนาจอสมัครสมาชิก 
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   ภาพท่ี 5 หนาจอแสดงรายการสินคา  
 

ภาพท่ี 6  หนาจอรายการส่ังซ้ือ 
 

  

  
 

ภาพท่ี 7 หนาจอใบส่ังซ้ือสินคาของลูกคา  
 

ภาพท่ี 8 หนาจอแจงการชําระเงิน 
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ภาพท่ี 9 หนาจอหลักของหลังราน  
 

ภาพท่ี 10 หนาจอจัดการขอมูลของพนักงาน 
 
 

  

  
 

ภาพท่ี 11 หนาจอจัดการขอมูลสินคา  
 

ภาพท่ี 12 หนาจอจัดการขอมูลของพนักงาน 
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ภาพท่ี 13 หนาจอจัดการใบส่ังซ้ือของลูกคา  
 

ภาพท่ี 14 หนาจอรายละเอียดการชําระเงิน 
 

 
  

  
 

ภาพท่ี 15 หนาจอการจัดสงสินคา  
 

ภาพท่ี 16 หนาจอกระดานขาว 
 

 

 
 



300 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเช่ียวชาญและกลุมผูมีประสบการณการซื้อสินคาผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต พบวาการทดสอบระบบของผูเชี่ยวชาญ ดาน Function Test  มีคาเฉลี่ย 4.33 ดาน Usability 
Test  มีคาเฉลี่ย 4.35 การทดสอบระบบของกลุมผูมีประสบการณการซื้อสินคาผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
ดาน Function Test  มีคาเฉลี่ย 4.17 ดาน Usability Test  มีคาเฉลี่ย 4.25 และการทดสอบทุกดานจากกลุม  
ผูเช่ียวชาญและกลุมผูมีประสบการณการซ้ือสินคาผานเครือขายอินเทอรเน็ตมีคาเฉล่ียโดยรวม 4.28  สรุปวา
ความพึงพอใจตอคุณภาพของระบบอยูในระดับดี สามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มชองทางการ
จําหนายสินคาและตอบสนองตอความตองการของผูใชงานไดเปนอยางดี 
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พฤติกรรมการใช SOCIAL MEDIA  

กับการพัฒนาตลาดทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนคลองมหาสวัสดิ์* 
SOCIAL MEDIA USAGE BEHAVIORS AND AGRO-TOURISM 

DEVELOPMENT A CASE STUDY OF  
KLONG MAHA SAWAT COMMUNITY 

 
จินตนา อัศวรัตน**  
Jintana Asawarat   

 

บทคัดยอ 
         การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการใช Social Media กับการพัฒนาตลาดทองเท่ียวเชิงเกษตรชุมชนคลองมหา
สวัสดิ์ มีวัตถุประสงค ดังนี้  1) เพื่อศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมการใช Social Media ของกลุมผูใชงาน
อินเทอรเน็ต 2) เพื่อศึกษาและวิเคราะหการรับรูขอมูลการทองเท่ียวของผูใชงานอินเทอรเน็ต การวิจัยนี้เปน
การวิจัยเชิงสํารวจ ศึกษาพฤติกรรมการใช Social Media ของกลุมผูใชงานอินเทอรเน็ตในเขตภาคกลาง
ตอนลาง จํานวน 512 คน คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) กลุมตัวอยางท้ังหมดรูจักการทองเที่ยวเชิงเกษตร รอยละ 100 เคยทองเท่ียวเชิง
เกษตร รอยละ 52.5 และไมเคยเท่ียวเชิงเกษตร รอยละ 47.5  2) รับรูขอมูลจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
รอยละ 68.95 จากเว็บไซตและขอมูลในอินเทอรเน็ต รอยละ 60.35 จากญาติหรือคนรูจัก รอยละ 37.5 และ
งานนิทรรศการ รอยละ 30.47  3) เท่ียวเชิงเกษตร รอยละ 74.2 เที่ยวพักโฮมสเตยเพื่อเรียนรูวิถีชุมชน รอยละ 
23.2 เท่ียวคํานึงถึงส่ิงแวดลอม สังคม วัฒนธรรมชุมชน รอยละ 2.0 และเท่ียวคุณภาพเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม 
รอยละ 0.6 ตามลําดับ และหากนํา Social Media ประเภท Facebook เขามาชวยในการประชาสัมพันธหรือ
เปนแนวทางในการพัฒนาตลาดเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงเกษตรใหกับชุมชนคลองมหาสวัสดิ์  พบวาควร
ใชในการประชาสัมพันธการทองเท่ียว อยูในระดับดีมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมาก
ท่ีสุดคือ รูปภาพสถานที่ทองเท่ียวของชุมชน วีดิทัศนสถานท่ีทองเท่ียวของชุมชน และขอมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมการทองเท่ียว รองลงมาคือระดับมาก ไดแก ราคาทัวร สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญในชุมชน สินคาในชุมชน 
1 
11 
 
* ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
** อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
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โปรแกรมการทองเท่ียวระดับปานกลาง ไดแก ตารางกจิกรรม สวนลดหรือโปรโมชันทัวรตาง ๆ และขอมูล
การเดินทาง   
คําสําคัญ:  โซเชียลมีเดยี, การพัฒนาตลาด, การทองเท่ียวเชิงเกษตร, ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ 
 

 ABSTRACT 
 This research of social media usage behaviors and agro-tourism development, a case study of 
Klong Maha Sawat Community is granted by Rajamangala University of Technology Rattanakosin. 
Objectives of this study are to: 1) investigate and analyze internet users’ habits in using social media, and 
2) study the internet users’ recognition in travel information. Survey research is conducted through 
purposive sampling of 512 internet users in lower central provinces. Statistical procedures are deployed to 
calculate Mean and Standard deviation. Our results show that all 512 internet users in lower central 
provinces (100 percent) are already known the agro-tourism; more than half, (52.5 percent) experienced in 
agro-tourism activities. In addition, regarding information recognition, almost 69 percent acknowledged 
the agro-tourism information from the Tourism Authority of Thailand whereas 60.4 percent known from 
websites. Around 37.5 percent  heard information from their relatives or friends, and 30.5 percent of our 
sample group recognized the agro-tourism information from events. Majority of this research sample 74.2 
percent understood the agro-tourism is farm trips to learn crops growing practices in real agriculture 
communities. Roughly 23.2 percent understood that it is the homestay travel to experience real local 
communities. Only few amounts of sample perceived that are environmental and cultural awareness, and 
ecological reserve travelling concepts respectively. According to the application of Social Media tools in 
supporting promotion and advertising of Maha Sawat Canal agro-tourism, our study reveals that Facebook is 
the highest useful media in promoting tourism information. Images and photography locations of community, 
videos, and sites  activities are distinguished for tourism advertisement. Tour prices, attractions, local 
products, and tour packages are highly significant. Schedule for trip activities, promotion and special 
discount and travelling information are moderately consideration.  
Keywords: social media, marketing development, agro-tourism, Klong Maha Sawat Community. 
 

บทนํา   
ในปจจุบันส่ือสังคมออนไลนไดรับความนิยมอยางกวางขวาง ไมไดจํากัดวงอยูเฉพาะในกลุมวัยรุน 

แตกลุมนักธุรกิจแขนงตาง ๆ ไดใชส่ือสังคมออนไลนในการสงเสริมการตลาดของธุรกิจประเภทตาง ๆ มากข้ึน 
สอดคลองกับรายงานการวิจัย Universal McCann (Online, 2008) ท่ีกลาววาส่ือสังคมออนไลนเปนส่ือที่มี
อิทธิพลตอยี่หอสินคาและภาพลักษณขององคกรธุรกิจ เพราะผูใชส่ือสังคมออนไลนนิยมโพสตแสดงความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑและยี่หอสินคาผานบล็อกหรือในกลุมสังคมออนไลนของตน นอกจากนี้การวิจัยยัง
แสดงใหเห็นวาผูใชอินเทอรเน็ตมีทัศนคติในเชิงบวกตอบริษัทหรือองคกรท่ีสรางบล็อกเปนของตนเอง จาก
ความนิยมท่ีแพร หลายของส่ือสังคมออนไลน ทําใหส่ือสังคมออนไลนกลายมาเปนแหลงขอมูลสําคัญของ
ผูบริโภค ซ่ึงผูบริโภคสวนใหญจะหาขอมูลผลิตภัณฑหรือสินคายี่หอตาง ๆ จากเว็บไซตส่ือสังคมออนไลนไป
พรอม ๆ กับหาขอมูลโดยตรงจากเว็บไซตของบริษัทผูผลิต โดยผูบริโภคจะเขาไปหาขอมูลในเว็บไซตส่ือสังคม
ออนไลนตาง ๆ เชน เว็บบอรด กลุมชุมชนออนไลน หรือบล็อกตาง ๆ เพื่อหาขอมูลในตัวสินคาที่ตนเอง
สนใจ ซ่ึงความนิยมของสื่อสังคมออนไลนไมเพียงแตกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานความสัมพันธระหวาง
ยี่หอสินคาและผูบริโภคเทานั้น แตยังมีผลตอมาตรวัดความสําเร็จดานการตลาดและการประชาสัมพันธของภาค
ธุรกิจอีกดวย สอดคลองกับรายงานของ eMarketer (Online, 2011) ท่ีพบวา บริษัทสวนใหญควรเขาไปมี
บทบาทและส่ือสารกับกลุมสังคมในชุมชนออนไลนเปนประจํา ซ่ึงองคกรตาง ๆ ไมวาจะเปนธุรกิจสาขาตาง ๆ 
หรือแมกระท่ังสถาบัน การศึกษาในประเทศไทย ก็ไดตระหนักถึงความสําคัญของส่ือสังคมออนไลนวาเปน
เคร่ืองมือการตลาดท่ีประหยัด แตมีประสิทธิภาพในการขายและประชาสัมพันธผลิตภัณฑและบริการของตน
ไปสูผูบริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ีงบประมาณการตลาดคอนขางจํากัด  

ปจจุบันชุมชนคลองมหาสวัสดิ์มีการจัดกลุมทํากิจกรรมทองเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชน มีศูนยจําหนาย
สินคา OTOP ของชุมชน มีการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงเกษตร ดวยจุดขายคือเปนแหลงทองเท่ียวท่ีอยูใกล
กรุงเทพมหานคร การเดินทางสะดวก แตปญหาท่ีพบคือขาดขอมูลขาวสารการทองเท่ียวในภาพรวม ไมวาจะ
เปนเสนทางการทองเที่ยว สินคา OTOP การรวบรวมขอมูลแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจในพื้นที่ชุมชนคลอง
มหาสวัสดิ์และชุมชนใกลเคียง เปนตน ซึ่งขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่สําคัญในการตัดสินใจมาทองเที่ยวใน
ชุมชนของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช Social 
Media ของกลุมผูใชงานอินเทอรเน็ต เพื่อนําผลการศึกษาไปพัฒนาการตลาดทองเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน
คลองมหาสวัสดิ์ ตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย  
1.  เพื่อศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมการใช Social Media ของกลุมผูใชงานอินเทอรเน็ต 
2.  เพื่อศึกษาและวิเคราะหการรับรูขอมูลการทองเท่ียวของผูใชงานอินเทอรเน็ต 
  

คําถามการวิจัย 
1. พฤติกรรมการใช Social Media ของกลุมผูใชงานอินเทอรเน็ตตอการรับรูการทองเท่ียวเชิงเกษตร 

ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์เปนอยางไร 
2.  การรับรูขอมูลการทองเท่ียวเชิงเกษตรของกลุมใชงานอินเทอรเน็ตในเขตภาคกลางตอนลาง 
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เปนแบบไหนและอยางไร และจะนําไปชวยในการพัฒนาตลาดทองเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์
อยางไร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย   
ประชากรและกลุมตัวอยาง ศึกษาขอมูลเฉพาะกลุมผูใชงานอินเทอรเน็ตในเขตภาคกลางตอนลาง 

ระหวางเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2555 โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ไดจํานวน 512 คน  
   เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามการใช Social Media กับแนวทางการพัฒนาการ 

ตลาดทองเท่ียวเชิงเกษตรชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (rating scale) 4 ระดับ  
    สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    
 

ผลการวิจัย  
 1.  พฤติกรรมการใช Social Media  
       กลุมผูใชอินเทอรเน็ตในเขตภาคกลางตอนลางสวนใหญใช Facebook โดยมีการใชงานมากกวา 
1 วันตอสัปดาห ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  พฤติกรรมการใช Social Media 
 

Social Media 
ปริมาณการใชงาน 

1 วัน 
ตอสัปดาห 

มากกวา 1 วันตอ
สัปดาห 

1 คร้ัง 
ตอวัน 

มากกวา 1 
คร้ังตอวัน 

ไมรูจัก 

1. Facebook 161 (31.44 %) 291 (56.83 %) 35 (6.48 %) 20 (3.91 %) 5 (0.98 %) 

2. Twitter 18 (3.52 %) 11 (2.15 %) 3 (0.58 %) 0 480 (93.75 %) 

3. MySpace 9 (1.76 %) 3 (0.59 %) 0 0 500 (97.65 %) 

4. Xing 2 (0.39 %) 0 0 0 510 (99.61 %) 

5. Hi5 50 (9.77 %) 6 (1.17 %) 0 0 456 (89.06 %) 

6. LinkedIn 8 (1.56 %) 5 (0.98 %) 0 0 499 (97.46 %) 

7. Tagged 19 (3.71 %) 3 (0.59 %) 0 0 490 (95.70 %) 

8. Google 142 (27.73 %) 272 (53.12 %) 35 (6.84 %) 58 (11.33 %) 5 (0.98 %) 
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 2.  การใช Social Media ประเภท Facebook เปนส่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
     จากตารางที่ 1 สามารถวิเคราะหผลเพิ่มเติมไดวา ควรนํา Social Media ประเภท Facebook เขา
มาชวยในการประชาสัมพันธ หรือเปนแนวทางในการพัฒนาตลาด เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงเกษตรใหกับ
ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ในดานตาง ๆ โดยเฉพาะการเผยแพรรูปสถานท่ีทองเท่ียวของชุมชน ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  การใช Social Media ประเภท Facebook เปนส่ือประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
 

ขอคําถาม 
ผลการวิเคราะห 

x  SD ระดับคุณภาพ 
รูปภาพสถานท่ีทองเท่ียวของชุมชน 3.96 .26 มากท่ีสุด 
วิดีโอสถานท่ีทองเท่ียวของชุมชน 3.71 .45 มากท่ีสุด 
ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการทองเท่ียว 3.35 .47 มากท่ีสุด 
ราคาทัวร 3.23 .42 มาก 
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญในชุมชน 3.22 .68 มาก 
สินคาในชุมชน 3.18 .39 มาก 
โปรแกรมการทองเท่ียว  3.02 .56 มาก 
ตารางกิจกรรม 2.2 .40 ปานกลาง 
สวนลดหรือโปรโมชันทัวรตาง ๆ 2.17 .47 ปานกลาง 
ขอมูลการเดินทาง 1.89 .41 ปานกลาง 

รวม 2.99 .45 มาก 

 

ขอเสนอแนะ 
 การพัฒนาตลาดทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ควรมีการใช Social Media ประเภท 
Facebook เขามาชวยในการประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงเกษตรในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ เพราะเผยแพร
ขอมูลไดในวงกวางเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากและหลากหลายยิ่งข้ึน  

 
กิตติกรรมประกาศ  
 การวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี ผูวิจัยขอขอบคุณผูเช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือในการวิจัยคือ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.สัมพันธุ จันทรดี, ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท และอาจารยศิรชญาน การะเวก ตลอดจนกลุม    
ผูตอบแบบสอบถามท่ีกรุณาเอ้ือเฟอและสนับสนุนในการทําวิจัย 
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 สุดทายนี้ขอกราบขอบคุณทานอธิการบดี และทีมผูบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร ท่ีใหการสนับสนุนทุนวิจัยในคร้ังนี้ 
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การสรางสื่อสิ่งพิมพกราฟกการประชาสัมพันธตลาดบางหลวง* 
INTRODUCING BANGLUANG MARKET  

WITH GRAPHIC MEDIA  
 

ชเนศ  รัตนอุบล** 
Chanate Ratanaubol 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางส่ือส่ิงพิมพกราฟกประชาสัมพันธตลาด

บางหลวง และ 2) ศึกษาความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธตลาดบางหลวงดวยส่ือส่ิงพิมพกราฟก ผูวิจัย
สรางสื่อสิ่งพิมพขึ้น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 เปนแผนพับหรือโบรชัวร ขนาด A4 จํานวน 500 แผนและ
รูปแบบท่ี 2  แผนปายไวนนิล ขนาดกวาง 30 เซนติเมตร สูง 70 เซนติเมตร จํานวน 5 แผนปาย กลุมตัวอยาง 
ไดแก นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดบางหลวง จํานวน 100 คน ผลการวิจัยพบวา รูปแบบจากการประเมินของ
ผูเชี่ยวชาญ เห็นวา รูปแบบที่ 1 อยูในเกณฑดี มีคาเฉลี่ย 3.97 รูปแบบที่ 2 แผนปายไวนนิล มีคาเฉลี่ย 3.73 
ดานความพึงพอใจจากกลุมตัวอยางอยูในเกณฑดี โดยพบวา รูปแบบท่ี 1  มีคาเฉล่ีย 4.24  รูปแบบท่ี 2 มีคาเฉล่ีย 
4.02 สรุปไดวาส่ือส่ิงพิมพกราฟกท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีคุณภาพจัดอยูในเกณฑดี และความพึงพอใจของกลุม
ตัวอยางอยูในเกณฑดีเชนกัน 
คําสําคัญ: ส่ือกราฟก, ตลาดบางหลวง 
  

ABSTRACT 
This is a qualitative research with 2 objectives: producing graphic media to present Bangluang 

Market and studying the satisfaction of the market’s promotion with graphic media. The researcher made 2 
types of media: 500 A4-sized brochures and 5 pieces of 30 cm. x 70 cm. vinyl. The samples were 100 
travelers who visited Bangluang Market. The findings were as follows: The experts found that the brochure 
format was in a good condition with the average score of 3.97 and the vinyl format has the average score 
of 3.73. In terms of the samples’ satisfaction, the brochure format was in a good condition with the 
average score of 4.24 while the vinyl format was at 4.02. Therefore, the developed graphic media had 
good quality and the users’ satisfaction was also at good level. 
Keywords: graphic media, Bangluang Market. 
 
* ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
** อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
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บทนํา 
การทองเท่ียวคือหนทางสําคัญของการนํารายไดเขาสูประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายสงเสริมคุณภาพ

และมาตรฐานของการบริการ และยกระดับความสามารถในการแขงขันของภาคบริการและการทองเท่ียวโดย 
เรงฟนฟูระดับความสัมพันธและรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อใหไทยเปนประตูทางผานหลักของการ
ทองเท่ียวภูมิภาคทั้งดานตลาด การขนสง การลงทุน การบริหารจัดการ รวมถึงการขจัดอุปสรรคในการทองเท่ียว 
ในแตละภาคของประเทศไทยตองมีเอกลักษณท่ีโดดเดนเพื่อดึงดูดนักทองเท่ียว ทําใหเงินตราไหลเขาประเทศ 
ตองแขงขันกันอยางสูงท้ังการประชาสัมพันธภายในประเทศ  และตางประเทศ เพื่อแยงชิงตลาดและลูกคาจาก
ท่ัวภูมิภาคของโลก  

จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดท่ีมีประวัติศาสตรอันยาวนานและมีศิลปวัฒนธรรมท่ียั่งยืน มีพระราชวัง 
สนามจันทร ซ่ึงเปนท่ีประทับของพระมหากษัตริยแหงราชวงศจักรีพระองคหนึ่ง รวมถึงมีตลาดท่ียังคงวิถีชีวิต
และสถาปตยกรรมดั้งเดิมเอาไวไดเปนอยางดี ไดแก ตลาดบางหลวง แตปจจุบันตลาดบางหลวงขาดการ
เหลียวแลจากคนในทองถ่ินและขาดการประชาสัมพันธ ผูวิจัยจึงหารูปแบบการประชาสัมพันธโดยใชส่ือ
ส่ิงพิมพกราฟก เพื่อพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธใหมีความเหมาะสมกับทองถ่ินและเปนไปตามหลัก
วิชาการ เพื่อใหเกิดความยั่งยืน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อสรางส่ือส่ิงพิมพกราฟกการประชาสัมพันธตลาดบางหลวง 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธตลาดบางหลวงดวยส่ือส่ิงพิมพกราฟก 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรคือ นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดบางหลวงทุกคน กลุมตัวอยาง
ไดแก นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดบางหลวง จํานวน 100 คน เลือกโดยใชวิธีการสุมอยางงาย (sample random 
sampling)  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
   1. ส่ือสิ่งพิมพกราฟกแนะนําแหลงทองเที่ยวตลาดบางหลวง 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 แผนพับ
หรือโบรชัวรขนาด A4 จํานวน  500  แผน และรูปแบบท่ี 2 แผนปายไวนนิล ขนาดกวาง 30 ซม. สูง 70 ซม. 
จํานวน  5 แผนปาย 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเช่ียวชาญที่มีตอส่ือส่ิงพิมพกราฟกดานเนื้อหาและเทคนิค 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอส่ือส่ิงพิมพกราฟก  
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การรวบรวมขอมูล เก็บขอมูล 2 สวน คือ  
1. ดานคุณภาพของส่ือส่ิงพิมพกราฟก ประเมินดานเนื้อหาและเทคนิคโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน 

ไดแก อาจารยประภาศรี บิดาศักดิ์, อาจารยพรทิพย  เหลียวตระกูล และอาจารยอมลณัฐ โชติกิจนุสรณ  ซ่ึงมี 
ความชํานาญการโดยทํางานประจําดานกราฟกไมตํ่ากวา 3 ป  
             2. ความพึงพอใจตอส่ือส่ิงพิมพกราฟกของกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน เก็บขอมูลระหวางวันท่ี 13-
14 มีนาคม พ.ศ. 2553 และวนัท่ี 20-21 มีนาคม พ.ศ. 2553  

การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหคุณภาพของส่ือส่ิงพิมพกราฟกและความพึงพอใจตอส่ือส่ิงพิมพ
กราฟก  โดยการหาคาเฉล่ียในแตละหัวขอและคาเฉล่ียรวม และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

ผลการวิจัย 
         1. คุณภาพของส่ือส่ิงพิมพกราฟกการประชาสัมพันธตลาดบางหลวง  

1.1 ดานรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพกราฟกการประชาสัมพันธตลาดบางหลวง 
 

ตารางท่ี 1 ระดับคุณภาพดานรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพกราฟก (แผนพับหรือโบรชัวร) 
 

เร่ืองท่ีประเมิน 
ผลการวิเคราะห 

คาเฉล่ีย SD ระดับคุณภาพ 
1. ความเหมาะสมในการออกแบบแผนพับ 
2. ความเหมาะสมในการใชสี 
3. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 
4. ความเหมาะสมในการใชภาพประกอบ 
5. ความสัมพันธระหวางภาพกับตัวอักษร 
6. ขนาดและความสมดุลในการใชภาพประกอบ 
7. สรุปโดยภาพรวม 

4 
3.71 
3.71 
4.02 
4.03 
4.01 
4.32 

0 
0.57 
0.57 
0.04 
0.03 
0.90 
0.59 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

คะแนนเฉล่ียรวม 3.97 0.38 ดี 
  

 จากตารางท่ี  1 พบวาคุณภาพดานรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพกราฟก (แผนพับหรือโบรชัวร) มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.97 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.38 ซ่ึงอยูในชวง 0 ถึง 1 ถือไดวาเปนขอมูลท่ีนาเช่ือถือ สรุป
ไดวารูปแบบของส่ือส่ิงพิมพกราฟก (แผนพับหรือโบรชัวร) มีคุณภาพอยูในระดับดี  
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ตารางท่ี 2 ระดับคุณภาพดานรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพกราฟก (แผนปายไวนนิล)  
 

 
เร่ืองท่ีประเมิน 

 

ผลการวิเคราะห 

คาเฉล่ีย SD ระดับคุณภาพ 

1. ความเหมาะสมในการออกแบบแผนปายไวนนิล 
2. ความเหมาะสมในการใชสี 
3. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 
4. ความเหมาะสมในการใชภาพประกอบ 
5. ความสัมพันธระหวางภาพกับตัวอักษร 
6. ขนาดและความสมดุลในการใชภาพประกอบ 
7. สรุปโดยภาพรวม 

3.90 
3.71 
3.71 
4.02 
3.10 
4.01 
4.32 

0.81 
0.57 
0.57 
0.04 
0.20 
0.90 
0.59 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

คะแนนเฉล่ียรวม 3.82 0.53 ดี 
  
 จากตารางท่ี  2 พบวาคุณภาพดานรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพกราฟก (แผนปายไวนนิล) มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.82 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 ซ่ึงอยูในชวง 0 ถึง 1 ถือไดวาเปนขอมูลท่ีนาเช่ือถือ สรุปไดวารูปแบบ
ของส่ือส่ิงพิมพกราฟก (แผนปายไวนนิล) มีคุณภาพอยูในระดับดี 
 
           1.2 ดานเนื้อหาสาระของส่ือส่ิงพิมพกราฟกการประชาสัมพันธตลาดบางหลวง 

 

ตารางท่ี 3 ระดับคุณภาพดานเนื้อหาสาระของส่ือส่ิงพิมพกราฟก (แผนพับหรือโบรชัวร) 
  

 
เร่ืองท่ีประเมิน 

 

ผลการวิเคราะห 

คาเฉล่ีย SD ระดับคุณภาพ 

1. ความเหมาะสมของเน้ือหาของแผนพับ 
2. ความยาก-งายในการหยิบ จับ พกพา ของแผนพับ 
3. การเรียบเรียงเนื้อหาสาระของแผนพับมีความ    
    เหมาะสมและสอดคลอง 
4. ความเพลิดเพลินในการอานแผนพับ 
5. ความสวยงามของการจัดวางและองคประกอบตาง ๆ 
6. สรุปโดยภาพรวม 

4.01 
3.84 
4.36 
3.92 
3.66 
4.21 
3.97 

0.00 
0.58 
0.92 
0.52 
0.36 
0.26 
0.81 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

คะแนนเฉล่ียรวม 4.00 0.49 ดี 
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 จากตารางท่ี 3 พบวาคุณภาพดานเน้ือหาสาระของส่ือส่ิงพิมพกราฟก (แผนพับและโบรชัวร) มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.00 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 ซ่ึงอยูในชวง 0 ถึง 1 ถือไดวาเปนขอมูลท่ีนาเช่ือถือ สรุป
ไดวาเนื้อหาสาระของส่ือส่ิงพิมพกราฟก (แผนพับหรือโบรชัวร) มีคุณภาพอยูในระดับดี 
 

ตารางท่ี 4 ระดับคุณภาพดานเนื้อหาสาระของส่ือส่ิงพิมพกราฟก (แผนปายไวนนิล)  
 

 
เร่ืองท่ีประเมิน 

 

ผลการวิเคราะห 

คาเฉล่ีย SD ระดับคุณภาพ 

1. ความเหมาะสมของเน้ือหาของแผนปายไวนนิล 
2. ความยาก-งายในการพบเห็นของแผนปายไวนนิล 
3. การเรียบเรียงเนื้อหาสาระของแผนปายไวนนิลมี 
    ความเหมาะสมและสอดคลอง 
4. ความเพลิดเพลินในการอานแผนปายไวนนิล 
5. ความสวยงามของการจัดวางและองคประกอบตาง ๆ 
6. สรุปโดยภาพรวม 

4.00 
3.35 
3.92 
3.84 
4.36 
3.00 
3.62 

0.00 
0.58 
0.07 
0.58 
0.92 
0.21 
0.32 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

คะแนนเฉล่ียรวม 3.73 0.38 ดี 
  
 จากตารางท่ี 4 พบวาคุณภาพดานเนื้อหาสาระของส่ือส่ิงพิมพกราฟก (แผนปายไวนนิล) มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.73 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.38 ซ่ึงอยูในชวง 0 ถึง 1 ถือไดวาเปนขอมูลท่ีนาเช่ือถือ สรุปไดวาเนื้อหา
สาระของส่ือส่ิงพิมพกราฟก (แผนปายไวนนิล) มีคุณภาพอยูในระดับด ี
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 2.  ความพึงพอใจตอส่ือส่ิงพิมพกราฟกการประชาสัมพันธตลาดบางหลวง  
  2.1 ความพึงพอใจดานรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพกราฟกการประชาสัมพันธตลาดบางหลวง 
 

ตารางท่ี 5  ระดับความพึงพอใจดานรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพกราฟก  (แผนพับหรือโบรชัวร)  
 

เร่ืองท่ีสอบถาม 
ผลการวิเคราะห 

คาเฉล่ีย SD ระดับความพงึพอใจ 
1. ความเหมาะสมในการออกแบบแผนพับ 
2. ความเหมาะสมในการใชสี 
3. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 
4. ความเหมาะสมในการใชภาพประกอบ 
5. ความสัมพันธระหวางภาพกับตัวอักษร 
6. ขนาดและความสมดุลในการใชภาพประกอบ 
7. สรุปโดยภาพรวม 

4.35 
4.25 
4.10 
4.30 
4.10 
4.30 
4.25 

0.48 
0.44 
0.43 
0.66 
0.58 
0.58 
0.42 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

คะแนนเฉล่ียรวม 4.24 0.51 มาก 
  

 จากตารางท่ี 5 พบวาความพึงพอใจดานรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพกราฟก (แผนพับหรือโบรชัวร) มีคาเฉล่ีย 
เทากับ 4.24 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 ซ่ึงอยูในชวง 0 ถึง 1 ถือไดวาเปนขอมูลท่ีนาเช่ือถือ สรุปได
วามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 6 ระดับความพึงพอใจดานรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพกราฟก (แผนปายไวนนิล)  
 

เร่ืองท่ีสอบถาม 
ผลการวิเคราะห 

คาเฉล่ีย SD ระดับความพงึพอใจ 
1. ความเหมาะสมในการออกแบบแผนปายไวนนิล 
2. ความเหมาะสมในการใชสี 
3. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 
4. ความเหมาะสมในการใชภาพประกอบ 
5. ความสัมพันธระหวางภาพกับตัวอักษร 
6. ขนาดและความสมดุลในการใชภาพประกอบ 
7. สรุปโดยภาพรวม 

4.26 
4.20 
4.33 
4.28 
4.00 
4.15 
4.32 

0.48 
0.41 
0.43 
0.61 
0.00 
0.23 
0.72 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

คะแนนเฉล่ียรวม 4.22 0.41 มาก 
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 จากตารางท่ี 6 พบวาความพึงพอใจดานรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพกราฟก (แผนปายไวนนิล) มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.22 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.41 ซ่ึงอยูในชวง 0 ถึง 1 ถือไดวาเปนขอมูลท่ีนาเช่ือถือ สรุป
ไดวามีความพงึพอใจอยูในระดับมาก 
 

2.2 ความพึงพอใจดานเนื้อหาสาระของส่ือส่ิงพิมพกราฟกการประชาสัมพันธตลาดบางหลวง 
 

ตารางท่ี 7 ระดับความพึงพอใจดานเน้ือหาสาระของส่ือส่ิงพิมพกราฟก (แผนพับหรือโบวชัวร)  
 

 
เร่ืองท่ีสอบถาม 

 

ผลการวิเคราะห 

คาเฉล่ีย SD ระดับความพงึพอใจ 

1. ความเหมาะสมของเน้ือหาของแผนพับ 
2. ความยาก-งายในการหยิบ จับ พกพา ของแผนพับ 
3. การเรียบเรียงเนื้อหาสาระของแผนพับมีความ 
    เหมาะสมและสอดคลอง 
4. ความเพลิดเพลินในการอานแผนพับ 
5. ความสวยงามของการจัดวางและองคประกอบตาง ๆ 
6. สรุปโดยภาพรวม 

4.66 
3.40 
4.18 
4.35 
4.05 
4.20 
3.98 

0.53 
0.65 
0.42 
0.53 
0.53 
0.45 
0.91 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

คะแนนเฉล่ียรวม 4.12 0.57 มาก 
   
 จากตารางท่ี 7 พบวาความพึงพอใจดานเนื้อหาสาระของส่ือส่ิงพิมพกราฟก (แผนพับหรือโบรชัวร)  มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.12 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 ซ่ึงอยูในชวง 0 ถึง 1 ถือไดวาเปนขอมูลท่ี
นาเช่ือถือ สรุปไดวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
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ตารางท่ี 8 ระดับความพึงพอใจดานเนื้อหาสาระของส่ือส่ิงพิมพกราฟก (แผนปายไวนนิล)  
 

 
เร่ืองท่ีสอบถาม 

 

ผลการวิเคราะห 

คาเฉล่ีย SD ระดับความพงึพอใจ 

1. ความเหมาะสมของเน้ือหาของแผนปายไวนนิล 
2. ความยาก-งายในการพบเห็นของแผนปายไวนนิล 
3. การเรียบเรียงเนื้อหาสาระของแผนปายไวนนิลมี
ความเหมาะสมและสอดคลอง 
4. ความเพลิดเพลินในการอานแผนปายไวนนิล 
5. ความสวยงามของการจัดวางและองคประกอบตาง ๆ 
6. สรุปโดยภาพรวม 

4.03 
3.40 
4.12 
4.53 
4.04 
4.22 
3.82 

0.53 
0.11 
0.42 
0.53 
0.53 
0.45 
0.37 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

คะแนนเฉล่ียรวม 4.02 0.42 มาก 

  
 จากตารางท่ี 8 พบวาความพึงพอใจดานเนื้อหาสาระของส่ือส่ิงพิมพกราฟก ( แผนปายไวนนิล) มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.02 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.42 ซ่ึงอยูในชวง 0 ถึง 1 ถือไดวาเปนขอมูลท่ีนาเช่ือถือ 
สรุปไดวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 

อภิปรายผล  
 1. การประเมินคุณภาพดานรูปแบบของส่ือสิงพิมพกราฟกโดยผูเช่ียวชาญ  

    1.1 แผนพับหรือโบรชัวร มีคุณภาพอยูในระดับดี เนื่องจากมีภาพถายสถานท่ีทองเท่ียวซ่ึงเปนภาพ 
2 มิติ และตัวอักษรมีขนาดพอเหมาะทําใหอานงาย ทําใหกลุมตัวอยางเกิดความสนใจ จึงสรุปไดวาส่ือส่ิงพิมพ
กราฟกการประชาสัมพันธตลาดบางหลวง รูปแบบที่ 1 แผนพับหรือโบรชัวร สามารถใชในการเผยแพรขอมูล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ    
   1.2  แผนปายไวนนิล มีคุณภาพอยูในระดับดี เนื่องจากมีสีสันท่ีสวยงาม สะดุดตา ภาพท่ีใชบงบอก
ถึงเอกลักษณของตลาดไดเปนอยางดี ทําใหกลุมตัวอยางเขาใจความหมายท่ีตองการส่ือไดเปนอยางดี จึงสรุป
ไดวาส่ือส่ิงพิมพกราฟกการประชาสัมพันธตลาดบางหลวง รูปแบบท่ี 2 แผนปายไวนนิล สามารถใชในการ
เผยแพรขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
            2. การประเมินคุณภาพดานเนื้อหาสาระของส่ือส่ิงพิมพกราฟกโดยผูเช่ียวชาญ  

    2.1  แผนพับหรือโบรชัวร มีคุณภาพอยูในระดับดี เนื่องจากจัดวางเนื้อหาไดอยางเหมาะสมอานงาย 
ส้ันแตไดใจความท่ีสมบูรณ ทําใหกลุมตัวอยางเกิดความสนใจ จึงสรุปไดวาส่ือส่ิงพิมพกราฟกการ



315 
 

ประชาสัมพันธตลาดบางหลวง รูปแบบท่ี 1 แผนพับหรือโบรชัวร สามารถใชในการเผยแพรขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ    
                2.2 แผนปายไวนนิล มีคุณภาพอยูในระดับดี เนื่องจากวางตัวอักษรไดอยางเหมาะสม ส้ันกะทัดรัด
ชัดเจนในทุกประโยค อานแลวเขาใจงาย ทําใหกลุมตัวอยางเขาใจความหมายที่ตองการส่ือไดเปนอยางดี จึง
สรุปไดวาส่ือส่ิงพิมพกราฟกการประชาสัมพันธตลาดบางหลวง รูปแบบท่ี 2 แผนปายไวนนิล สามารถใชใน
การเผยแพรขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ส่ือส่ิงพิมพกราฟกรูปแบบท่ี 1 แผนพับหรือโบรชัวร สามารถเขาถึงกลุมตัวอยางไดงายและคาใชจาย
นอย ชุมชนทองถ่ินสามารถนําไปพัฒนาตอและสรางข้ึนมาใชเองได และควรเนนสีสันของกระดาษให
สวยงาม 
 2. ส่ือส่ิงพิมพกราฟกรูปแบบท่ี 2 แผนปายไวนนิล  ตองใชเคร่ืองมือหลายชนิดในการพัฒนา ถาชุมชน
ทองถ่ินจะทําข้ึนมาเพื่อใชงาน จะตองเขารับการฝกอบรมโปรแกรมตาง ๆ กอน จึงจะสามารถนําไปใชได และ
ควรทําแผนปายใหมีขนาดใหญและจัดทําแผนท่ีเสนทางใหมีความชัดเจนมากข้ึน 
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการใชสื่อนวัตกรรมการสอนและ

เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนวัดศรีพโลทัย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคัดเลือกโดยการสุมตัวอยาง
แบบเจาะจง แบงเปน 2 กลุม ไดแก 1) กลุมผูบริหาร ครูผูสอน และเจาหนาท่ีของโรงเรียนวัดศรีพโลทัย จํานวน 
10 คน และ 2) กลุมผูเรียน คือนักเรียนของโรงเรียนวัดศรีพโลทัย  จํานวน  20  คน  ใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม โดยมีผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 5 คน ตรวจสอบเครื่องมือ ไดคาความเชื่อมั่น (IOC) เทากับ 
0.79 เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณ  การใชแบบสอบถาม  และการสังเกตการณแบบมีสวนรวม
และไมมีสวนรวม  ผลการวิจัยพบวา 1) ดานสภาพปจจุบัน พบวามีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการบริการทางการศึกษา โดยใหความสําคัญ
ในการดําเนินการเปนลําดับตน ๆ 2) ดานปญหาความตองการดานบุคลากรและงบประมาณ พบวาปญหา
สวนใหญคือบุคลากรขาดความรูในการผลิตส่ือนวัตกรรมประกอบการจัดกิจกรรมและยังขาดประสบการณ 
111 
* ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปการศึกษา 2554 
** อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี 
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ในการใชนวัตกรรมทางการศึกษา  3) ดานปญหาและความตองการดานอุปกรณ สถานท่ี ส่ิงอํานวยความสะดวก 
พบวามีความทันสมัยพอควรแตยังขาดการดูแลและพัฒนาอยางตอเนื่อง และ 4) ดานปญหาและความตองการ
ดานส่ือการเรียนการสอน พบวายังไมมีการนําส่ือนวัตกรรมมาใชในการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 
และตองการส่ือนวัตกรรมท่ีหลากหลาย สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน และสามารถนํามาใชควบคูกับ
การเรียนการสอนไดท้ังในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 
คําสําคัญ: ส่ือการสอน, เทคโนโลยีสารสนเทศ, โรงเรียนวัดศรีพโลทยั 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to examine situations, problems and needs in using 

instruction media and information technology at Sripalothai School. The sampling groups of this research 
were divided into two groups: 10 staffs and 20 learners from Sripalothai School, all of whom were selected 
by means of simple purposive sampling.  Research methods applied to collect quantitative data included 
interviews and questionnaires for participant and non-participant observations, as well as documentary studies. 
The process and product research tools were evaluated by five experts revealing an Index of Item Objective 
Congruence (IOC) of 0.79. The research findings were as follows: 1) in terms of the current situation aspect, the 
application of information technology and communications to enhance the management and educational 
services was given priory, 2) in terms of the problem, staff need, and budget, the staff were not 
knowledgeable in producing innovation media for activities and lacked experience in the use of 
educational innovation, 3) regarding problems and needs of equipment and facilities, the equipment and 
facilities were fairly modern, but neither good care nor continuous improvement was done, and 4) 
concerning the problem and need of educational media, the innovation media were not constantly used in 
teaching and learning, a variety of innovation media were needed to attract students’ interests, and the 
media could be used both in and out of classroom. 
Keywords: instruction media, information technology, Sripalothai School. 
 

บทนํา 
ปจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือนวัตกรรมการสอนมีบทบาทอยางกวางขวางใน

ทุกวงการ และเทคโนโลยีดังกลาวไดกลายเปนเคร่ืองมือสําคัญของการทํางานทุกดาน นับต้ังแตดานการศึกษา 
การเรียนการสอน การฝกอบรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม สาธารณสุข การวิจัยและพัฒนา 
ตลอดจนดานการแพทยและวิทยาศาสตร จะเห็นวาไมมีงานดานใดท่ีไมมีการนําเทคโนโลยีเขาไปชวยในการ
ทํางานนั้น ๆ เม่ือมีการนําเทคโนโลยีไปประยุกตใชจะเห็นไดวา ทําใหงานน้ัน ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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มากยิ่งข้ึน (เศรษฐชัย ชัยสนิท, 2550, หนา 31-33) นอกจากนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศยังถือเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญ
อยางยิ่งตอมนุษยชาติท้ังในปจจุบันและอนาคต ไมมีเทคโนโลยีใดท่ีจะมีบทบาทสําคัญในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม วัฒนธรรมการทํางานและการเรียนรูของมนุษยไดมากเทากับเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครรชิต  
มาลัยวงศ, 2542) เราจึงปฏิเสธไมไดวาในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสมัยใหมเปนส่ิงท่ีมี
ความสําคัญเปนอยางมากตอการพัฒนาประเทศและมีแนวโนมท่ีจะมีความสําคัญมากยิ่งข้ึนในอนาคต เนื่องจาก
เปนเคร่ืองมือในการดําเนินงานและทําใหการจัดการขอมูลตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นับต้ังแตการ
ผลิต การจัดเก็บ การประมวลผล การเรียกใช รวมท้ังการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันเพื่อการแลกเปล่ียน
เรียนรู (สวงค บุญปลูก และปญญเดช พันธุวัฒน, 2549) ตามแนวทางจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวมและไดรับความสะดวกในการเรียนรู เชน ในมาตรา 25 กําหนดวา  
“รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดต้ังแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ รวมท้ังการสงเสริมการใช
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู”  (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543) และยังไดใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาและสงเสริมการใช ทําใหเกิดองคกรท่ีรับผิดชอบการพัฒนานโยบาย แผนงาน และโครงการ
ระดับชาติ  คือการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบเครือขายการพัฒนาส่ือเทคโนโลยี ผูเรียน และการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาเปนนโยบายสําคัญของประเทศตาง ๆ 
เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปนสังคมสารสนเทศ (information technology society) และสังคมแหงความรู 
(knowledge society) สอดคลองกับการพัฒนาประเทศตอไป จะเห็นวาหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติฉบับนี้ เนนการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีและสามารถเรียนรูไดในทุกท่ีทุก
เวลาเพื่อพัฒนาใหผูเรียนไดเรียนรูตามศักยภาพ (ธวัชชัย ชาญวิทยากุล, 2539) ดังนั้น การเรียนรูผานส่ือนวัตกรรม
การสอนและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา 
โดยมีเปาหมายเพื่อใหผูเรียนไดแลกเปล่ียนเรียนรู เนนการเรียนจากการคนควาและการปฏิบัติ ทําใหผูเรียน
รูสึกอยากมีสวนรวมอยางไมรูตัวในการทํากิจกรรม ท้ังนี้การพัฒนาศักยภาพของผูเรียนมีความสําคัญเปน
อยางยิ่ง เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเม่ือจบการศึกษาไปยังสามารถนําความรู
และประสบการณท่ีไดรับไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพได เนื่องจากจํานวนผูเรียนท่ีมีมากข้ึนวิธีการ
ถายทอดวิทยาการความรู เชน บรรยายหนาช้ันเรียน การเขียนบนกระดานดํา การใหผูเรียนจดตาม การให
ผูเรียนทําการบาน และการใหรวมกันอภิปรายสรุปหนาช้ันเรียน เปนกิจกรรมการเรียนท่ีไมเพียงพอตอการ
สนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนอีกตอไป เนื่องจากเนื้อหาความรูบางอยางเปนเร่ืองท่ีเขาใจยากและตองใช
เวลามากแตตองถูกจํากัดดวยเร่ืองของสถานท่ีและเวลา จึงทําใหผูสอนไมสามารถถายทอดความรูใหผูเรียน
เขาใจไดภายในระยะเวลาอันส้ัน การนําส่ือนวัตกรรมการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียน
การสอนจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน (Settachai Chaisanit, Apichai 
Trangansri & Luddawan Meeanan, 2012, p. 2) 

จากความเปนมาและปญหาตาง ๆ ดังท่ีไดกลาวแลวในขางตน  คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพปญหา
และความตองการใชส่ือนวัตกรรมการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนวัดศรีพโลทัย จังหวัดชลบุรี 
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เพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศใหตรงตอความตองการ และสามารถแกปญหา
การเรียนการสอน การขาดแคลนส่ือ และเพิ่มโอกาสในการเขาถึงส่ือ การรับรูขอมูลขาวสาร  ความรู ความบันเทิง 
ใหกับผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อทําใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู การแบงปน และความยั่งยืนของสังคม
และประเทศไทยสืบไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาสภาพปญหา และความตองการใชส่ือนวัตกรรมการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการรวมกับการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ดังนี ้

ประชากรและกลุมตัวอยาง  มี 2 สวนคือ กลุมผูบริหาร ไดแก ครูผูสอน และเจาหนาท่ีของโรงเรียน
วัดศรีพโลทัย จังหวัดชลบุรี และกลุมผูเรียน ไดแก นักเรียนของโรงเรียนวัดศรีพโลทัย จังหวัดชลบุรี ใชวิธี
สุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) ไดกลุมตัวอยางในสวนของผูบริหาร ครูผูสอน และเจาหนาท่ี 
จํานวน 10 คน และสวนของผูเรียน จํานวน 20 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการใช
ส่ือนวัตกรรมการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีขอคําถาม 4 ตอน ไดแก สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาการใชส่ือนวัตกรรมการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความตองการใชส่ือนวัตกรรมการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคําถามปลายเปดสําหรับการแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมและใหขอเสนอแนะตาง ๆ 

การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการสัมภาษณ ใชแบบสอบถาม  และการสังเกตการณ
แบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน รวมกับการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา 

 

ผลการวิจัย  
 1.  สภาพการใชส่ือนวัตกรรมการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนวัดศรีพโลทัย พบวา
ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
การบริการทางการศึกษา มีการใหความสําคัญในการดําเนินการเปนลําดับตน ตามดวยการดําเนินการดาน
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเรียนรู และดานการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเกิดประโยชนและสรางสรรค ตามลําดับ 
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 2. ปญหาการใชส่ือนวัตกรรมการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานบุคลากรและงบประมาณ พบวา มี
ปญหาอยูท่ีระดับปานกลาง ( x = 3.38, SD = 0.65) ดานอุปกรณ สถานท่ี ส่ิงอํานวยความสะดวก มีปญหาอยูท่ี
ระดับปานกลาง ( x = 3.25, SD = 0.74) และดานการเรียนการสอน มีปญหาอยูท่ีระดับปานกลาง ( x = 3.30, SD = 
1.12) ดังตารางท่ี 1  
 
   ตารางท่ี 1  ปญหาการใชส่ือนวัตกรรมการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

รายการประเมินปญหาการใชส่ือนวัตกรรมการสอน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับของปญหา 

x  SD ความหมาย 

1) ดานบุคลากรและงบประมาณ 3.38 0.65 ปานกลาง 
2) ดานอุปกรณ สถานท่ี ส่ิงอํานวยความสะดวก 3.25 0.74 ปานกลาง 
3) ดานส่ือการเรียนการสอน 3.30 1.12 ปานกลาง 

 
3.  ความตองการใชส่ือนวัตกรรมการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานบุคลากรและงบประมาณ พบวา

มีความตองการอยูท่ีระดับมาก ( x = 3.49, SD = 0.78) ดานอุปกรณ สถานท่ี ส่ิงอํานวยความสะดวก มีความตอง 
การอยูท่ีระดับมาก ( x = 4.08, SD = 1.05) และดานการเรียนการสอน มีความตองการอยูท่ีระดับมาก ( x = 4.25, 
SD = 0.84) ดังตารางท่ี 2 
 
  ตารางท่ี 2  ความตองการใชส่ือนวัตกรรมการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

รายการประเมินความตองการใชส่ือนวัตกรรม      
การสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับของปญหา 

x  SD ความหมาย 

1) ดานบุคลากรและงบประมาณ 3.96 0.78 มาก 
2) ดานอุปกรณ สถานท่ี ส่ิงอํานวยความสะดวก 4.08 1.05 มาก 
3) ดานส่ือการเรียนการสอน 4.25 0.84 มาก 

 

อภิปรายผล 
 1. ดานสภาพปจจุบันของการใชส่ือนวัตกรรมการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวาดานการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการบริการ
ทางการศึกษา มีการใหความสําคัญในการดําเนินการเปนลําดับตน ๆ ซ่ึงไดดําเนินการลุลวงไปแลวหลายสวน 
ท้ังระบบเว็บไซตและระบบบริหารจัดการการศึกษา เนื่องจากไดรับการสนับสนุนดานระบบและการอบรม
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จากสวนกลางและกระทรวงศึกษาธิการ ในสวนอ่ืน ๆ เชน ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ดานการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ดานการจัดหาอุปกรณและพัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ทางโรงเรียนเห็น
ความสําคัญในดานนี้เปนอยางมากและใหการสนับสนุนสงเสริมตลอดมา แตการดําเนินการยังไมสําเร็จ
เทาท่ีควร และยังตองการการสนับสนุนชวยเหลือจากสวนกลางและภายนอกอยางตอเนื่อง 
 2. ปญหาและความตองการดานบุคลากรและงบประมาณ พบวาบุคลากรสวนใหญยังขาดความรูใน
การผลิตส่ือประกอบการจัดกิจกรรมและขาดประสบการณในการใชนวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากรสวน
ใหญใหความรวมมือในการใชนวัตกรรมเเตยังขาดความตอเนื่อง  ท้ังนี้ทางโรงเรียนตองการการสงเสริมให
เขารับการอบรมสัมมนา สงเสริมใหเกิดการศึกษาดวยตนเอง เพื่อเพิ่มความรูเเละประสบการณในการใชส่ือ
นวัตกรรมทางการศึกษาใหมากข้ึน ดานงบประมาณ พบวายังขาดงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรม  ขาด
วัสดุอุปกรณเเละงบประมาณท่ีจะพัฒนาส่ือนวัตกรรม การจัดหา การใช การดูเเลรักษา เเละจัดหาส่ือท่ี
ทันสมัย ท้ังนี้ทางโรงเรียนตองการใหหนวยงานท่ีมีสวนเกี่ยวของจัดหางบประมาณสนับสนุนเเละชวยเหลือ เพื่อ
พัฒนานวัตกรรมใหมีคุณภาพท่ีดียิ่งข้ึน 
 3. ปญหาและความตองการดานอุปกรณ สถานท่ี ส่ิงอํานวยความสะดวก พบวาอุปกรณ สถานท่ี ส่ิง
อํานวยความสะดวกมีความทันสมัยพอควรแตยังขาดการดูแลและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพราะเม่ือเกิดปญหา
หรือขอขัดของยังไมสามารถแกไขไดท้ังหมด ท้ังนี้ทางโรงเรียนตองการวัสดุ อุปกรณ และส่ิงอํานวยความ
สะดวกท่ีมากข้ึนตามความจําเปนในปจจุบัน และหากมีกระบวนการขั้นตอนในการจัดการดูแลวัสดุ อุปกรณ 
และส่ิงอํานวยความสะดวกไดอยางตอเนื่องและเรียบรอย จะทําใหเกิดผลดีกับทางโรงเรียนเปนอยางมาก  
 4. ปญหาและความตองการดานส่ือการเรียนการสอน พบวาผูเรียนเเตละคนมีความรู ความสามารถ
เเละสติปญญาท่ีเเตกตางกัน  เนื้อหาการเรียนการสอนในปจจุบันมีมาก การเรียนการสอนเเตละคร้ังไม
ตอเนื่องกัน ผูเรียนบางคนอาจไมใสใจในการทํากิจกรรมการเรียนรู รวมท้ังการใชส่ือนวัตกรรมบางชนิดนั้น 
ผูเรียนตองเขาคิวรอนาน เเละยังไมมีการนําส่ือนวัตกรรมมาใชในการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ท้ังนี้
ทางโรงเรียนยังตองการส่ือนวัตกรรมที่หลากหลาย สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน และสามารถ
นํามาใชควบคูกับการเรียนการสอนไดท้ังในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 
 การศึกษาสภาพปญหาและความตองการใชส่ือนวัตกรรมการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงเรียนวัดศรีพโลทัย เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาและแกไขปญหาสังคมและองคกรท่ีไดรับความสนใจอยาง
แพรหลายในปจจุบัน ผลการวิจัยสามารถนําไปใชเพื่อพัฒนาแนวทางและสรางส่ือนวัตกรรมในการแกปญหา
การขาดส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสมและตรงตอความตองการ
ของผูใช หนวยงานท่ีสนใจสามารถนําผลการวิจัยดังกลาวไปศึกษาเพิ่มเติม เพื่อวิเคราะหหาวิธีการแกไขปญหา
ท่ีกําลังประสบอยู โดยการรวมกันวางแผนและกําหนดการดําเนินงานตามแผนหรือโครงการ พรอมท้ังการ
ปฏิบัติตามแผน เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการแกไขปญหาไดถูกตองตรงตามความตองการและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู การแบงปน และความยั่งยืนของสังคมไทยสืบไป 
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ชองทางที่เหมาะสมในการจัดจําหนายกลวยไม 
APPROPRIATE CHANNELS OF DISTRIBUTION ORCHIDS 

 
ดนัย เหลืองคชนารถ* 

Danai Luangkotchanart 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความเหมาะสมของชองทางการจัดจําหนายกลวยไมตามความ

คิดเห็นของผูปลูกกลวยไมในเขตพื้นท่ีทวีวัฒนา จํานวน 45 สถานประกอบการ รวมท้ังหมด 5 ชองทาง ไดแก  1) 
ชองทางการจัดจําหนายแบบผูบริโภคโดยตรง 2) ชองทางการจัดจําหนายแบบผานคนกลางในประเทศ  3) 
ชองทางการจัดจําหนายแบบผานคนกลางสงออก 4) ชองทางการจัดจําหนายแบบพอคาคนกลางจําหนายใน
ประเทศและสงขายตางประเทศ และ 5) ชองทางการจัดจําหนายผสม โดยตรง คนกลางในประเทศและคนกลาง
สงออกตางประเทศ เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามและใชคาสถิติแบบ C.V. ในการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัย
พบวา  ชองทางท่ีเหมาะสมในการจัดจําหนายกลวยไมคือ ชองทางการจัดจําหนายแบบผสม โดยตรง คนกลาง
ในประเทศและคนกลางสงออกตางประเทศ ซ่ึงผูปลูกกลวยไมในพื้นท่ีเขตทวีวัฒนามีความตองการใชชองทาง
การจัดจําหนายแบบผสมท่ีสุด รองลงมาไดแก ชองทางการจัดจําหนายแบบพอคาคนกลางจําหนายในประเทศ
และสงขายตางประเทศ แบบชองทางการจัดจําหนายผานคนกลางสงออก แบบชองทางการจัดจําหนายผาน
คนกลางในประเทศ และชองทางการจัดจําหนายแบบผูบริโภคโดยตรง ตามลําดับ 
คําสําคัญ: ชองทางการจัดจําหนาย, กลวยไม 
 

ABSTRACT 
The objective of this research is to study the channel of distribution orchids according to orchid 

gardeners in Tavivatana district. In the opinions of 45 entrepreneurs, there are 5 ways to sell orchids: 1) to 
sell to consumers 2) to sell through domestic middlemen 3) to sell through exporter middlemen 4) to sell 
through domestic and exporter  middlemen and 5) to sell to consumer, domestic middlemen and exporter 
middlemen. The method of collecting data is to use questionnaire and C.V. statistic analysis. The result of 
this research finds out that the most proper way to sell orchids is to sell to consumers, domestic middlemen 
and exporter middlemen. This mixed way of selling is most wanted by orchid gardeners in Tavivatana 
____________________________________________ 
*อาจารยประจําสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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district. The next proper ways to sell orchids is to sell through domestic and exporter  middlemen, to sell 
through  exporter  middlemen, to sell through  domestic   middlemen, and to sell to consumers respectively. 
Keywords: channel of distribution, orchid. 
 

บทนํา 
กลวยไมเปนพืชท่ีมีรากก่ึงอากาศ ลําตนท่ีเห็นโผลพนจากเคร่ืองปลูกสามารถเจริญเปนหนอใหม

หรือชอดอก และสามารถเจริญในแนวนอนไปตามผิวของเคร่ืองปลูกได ลักษณะของเหงามีขอและปลองถ่ี 
สําหรับดอกกลวยไมประกอบดวยกลีบดอกท่ีอาจมีลักษณะแตกตางกันออกไป มีปากหรือกระเปาสําหรับลอ
แมลงเพ่ือชวยผสมพันธุ ดอกกลวยไมเปนดอกสมบูรณเพศ มีสวนของกานเกสรตัวผู กานและยอดเกสรตัว
เมีย รวมเปนอวัยวะเดียวกันเรียกวา “เสาเกสร” โดยอับเกสรตัวผูอยูท่ีสวนปลายเสาเกสรและยอดเกสรตัวเมีย
อยูใตอับเรณู ลักษณะเปนแองต้ืน ๆ ภายในมีเมือกเหนียวเพื่อชวยในการผสมพันธุ สําหรับรังไขของดอก
กลวยไมอยูตรงสวนของกานดอก กลวยไมเปนพืชท่ีชาวโลกรูจักดีมาแตดึกดําบรรพ เปนดอกไมท่ีมีสีสัน
และลักษณะสวยงามนิยมปลูกเล้ียงกันท่ัวโลก นักพฤกษศาสตรไดตรวจสอบช่ือกลวยไมในโลก พบวาใน
ธรรมชาติมีกลวยไมไมนอยกวา 25,000 ชนิด มีการผสมพันธุชนิดใหมและจดทะเบียนไวแลวอีกไมนอยกวา 
30,000 ชนิด กลวยไมในธรรมชาติสวนใหญ โดยเฉพาะกลวยไมอิงอาศัยจะข้ึนกระจายพันธุอยูมากในเขต
อบอุนและเขตรอนของโลก ในประเทศไทยน้ัน นักพฤกษศาสตรไทยและเดนมารกรวมกันคนพบและ
ตรวจสอบรายช่ือถูกตองแลว จนถึงป พ.ศ. 2543 พบวามีอยู 177 สกุล จํานวน 1,125 ชนิด (วีระชัย ณ นคร 
และสุรางครัชต อินทะมุสิก, 2543, หนา 13)  กลวยไมไทยหรือกลวยไมพื้นเมืองข้ึนอยูตามคบไม กิ่งไม บน
ดิน บนหิน บนภูเขา ริมฝงแมน้ําลําธาร หวยหนอง คลองบึง ในปาทึบ ปาโปรง ทุก ๆ ภาคของประเทศ ปจจุบัน
กลวยไมปาถูกทําลายเน่ืองจากการตัดไมทําลายปา ไฟปา และชาวบานนําไปขาย ซ่ึงเปนการทําลายทรัพยากร
อันลํ้าคาของธรรมชาติ ทําใหระบบนิเวศนของปาเปล่ียนแปลง มีอุณหภูมิสูงข้ึนและความชื้นลดลง ไมเหมาะแก
การเจริญเติบโตของกลวยไม ทําใหกลวยไมในบริเวณนั้น ๆ ตายหรือเติบโตชามาก   

สินคาประเภทดอกกลวยไมเกี่ยวของอยางมากกับคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ เชน รูปราง ลักษณะ 
ขนาด ความเล็ก ความใหญ การเส่ือมสภาพ เสียหายงาย เปนตน รวมท้ังระเบียบขอบังคับของรัฐบาลเก่ียวกับ
การจัดจําหนาย ลวนแลวแตเปนปจจัยท่ีจะนํามากําหนดชองทางการจัดจําหนายกลวยไมได การพิจารณาชอง
ทางการจัดจําหนายจึงมีปจจัยหลายประการท่ีฝายจัดการจะตองนํามาเปนขอพิจารณากอนท่ีจะตัดสินใจวา
ชองทางการจัดจําหนายรูปแบบใดท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ไดแก ดานตัวผลิตภัณฑ ดานการตลาด ดาน
กิจการ ดานตัวกลาง ดานชองทางการจัดจําหนาย เปนตน เพราะกิจกรรมทางการตลาดจะทําใหสินคาหรือ
บริการเคล่ือนยายจากผูผลิตไปยังผูบริโภค การเลือกชองทางการจัดจําหนายนั้น นอกจากจะตองพิจารณาถึง
ปจจัยตาง ๆ แลว ตนทุนคาใชจายในการขนยายสินคา สภาพการแขงขันในตลาด คูแขงขัน และการควบคุม
ชองทางการจัดจําหนาย ก็มีความสําคัญไมแพกัน 
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ดวยเหตุผลและปญหาดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยสนใจเร่ือง ชองทางการจัดจําหนายกลวยไม โดยเลือก
ศึกษาในพื้นท่ีเขตทวีวัฒนา เนื่องจากอยูในกรุงเทพฯ และเปนเขตติดตอกับจังหวัดนครปฐมซ่ึงเปนแหลง
ปลูกกลวยไมสงออกเปนอันดับตน ๆ ของประเทศไทย ท้ังยังเปนเสนทางผานท่ีสะดวกท่ีสุดท่ีจะนําสินคา
ขนสงผานกรุงเทพไปยังภาคใตและภาคตะวันตกอีกดวย   
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาชองทางการจัดจําหนายกลวยไม 

     2.  เพื่อศึกษาความเหมาะสมของชองทางการจัดจําหนายกลวยไม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีประชากรคือ ผูปลูกกลวยไมในพื้นท่ีเขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 
กลุมตัวอยางคัดเลือกแบบเจาะจงเฉพาะผูปลูกกลวยไมมาไมนอยกวา 3 ป จํานวน  45 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ ขอคําถามมี 3 ตอน ไดแก 
ขอมูลท่ัวไป ชองทางการจัดจําหนายกลวยไม 5 ชองทาง และคําถามปลายเปด วิเคราะหขอมูลดวยการหาคาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และหาคาการจัดจําหนายกลวยไม (C.V.) นอยท่ีสุด คือ ชองทางการจัดจําหนาย
กลวยไมท่ีเหมาะสมสําหรับผูปลูกกลวยไมในเขตพื้นท่ีทวีวัฒนา (สัมพันธุ  จันทรดี, 2545, หนา 79) ดังนี้ 
 

                                100
..

.. X
X

DS
VC   

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ชองทางท่ีเหมาะสมในการจัดจําหนายกลวยไม แบงออกเปน 5 ชองทาง ไดแก 1) ชองทางการจัดจําหนาย
แบบผูบริโภคโดยตรง   2) ชองการจัดจําหนายผานคนกลางในประเทศ   3) ชองทางการจัดจําหนายผานคนกลาง
สงออก 4) ชองทางการจัดจําหนายแบบพอคาคนกลางจําหนายในประเทศและจําหนายสงขายตางประเทศ  
และ 5) ชองทางจัดจําหนายผสม โดยตรง คนกลางในประเทศ และคนกลางสงออกตางประเทศ ดังตารางท่ี 
1- 5 และเปรียบเทียบชองทางการจัดจําหนาย ดังตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 1 ชองทางการจัดจําหนายแบบผูบริโภคโดยตรง 

ขอคําถาม คาเฉลี่ย 

( x ) 

คาเบ่ียงเบน 

SD 

ระดับการใชชองทาง 
การจัดจําหนาย 

1. การใหลูกคามารับกลวยไมที่สวน 3.97 .33 มาก 
2. การไดเปรียบในเชิงการแขงขัน 3.00 .79  
3. การมีลูกคาประจําจํานวนมาก 2.62 .93           ปานกลาง 
4. สามารถใหเครดิตลูกคาไดโดยไมกอใหเกิดความเสียหาย 
    แกธุรกิจ 

2.17 .44  

5. การมีลูกคาจํานวนมาก 2.08 .35  
6. การมีขนาดของการสั่งซ้ือ (เทียบกับสินคาท่ีมีขาย) 1.97 .33  
7. เปนผูกําหนดราคากลวยไมเอง 1.62 .44  
8. ปจจุบันนํากลวยไมไปขายท่ีตลาด 1.62 .93 นอย 
9. สามารถเลือกลูกคาท่ีตองการขาย 1.62 .93  
10. สามารถควบคมุชองทางการจัดจําหนาย 1.62 .93  
11. ไมสามารถใหเครดิตลูกคา 1.62 .93  
12. สามารถผลิตกลวยไมไดตามจํานวนตองการในแตละป 1.55 .72 นอย 
13. การมีคาใชจายนอยสําหรับการขายกลวยไม  1.11 .32 ที่สุด 

รวม 2.08 .37 นอย 

 
 
ตารางท่ี 2 ชองการจัดจําหนายผานคนกลางในประเทศ 

ขอคําถาม 
คาเฉลี่ย 

( x ) 

คาเบ่ียงเบน 

SD 

ระดับการใช
ชองทาง 

การจัดจําหนาย 

1. การสั่งซ้ือกลวยไมของพอคาขายสงหรือพอคาคนกลาง 3.62 .93 มาก 
2. มีจํานวนพอคาคนขายสงหรือพอคาปลีก 3.62 .93  
3. ลูกคาเปนพอคาขายสง 3.31 .46  
4. สามารถผลิตกลวยไมใหพอคาคนกลางไดตามจํานวนท่ีตองการใน 
     แตละป 

2.93 .83  

5. ไมสามารถขายกลวยไมใหแกลูกคาท่ัวไป 2.80 .81           ปานกลาง 
6. สามารถขายกลวยไมใหพอคาคนกลาง 2.68 .46  
7. มีคาใชจายนอยสาํหรับการขายกลวยไมใหพอคาคนกลาง 2.68 .46  
8. สามารถใหเครดิตพอคาคนกลางไดโดยไมกอใหเกิดความเสียหาย 
     แกธุรกิจ 

1.93 .83  

9. ไมสามารถใหเครดิตพอคาคนกลาง 1.68 .79 นอย 
10. เปนผูกําหนดราคากลวยไมหรือพอคาคนกลางเปนผูกําหนด 1.68 .46  
11. สามารถเลือกลูกคาท่ีจะมาเปนพอคาคนกลาง 1.66 .60  
12. ไดเปรียบในเชิงการแขงขันจากการใชพอคาคนกลาง 1.55 .75 นอย 
13. สามารถควบคมุชองทางการจัดจําหนายของพอคาคนกลาง 1.17 .38 ที่สุด 

รวม 2.41 .27 นอย 
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ตารางท่ี 3 ชองทางการจัดจําหนายผานคนกลางสงออก 

ขอคําถาม 
คาเฉลี่ย 

( x ) 

คา
เบ่ียงเบน 

SD 

ระดับการใช
ชองทาง 

การจัดจําหนาย 

1. พอคาขายสงหรือคาปลีกเปนผูมาเลือกซื้อกลวยไมที่สวน 4.31 0.46 มาก 
2. ไมสามารถใหเครดิตกับพอคาขายสงหรือคาปลีก 4.00 0.79  
3. มีผูซื้อกลวยไมจาํนวนมากเปนพอคาขายสง 3.31 0.46  
4. มีปริมาณจากการสั่งซ้ือที่เปนของพอคาขายสงหรือคนกลาง 3.31 0.46           ปานกลาง 

5. ปจจุบันเปนคนนํากลวยไมไปสงใหกับพอคาขายสงหรือคาปลีก 2.8 0.75  

6. มีคาใชจายนอยสาํหรับการขายกลวยไมใหพอคาขายสงหรือคาปลีก  2.37 0.93  
7. สามารถกําหนดราคากลวยไมใหกับพอคาขายสงหรือพอคาขายปลีก 2.06 0.83  
8. สามารถผลิตกลวยไมใหแกพอคาขายสงหรือพอคาคนกลางไดตามจํานวนท่ี  
     ตองการในแตละป 

2 0.79  

9. สามารถใหเครดิตพอคาขายสงหรือคาปลีกไดโดยไมกอใหเกิดความ 
    เสียหายแกธุรกิจ 

1.95 0.87 นอย 

10. สามารถเลือกลูกคาท่ีเปนพอคาขายสงหรือคาปลีก 1.91 .82.  
11. ไดเปรียบในเชิงการแขงขันจากการใชพอคาขายสงหรือคาปลีก 1.68 0.46  
12. สามารถควบคมุชองทางการจัดจําหนายของพอคาขายสงหรือคาปลีก 1.31 46        นอยที่สุด 

รวม 2.58 .16 นอย 

 
ตารางท่ี 4 ชองทางการจัดจําหนายแบบพอคาคนกลางจําหนายในประเทศและจําหนายสงขายตางประเทศ 

 

ขอคําถาม 
คาเฉลี่ย 

( x ) 

คาเบ่ียงเบน 

SD 

ระดับการใช
ชองทาง 

การจัดจําหนาย 

1. พอคาขายสงออกนอกประเทศเปนผูมาเลือกซื้อกลวยไมที่สวน 3.37 0.93  
2. มีผูซื้อกลวยไมจาํนวนมากเปนพอคาขายสงออกนอกประเทศ 2.68 0.46          ปานกลาง 
3. มีปริมาณจากการสั่งซ้ือที่เปนของพอคาขายสงออกนอกประเทศ  2.62 0.49  
4.  มีคาใชจายนอยสําหรับการขายกลวยไมใหพอคาขายสงออกนอกประเทศ 2.46 0.86  
5. สามารถผลิตกลวยไมใหแกพอคาขายสงออกนอกประเทศไดตามจํานวน 
    ที่ตองการในแตละป 

2.31 0.46  

6. สามารถเลือกลูกคาท่ีเปนพอคาขายสงออกนอกประเทศ 2.31 0.46  
7. สามารถกําหนดราคากลวยไมใหกับพอคาขายสงออกนอกประเทศ 1.93 0.83 นอย 
8. ไมสามารถใหเครดิตกับพอคาขายสงออกนอกประเทศ 1.73 0.57  
9. สามารถควบคุมชองทางการจัดจําหนายของพอคาขายสงออกนอกประเทศ 1.73 0.44  
10. ไดเปรียบในเชิงการแขงขันจากการใชพอคาขายสงออกนอกประเทศ 1.68 0.46  
11. ปจจุบันเปนคนนํากลวยไมไปสงใหกับพอคาขายสงออกนอกประเทศ 1.68 0.46  
12. สามารถใหเครดิตพอคาขายสงออกนอกประเทศไดโดยไมกอใหเกิด 
      ความเสียหายแกธุรกิจ 

1.62 0.93  

รวม 2.18 .12 นอย 
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ตารางท่ี 5 ชองทางการจัดจําหนายแบบประสม โดยตรง คนกลางในประเทศ และคนกลางสงออก 
                 ตางประเทศ 

 

ขอคําถาม 
คาเฉลี่ย 

( x ) 

คาเบ่ียงเบน 

SD 

ระดับการใช
ชองทาง 

การจัดจําหนาย 

1. การขายตรงกับคนกลางภายในประเทศและคนกลางสงออกนอกประเทศ 4.84 0.42      มากท่ีสุด 
2. การขายใหกับคนกลางภายในประเทศและคนกลางสงออกนอกประเทศ 4.22 0.97  
3. การใหพอคาคนกลางท่ีขายสงออกนอกประเทศมารับสินคาท่ีสวน 3.95 0.42  
4. การขายตรงกับผูใชและคนกลางภายในประเทศ 3.62 0.49 มาก 
5. สินคาท่ีขายสงใหพอคาคนกลางสงออกนอกประเทศไดมาตรฐาน 
    ตามตองการ มีปริมาณมากพอ 3.62 0.49  
6. สินคาท่ีขายใหพอคาสงออกนอกประเทศจะไดราคาดี 2.95 0.36           ปานกลาง 
7. การขายตรงกับผูใชและคนกลางสงออกนอกประเทศ 2.62 0.49  
8. การไดเปรียบในเชิงการแขงขันจากการเลือกใชพอคาขายสงออกนอกและ 
    พอคาคนกลางภายในประเทศ 2.37 0.49 

 

9. ราคากลวยไมที่ขายใหกับพอคาคนกลางเพื่อสงออกนอกประเทศมีราคา 
     เหมาะสม 2.37 0.49    นอย 
10. การใชชองทางการจัดจําหนายของพอคาขายสงออกนอกประเทศ 2.2 0.45  
11. การควบคุมชองทางการจัดจําหนายไดทุกชองทางเพือ่ใหไดประโยชน 
      สูงสุด 2.02 0.14  
12. สินคาท่ีขายแลวไมมีการสงกลับคืน 1.75 0.98  

รวม 3.04 0.07 ปานกลาง 

 
ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบชองทางการจัดจําหนายกลวยไม  

ชองทางการจัดจําหนายกลวยไม x  SD C.V. ลําดับ 

5)  ชองทางจัดจําหนายแบบประสม  โดยตรง คนกลางในประเทศ และคนกลาง 
     สงออกตางประเทศ 

3.04 .07 2.30 1 

4)  ชองทางการจัดจําหนายแบบพอคาคนกลางจําหนายในประเทศและจําหนาย 
     สงขายตางประเทศ 

2.18 .12 5.50 2 

3)  ชองทางการจัดจําหนายผานคนกลางสงออก 2.58 .16 6.20 3 
2)  ชองทางการจัดจําหนายผานคนกลางในประเทศ 2.41 .27 11.20 4 
1)  ชองทางการจัดจําหนายแบบผูบริโภคโดยตรง 2.04 .37 18.14 5 

 
การเปรียบเทียบชองทางการจัดจําหนายกลวยไมตามความคิดเห็นของผูปลูกกลวยไมในพื้นท่ีเขตทวี

วัฒนา  จําแนกตามชองทางการจัดจําหนาย  5 ชองทาง ดังนี้ 
1. ชองทางการจัดจําหนายแบบผูบริโภคโดยตรง พบวาผูปลูกกลวยไมมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใน

ระดับนอย โดยใหลูกคามารับกลวยไมท่ีสวนอยูในระดับมากเปนอันดับแรก รองลงมาคือการไดเปรียบใน
เชิงการแขงขัน และการมีลูกคาประจําจํานวนมาก ตามลําดับ การมีลูกคาจํานวนมากอยูในระดับนอยเปน
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อันดับแรก รองลงมาคือสามารถใหเครดิตลูกคาไดโดยไมกอใหเกิดความเสียหายแกธุรกิจ ขนาดของการส่ังซ้ือ  
สามารถเลือกลูกคาท่ีตองการขาย และสามารถควบคุมชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ  มีความสามารถ
ผลิตกลวยไมไดตามจํานวนตองการในแตละปกับคาใชจายนอยสําหรับการขายกลวยไม (เม่ือเทียบรอยละกับ
สินคาท่ีมี หรือรายได หรือเทียบกับการขายใหพอคาขายสง) อยูในระดับนอยท่ีสุด 

2. ชองการจัดจําหนายผานคนกลางในประเทศ พบวาผูปลูกกลวยไมมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใน
ระดับนอย โดยใชการส่ังซ้ือกลวยไมของพอคาขายสงหรือพอคาคนกลาง (เทียบกับสินคาท่ีมีขาย) อยูใน
ระดับมากและปานกลางเปนอันดับแรก รองลงมาคือใชลูกคาเปนพอคาขายสง สามารถขายกลวยไมใหแก
ลูกคาท่ัวไป สามารถขายกลวยไมใหพอคาคนกลาง มีคาใชจายนอยสําหรับการขายกลวยไมใหพอคาคนกลาง 
(เม่ือเทียบรอยละของกับสินคาท่ีมี หรือรายได หรือเทียบกับการขายใหพอคาขายสง) ตามลําดับ สามารถให
เครดิตพอคาคนกลางไดโดยไมกอใหเกิดความเสียหายแกธุรกิจอยูในระดับนอยเปนอันดับแรก รองลงมาคือไม
สามารถใหเครดิตพอคาคนกลาง สามารถเลือกลูกคาท่ีจะมาเปนพอคาคนกลาง และเปนผูกําหนดราคากลวยไม
หรือพอคาคนกลางเปนผูกําหนด ตามลําดับ สวนการใชชองทางจัดจําหนายอยูในระดับนอยท่ีสุดคือ  
สามารถควบคุมชองทางการจัดจําหนายของพอคาคนกลางและการไดเปรียบในเชิงการแขงขันจากการใช
พอคาคนกลาง 

3. ชองทางการจัดจําหนายผานคนกลางสงออก พบวาผูปลูกกลวยไมมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใน
ระดับนอย โดยใชพอคาขายสงหรือคาปลีกเปนผูมาเลือกซ้ือกลวยไมท่ีสวน และความสามารถใหเครดิตกับ
พอคาขายสง หรือคาปลีกอยูในระดับมาก สวนการใชชองทางในระดับปานกลางคือมีผูซ้ือกลวยไมจํานวน
มากเปนพอคาขายสง มีปริมาณจากการส่ังซ้ือท่ีเปนของพอคาขายสงหรือคนกลาง (เทียบกับสินคาท่ีมีขาย)    
และปจจุบันผูปลูกเปนคนนํากลวยไมไปสงใหกับพอคาขายสงหรือคาปลีก สําหรับการใชชองทางในระดับนอย 
ไดแก ความสามารถกําหนดราคากลวยไมใหกับพอคาขายสงหรือพอคาขายปลีก ความสามารถผลิตกลวยไม
ใหแกพอคาขายสงหรือพอคาคนกลางไดตามจํานวนท่ีตองการในแตละป การมีคาใชจายนอยสําหรับการขาย
กลวยไมใหพอคาขายสงหรือคาปลีก (เม่ือเทียบรอยละของกับสินคาท่ีมี หรือรายได หรือเทียบกับการขายให
พอคาขายโดยตรง) ความสามารถเลือกลูกคาท่ีเปนพอคาขายสงหรือคาปลีก ความสามารถใหเครดิตพอคาขายสง
หรือคาปลีกไดโดยไมกอใหเกิดความเสียหายแกธุรกิจ และการไดเปรียบในเชิงการแขงขันจากการใชพอคาขาย
สงหรือคาปลีก ลําดับสุดทายคือความสามารถควบคุมชองทางการจัดจําหนายของพอคาขายสงหรือคาปลีก
อยูในระดับนอยท่ีสุด 

4. ชองทางการจัดจําหนายแบบพอคาคนกลางจําหนายในประเทศและจําหนายสงขายตางประเทศ  
พบวาผูปลูกกลวยไมมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับนอย โดยการใชชองทางจัดจําหนายอยูในระดับปาน
กลาง ไดแก พอคาขายสงออกนอกประเทศเปนผูมาเลือกซ้ือกลวยไมท่ีสวน มีผูซ้ือกลวยไมจํานวนมากเปน
พอคาขายสงออกนอกประเทศ มีปริมาณจากการส่ังซ้ือท่ีเปนของพอคาขายสงออกนอกประเทศ (เทียบกับ
สินคาท่ีมีขาย) และการใชชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับนอย ไดแก การมีคาใชจายนอยสําหรับการขาย
กลวยไมใหพอคาขายสงออกนอกประเทศ (เม่ือเทียบรอยละของกับสินคาท่ีมี หรือรายได หรือเทียบกับการ
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ขายใหพอคาขายโดยตรง) ความสามารถผลิตกลวยไมใหแกพอคาขายสงออกนอกประเทศไดตามจํานวนท่ี
ตองการในแตละป สามารถเลือกลูกคาท่ีเปนพอคาขายสงออกนอกประเทศ สามารถกําหนดราคากลวยไม
ใหกับพอคาขายสงออกนอกประเทศ การไมสามารถใหเครดิตกับพอคาขายสงออกนอกประเทศ 
ความสามารถควบคุมชองทางการจัดจําหนายของพอคาขายสงออกนอกประเทศ การไดเปรียบในเชิงการ
แขงขันจากการใชพอคาขายสงออกนอกประเทศ สามารถใหเครดิตพอคาขายสงออกนอกประเทศไดโดยไม
กอใหเกิดความเสียหายแกธุรกิจ และปจจุบันเปนคนนํากลวยไมไปสงใหกับพอคาขายสงออกนอกประเทศ  

5. ชองทางจัดจําหนายผสม โดยตรง คนกลางในประเทศ และคนกลางสงออกตางประเทศ พบวา    
ผูปลูกกลวยไมมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยการใชชองทางจัดจําหนายอยูในระดับมากท่ีสุด 
ไดแก การขายตรงกับคนกลางภายในประเทศและคนกลางสงออกนอกประเทศ รองลงมาคือระดับมาก ไดแก 
การขายใหกับคนกลางภายในประเทศและคนกลางสงออกนอกประเทศ การใหพอคาคนกลางท่ีขายสงออก
นอกประเทศมารับสินคาท่ีสวน สินคาท่ีขายสงใหพอคาคนกลางสงออกนอกประเทศไดมาตรฐานตามตองการมี
ปริมาณมากพอ และการขายตรงกับผูใชและคนกลางภายในประเทศ สวนการใชชองทางการจัดจําหนายอยูใน
ระดับปานกลาง ไดแก สินคาคาท่ีขายใหพอคาสงออกนอกประเทศจะไดราคาดีและการขายตรงกับผูใชและ
คนกลางสงออกนอกประเทศ ลําดับสุดทายเปนการใชชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับนอย ไดแก 
ไดเปรียบในเชิงการแขงขันจากการเลือกใช ราคากลวยไมท่ีขายใหกับพอคาคนกลางเพื่อสงออกนอกประเทศมี
ราคาเหมาะสม พอคาขายสงออกนอกและพอคาคนกลางภายในประเทศ การใชชองทางการจัดจําหนายของ  
พอคาขายสงออกนอกประเทศ  การควบคุมชองทางการจัดจําหนายไดทุกชองทางเพื่อใหไดประโยชนสูงสุด 
และการท่ีสินคาท่ีขายแลวไมมีการสงกลับคืน  

สรุปไดวาชองทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการจัดจําหนายกลวยไมตามความคิดเห็นของผูปลูกกลวยไม
ในพื้นท่ีเขตทวีวัฒนาคือ แบบชองทางจัดจําหนายผสมโดยตรง คนกลางในประเทศ และคนกลางสงออก
ตางประเทศ ไดคานอยท่ีสุด (C.V. = 2.30) เม่ือเทียบกับชองทางการจัดจําหนายแบบอ่ืน ๆ  
 

ขอเสนอแนะ 
 ชองทางการจัดจําหนายกลวยไมแบบผสม โดยตรง คนกลางในประเทศ และคนกลางสงออกตางประเทศ 
เปนชองทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการจัดจําหนายกลวยไมในพื้นท่ีเขตทวีวัฒนา ดังนั้น หนวยงานรัฐบาล
และเอกชน หรือผูท่ีเกี่ยวของ ควรสงเสริมและสนับสนุนโดยตรงกับกลุมผูคาคนกลาง เพื่อเพิ่มจํานวนการ
ผลิตและยอดขายกลวยไมใหกับผูปลูกกลวยไมในพื้นท่ีเขตทวีวัฒนาตอไป 
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บทคัดยอ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบเกณฑการตัดสินใจในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของประชาชนกับความสนใจทางการเมือง และเพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังทางการเมืองของประชาชนใน
เขตเลือกต้ังท่ี 1, 2 และ 3 โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ใชแบบสอบถาม (questionnaires) 
เก็บขอมูลจากผูมีสิทธิเลือกต้ังในจังหวัดแพร ท้ังหมด 3 เขตการเลือกต้ัง ไดกลุมตัวอยาง 400 คน และวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติในการอธิบายตามวัตถุประสงค พบวาการตัดสินใจ
เลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในดานคุณลักษณะของผูสมัคร มักเปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธดี พบปะประชาชน
บอยคร้ัง และเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย ไมหลอกลวง หรือมีความรับผิดชอบตอสังคม ดานพรรค
การเมือง มักเนนนโยบายทางสังคมของพรรคท่ีสังกัดมีลักษณะท่ีจะแกปญหาไดจริง ดานการรณรงคหาเสียง  
ประชาชนมักรับทราบขอมูลจากรถปายประชาสัมพันธ ดานแรงจูงใจและซ้ือสิทธิขายเสียง มักมีมุมมองท่ีมี
ความคาดหวังวาผูสมัครจะทําประโยชนตอสวนรวมไดจริง ดานการตัดสินใจเลือก มักจะตัดสินใจเลือกดวย
ตนเอง และญาติพี่นอง เพื่อนฝูง หรือคูสมรสแนะนําใหเลือก 
คําสําคัญ: การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร, จังหวัดแพร 
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ABSTRACT 
 This quantitative study aimed to compare the decision-making criteria in choosing the members of 
the House of Representatives of the voters with their political interests and to compare the political 
expectations of the voters from election areas 1, 2, and 3. The data were obtained through the questionnaire 
answered by the sample group of 400 voters from the three areas. The results of the council decisions 
regarding the characteristics of the candidates showed that candidates with good interpersonal skills often 
met people in their constituencies, and those without morals, ethics, honesty or those who were deceptive 
or responsible for creating problems in society. The political parties which often focused on social policies 
of the party in the campaign were eager to solve the problems. People often got the motivation and promotion 
of car buying and selling. There was a view that was often expected that candidates would have a real 
benefit to the community. Decisions were often made on their own, their relatives, friends, and spouses. 
Keywords: election of member of house of representatives, Phrae Province. 
 

บทนํา 
 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข คําวา 
“ประชาธิปไตย” แปลวา “ประชาชนเปนใหญ” คือการท่ีประชาชนมีอํานาจอธิปไตยหรือมีอํานาจสูงสุดใน
การปกครองประเทศ แตประชาชนท้ัง 64 ลานคน จะเขาไปปกครองบริหารประเทศท้ังหมดดวยตนเองยอม
เปนไปไมได จึงตองมอบอํานาจอธิปไตยใหแกตัวแทนที่ตนเลือก เพื่อใหไปทําหนาท่ีแทนท้ังดานนิติบัญญัติ
และดานการบริหาร ดังนั้น กระบวนการเลือกต้ังท่ีสุจริต โปรงใส และเท่ียงธรรม เปนท่ียอมรับของประชาชนจึง
มีความสําคัญ ไมเพียงแตจะเปนหลักประกันวาตัวแทนท่ีเลือกเขาไปมีความชอบธรรม เพราะไดรับเลือกต้ัง
มาจากประชาชนเทานั้น แตประชาชนยังจะไดผูแทนท่ีดี มีความสามารถ รูงาน รูหนาท่ี สามารถทํางานดาน
นิติบัญญัติและดานการบริหารแทนประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและซ่ือสัตยสุจริตอีกดวย ภายใต
สถานการณของประเทศท่ีนาเปนหวง ทั้งปญหาเศรษฐกิจ สังคม และปญหาทางการเมืองท่ีประชาชนมีความ
คิดเห็นแตกตางกัน รวมท้ังปญหาดานความม่ันคงของประเทศอันเปนภัยคุกคามใหญหลวงในเวลานี้ การ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในรูปแบบใหมท่ีแตกตางไปจากเดิม จึงเปนโอกาสดีท่ีประชาชนจะได
ตัดสินใจอีกคร้ังหนึ่งวา จะเลือกผูสมัครคนใดใหเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและเลือกนโยบายของพรรค
การเมืองใดในการแกไขปญหาของประเทศ หากประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังพรอมใจไปใชสิทธิเลือกต้ังอยาง
พรอมเพรียงกัน ไมวาผลการเลือกต้ังจะเปนอยางไร ยอมหมายถึงประชาชนสวนใหญไดตัดสินใจเลือกแลว 
และไดแสดงเจตนารมณอยางแรงกลาท่ีตองการใหผูสมัครรับเลือกต้ังคนใดหรือพรรคการเมืองใดเขาไป
แกไขปญหาและระงับความขัดแยงตาง ๆ ใหหมดไปจากประเทศไทย ดังนั้น การตัดสินใจเลือกใคร พรรค
การเมืองใด หรือแมแตการตัดสินใจไมเลือกใครหรือพรรคการเมืองใดเลย จึงเปนการตัดสินใจคร้ังสําคัญ
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ของประชาชนผูไปใชสิทธิเลือกต้ังท่ีจะตองพิจารณาใหลึกซ้ึงอยางมีเหตุผล โดยเลือก “คนดี มีความสามารถ 
ซ่ือสัตยสุจริต เห็นประโยชนสวนรวมของประชาชน” ใหเขาไปบริหารบานเมืองเพ่ือประโยชนสุขของทุก
คน อนาคตของประเทศไทยจะกาวเดินไปในทิศทางใด ตัวแทนท่ีเลือกเขาไปจะสามารถนําพาประเทศชาติฝา
วิกฤติไปไดหรือไม คําตอบจึงอยูท่ีประชาชน จากท่ีกลาวมาขางตน “สมาชิกสภาผูแทนราษฎร” ในฐานะท่ี
เปนตัวแทนของประชาชนซ่ึงไดรับความไววางใจใหเขามาบริหารประเทศ บุคคลเหลานี้ถือวาเปนนักการเมือง 
ถึงแมวาจะไดรับการเลือกต้ังมาอยางถูกตองตามข้ันตอนของระบอบประชาธิปไตย แตหากบริหารงานไมดี
หรือมีคุณสมบัติท่ีไมเหมาะสมก็จะไมเปนท่ียอมรับของประชาชน อาจนําไปสูการขาดศรัทธา รวมท้ังไม
สนใจท่ีจะเขามามีสวนรวมในการบริหารงานประเทศ และสงผลตอทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอการ
ปกครองประเทศ ตลอดถึงตอระบอบประชาธิปไตยดวย ผูวิจัยจึงตองการศึกษาวา นักการเมืองในความ
คิดเห็นของประชาชนควรท่ีจะมีคุณลักษณะอยางไร โดยศึกษาจากกลุมประชาชนในเขตจังหวัดแพร ซ่ึงเปน
ผูท่ีไดรับผลกระทบจากการบริหารงานของนักการเมืองท่ีเปนตัวแทนของประชาชนดังกลาวโดยตรง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดับเกณฑการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนในเขตเลือกต้ังท่ี 1, 2 
และ 3 จังหวัดแพร  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบเกณฑความสนใจทางการเมืองและการตัดสินใจในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของประชาชนในเขตเลือกต้ังท่ี 1, 2 และ 3 จังหวัดแพร  
 3.  เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังทางการเมืองของประชาชนในเขตเลือกต้ัง 1, 2 และ 3 จังหวัดแพร 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการเลือกต้ังในทุกระดับใหตรง
ตามความคาดหวังและความตองการของประชาชนได ซ่ึงจะทําใหเขาใจถึงการบริหารและการพัฒนาการเมืองท่ีมี
ประสิทธิภาพและนําประเทศไปสูความเปนประชาธิปไตยได 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยนี้ศึกษาเปรียบเทียบการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนเฉพาะในจังหวัดแพร 

ซ่ึงมีการแบงเขตการเลือกต้ังตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังไดกําหนดไว คือ เขตเลือกต้ังท่ี 1 ประกอบดวย 
อําเภอเมืองแพร (ยกเวนตําบลหวยมา, ตําบลแมหลาย, ตําบลแมคํามี, ตําบลแมยม, ตําบลวังหงส, ตําบลทาขาม 
และตําบลวังธง) และอําเภอสูงเมน (ยกเวนตําบลบานปง และตําบลหัวฝาย)  เขตเลือกต้ังท่ี 2 ประกอบดวย 
อําเภอเมืองแพร (เฉพาะตําบลหวยมา, ตําบลแมหลาย, ตําบลแมคํามี, ตําบลแมยม, ตําบลวังหงส, ตําบลทา
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ขาม และตําบลวังธง) อําเภอสอง, อําเภอรองกวาง และอําเภอหนองมวงไข เขตเลือกต้ังท่ี 3 ประกอบดวย 
อําเภอลอง, อําเภอวังช้ิน, อําเภอเดนชัย  และอําเภอสูงเมน (เฉพาะตําบลบานปง และตําบลหัวฝาย) 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ สอบถามผูมี

สิทธิเลือกต้ังในจังหวัดแพร ท้ังหมด 3 เขตการเลือกต้ัง ไดกลุมตัวอยาง 400 คน วิเคราะหและประมวลผล
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  IBM SPSS Statistics Version 20  

 

ผลการวิจัย 
1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ  พบวาสวน

ใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 51 มีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 39.3 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 96.3 และมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 25  

2. ความสนใจทางการเมืองของของประชาชนในเขตเลือกต้ัง 1, 2 และ 3 จังหวัดแพร พบวามีการ
ติดตามขาวสารทางการเมืองเปนบางคร้ัง คิดเปนรอยละ 51.8 ไปใชสิทธิเลือกต้ังทุกคร้ังท่ีมีการเลือกต้ัง คิด
เปนรอยละ 61 ไมไปฟงการปราศรัย/หาเสียง คิดเปนรอยละ 51.8 มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางการเมือง
กับผูอ่ืน คิดเปนรอยละ 51.8 ไมเขารวมกิจกรรมทางการเมือง คิดเปนรอยละ 65.3 ไมเคยมีความสนใจจะ
สมัครสมาชิกพรรคการเมือง คิดเปนรอยละ 71.8 ไมเคยบริจาคเงินสนับสนุนพรรคการเมือง คิดเปนรอยละ 
81.5 ในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น จะใหความสําคัญกับพรรคการเมืองและตัวผูสมัคร
เทา ๆ กัน คิดเปนรอยละ 60.5 

3. เปรียบเทียบเกณฑการตัดสินใจในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนในเขต
เลือกต้ังท่ี 1, 2 และ 3 จังหวัดแพร ผูวิจัยแบงระดับความคิดเห็นเปน 3 เกณฑ คือ สูง ปานกลาง และตํ่า 
จําแนกเปนรายขอไดตามตารางท่ี 1   

 
ตารางท่ี 1 เปรียบเกณฑคาเฉลี่ยของเขตเลือกต้ังจําแนกตามตัวแปรท่ีใชในการวิเคราะห 
 

การตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขตท่ี 1 เขตท่ี 2 เขตท่ี 3 เฉล่ียรวม เกณฑ 
คุณลักษณะของผูสมัคร 2.38 2.15 2.16 2.24 ปานกลาง 
พรรคการเมือง 2.26 2.04 2.02 2.11 ปานกลาง 
การรณรงคหาเสียง 1.99 2.02 2.02 2.01 ปานกลาง 
แรงจูงใจและซ้ือสิทธิขายเสียง 1.52 1.57 1.56 1.55 ตํ่า 
การตัดสินใจเลือก 1.67 1.58 1.55 1.60 ตํ่า 

โดยรวม 1.80 1.87 1.86 1.90 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 1 พบวาการตัดสินใจในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง (  = 1.90) เม่ือจําแนกเปนรายขออยูในระดับปานกลาง 3 ขอ เรียงลําดับจากมากไปนอยคือ คุณลักษณะ
ของผูสมัคร (  = 2.24) พรรคการเมือง (  = 2.11) การรณรงคหาเสียง (  = 2.01) และอยูในระดับตํ่า 2 ขอ 
เรียงลําดับจากมากไปนอยคือ การตัดสินใจเลือก (  = 1.60) แรงจูงใจและซ้ือสิทธิขายเสียง (  = 1.55) 
 

อภิปรายผล 
 ความสนใจทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดแพรนั้น มักใหความสําคัญในทางการเมืองโดยมี
การติดตามขาวสารทางการเมือง ไปใชสิทธิเลือกต้ังทุกคร้ังท่ีมีการเลือกต้ัง แตในทางกลับกันประชาชน
มักจะไมไปรับฟงการปราศรัย/หาเสียง แตมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางการเมืองกับผูอ่ืน ไมเขารวม
กิจกรรมทางการเมือง ไมสนใจจะสมัครสมาชิกพรรคการเมืองหรือบริจาคเงินสนับสนุนพรรคการเมือง สวน
การตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จะใหความสําคัญกับพรรคการเมืองและตัวผูสมัครเทา ๆ กัน มี
บางกลุมท่ีใหความสนใจกับตัวผูสมัครเปนสําคัญ จนเกิดเปนวัฒนธรรมทางการเมือง (political culture) แบบ
แผนของทัศนคติ ความเช่ือ คานิยม และความรูสึกท่ีประชาชนมีตอระบบการเมือง (ประหยัด หงษทองคํา, 
2548, หนา 31) ของประชาชนในจังหวัดแพร 
 การตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนในจังหวัดแพรนั้น ใหความสนใจใน
คุณลักษณะของผูสมัครท่ีมีมนุษยสัมพันธดี มีการพบปะประชาชน ไถถามความทุกขและความสุขอยูบอยคร้ัง 
และเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย ไมหลอกลวงประชาชน มีความรับผิดชอบตอสังคม หรือมีส่ิงอ่ืน
ใดท่ีมีผลตอความสุขของประชาชนในทุกดานเปนอยางมาก ในสวนของพรรคการเมืองนั้น ประชาชนมักเนน
นโยบายทางสังคมของพรรคการเมืองท่ีผูสมัครสังกัดอยู โดยนโยบายนั้นจะตองมีลักษณะท่ีจะแกปญหาใน
สังคมไดจริง ดานการรณรงคหาเสียงของผูสมัครนั้น ประชาชนมักใหความสนใจและรับทราบขอมูลผาน
ทางรถปายประชาสัมพันธและมีการกระจายเสียงในขณะท่ีแลนผานไปทุกท่ีในชุมชน ดานแรงจูงใจท่ีทําให
ประชาชนตัดสินใจเลือกหรือซ้ือสิทธิขายเสียง ประชาชนมักมีมุมมองที่มีแรงจูงใจจากความคาดหวังวา
ผูสมัครจะทําประโยชนตอสวนรวมไดจริงดังท่ีไดประกาศหรือประชาสัมพันธตามปายหาเสียง และอ่ืน ๆ 
สวนการตัดสินใจเลือกผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประชาชนมักจะมีการตัดสินใจเลือกดวย
ตนเองเปนสวนใหญ แตก็ยังมีบางสวนท่ีญาติพี่นอง เพื่อนฝูง หรือคูสมรสแนะนําใหตัดสินใจเลือกผูสมัคร 
ซ่ึงการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนจังหวัดแพร สอดคลองกับความหมายของการ
เลือกต้ังของจรรญา   สีหไกร (2547) ท่ีใหความหมายของการเลือกต้ังวา เปนกิจกรรมทางการเมืองท่ี
ประชาชนผูเปนเจาของอธิปไตยไดมีสวนรวมทางการเมือง (political participation) อันเปนกลไกท่ี
แสดงออกซ่ึงเจตจํานงของประชาชนท่ีเรียกรอง หรือสนับสนุนใหมีการกระทํา หรือละเวนการกระทําอยาง
ใดอยางหนึ่งในทางการเมือง หรือการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะท่ีจะมีผลตอประชาชนท้ังทางตรงและ
ทางออม โดยการเลือกต้ังตัวแทนของตนที่มีอุดมการณไปบริหารทองถ่ินจนถึงระดับประเทศ และทําหนาท่ี
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พิทักษผลประโยชนของตนเอง การเลือกต้ังจึงเปนกระบวนการแสวงหาทางเลือกในการเมืองการปกครอง
ของประชาชนนั่นเอง 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. การวิจัยคร้ังนี้เปนเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือและเก็บขอมูลดวยตนเอง อาจทํา
ใหขอมูลมีความแปรปรวนพอควร จึงควรวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหไดผลในเชิงลึก เพื่อความถูกตองของขอมูล
มากท่ีสุด 
              2. ควรวิจัยตอยอดเพื่อใหครอบคลุมในระดับภาคไปสูระดับประเทศเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ  
เลือกต้ังในทุกระดับใหตรงตามความคาดหวังและความตองการของประชาชน 
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Noppadon Junthep 
ดร.เปรมปรีดิ์  หมูวิเศษ** 

Dr.Prempri Muvisate 

 
บทคัดยอ 

               การวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา ใน
ตําบลชองแคบ   อําเภอพบพระ  จังหวัดตาก  และเพื่อหาแนวทางพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารในสถานศึกษา ในตําบลชองแคบ  อําเภอพบพระ จังหวัดตาก  ผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา  
ครูผูสอน นักเรียน จํานวน 18 คน และผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จํานวน 7 คน  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ แบบการสังเกต การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม และ
วิเคราะหเนื้อหาเพื่อสรุปผลการวิจัย พบวาปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา 
ในตําบลชองแคบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 4 ดาน ไดแก วัสดุอุปกรณ  โปรแกรม บุคลากร และเครือขาย
อินเทอรเน็ต คือ วัสดุอุปกรณมีคุณภาพตํ่า  มีอายุการใชงานมานาน และไมเพียงพอตอความตองการ ขาด
แคลนงบประมาณในการซ้ือหาวัสดุอุปกรณ ดานโปรแกรมคอมพิวเตอร พบวาครูไมมีความชํานาญในการ
ใชโปรแกรม ขาดโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิและขาดคูมือสอนการใชโปรแกรมตาง ๆ ท่ีจําเปนในสถานศึกษา 
ดานบุคลากร พบวาบุคลากรขาดความรูและทักษะทางดานการดูแล รักษา และซอมบํารุงคอมพิวเตอร ดาน
การใชเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อบริหารจัดการ พบวาสัญญาณอินเทอรเน็ตมีความเร็วตํ่า นักเรียนมีเวลาใช
อินเทอรเน็ตนอย  สวนแนวทางพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คือ ควรจัดทําแผนงาน 
11 
 
* นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปการศึกษา   2555 
** ผูทําการแทนผูรับใบอนุญาตจัดต้ังโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ 
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หรือโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพ จัดทําโครงการอบรมครูหรือสงครูเขารับการอบรม จัดต้ัง
ศูนยซอมบํารุงคอมพิวเตอรประจํากลุมโรงเรียน จัดหาโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิ และจัดทําคูมือการใชโปรแกรม 
จัดต้ังกองทุนพัฒนาไอซีทีในสถานศึกษา ปรับปรุงระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของโรงเรียน                                                      
คําสําคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, จังหวดัตาก  
 

ABSTRACT 

               The purpose of this research were to  study the  problem of  informationand communication 
technology using  in  the schools in  Chong Kab  Subdistrict Phoppra District Tak Province  and to find 
guidelines  to develop  information and communication  technology  using in  the  schools in  Chong Kab  
Subdistrict Phoppra District Tak Province. The  research instruments  for  data collection consisted of  the 
qualitative research. The  purposive sampling was used to select the  samples of  25  key informants. Document 
study, in-depth interviews, observations, field – note and focus group were adopted as the method for the 
data collection. The  results of the study  revealed as follows: The problem of  information and communication 
technology using in the school were:  computer equipment were low efficiency and often lack of teacher 
who can fix and maintain hardware. There were no expert teachers with in the various  programs and  no 
handbook for use . The internet connection is slow. Teachers  had  not  the skill to use the internet, school  
had no the budget  to supply the  copyright program, student had the  little time to use an Internet. There  
teacher were not expert  in create  teaching  and learning  media. The  guideline  to develop  information 
and communication technology using  in the school,  should be:  School administrator should  supply the 
computer equipment.  School administrator should  prepare the plans or projects to support  it or may seek 
assistance or support from the agency or other entities such as local governments or private entities also. 
Schools  should  sent teachers  to have trained. May be held by the school or group of schools. School 
administrator should  set up maintenance computer  center  for the  school  group. School should  improve  
the network. Should establish the ICT funds in the school adjust internet network. 
Keywords: information and communication technology, Tak Province. 
 

บทนํา 

              เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในสังคมโลกปจจุบัน เปนกลไกสําคัญใน
การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและการทํางาน ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของสังคมโลก จึงควรปรับตัวใหทันกับ
ความเปล่ียนแปลงของโลก โดยเฉพาะการพัฒนาประชากรใหกาวทันเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงสถานศึกษา
นับวามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคน ดังท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดแสดง
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ถึงเจตนารมณเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหทันตอความเปล่ียนแปลงของโลก
ไวในมาตรา 80 ( 3 ) วา พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลอง
กับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ  กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษา
ของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก   
             การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี จึงเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางยิ่ง ดังท่ีบัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 65 วา ใหมีการ
พัฒนาบุคลากรท้ังดานผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมีความรู  ความสามารถ และทักษะใน
การผลิต รวมท้ังการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
             เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในสังคมโลกปจจุบัน เปนกลไกสําคัญ
ในการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและการทํางาน สถานศึกษาจึงไมสามารถหลีกเล่ียงการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
เรียนการสอนได และยังตองตระหนักวาจะนําเทคโนโลยีมาใชอยางไร จึงจะสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน
และชวยผูเรียนใหใชชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพในสังคมโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  การประยุกต 
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน มีความสําคัญตอการปฏิรูปการศึกษา นัก
การศึกษาและผูมีหนาท่ีเกี่ยวของจึงตองรวมกันวางแผนในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมา
ใชในการปฏิรูปการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ, 2552, หนา 31 ) 111111111 
             สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต  2  มีหนาท่ีรับผิดชอบอํานวยการจัดการศึกษา 
รับผิดชอบพื้นท่ี 5 อําเภอ ฝงตะวันตก คือ อําเภอแมสอด อําเภอแมระมาด อําเภอทาสองยาง อําเภอพบพระและ
อําเภออุมผาง โดยตําบลชองแคบเปนตําบลหนึ่งของอําเภอพบพระ มีสถานศึกษาท้ังหมด 6 แหง ซ่ึงเปนโรงเรียน
ขยายโอกาส เปดการสอนต้ังแตระดับอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จากการเก็บขอมูลเบ้ืองตนดานการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา พบวาสถานศึกษาท้ัง 6 แหง มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารในสถานศึกษาเพื่อการบริหารงานและจัดการเรียนการสอน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจหาแนวทางพัฒนาการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา ในตําบลชองแคบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อเสนอ
ผลการศึกษาตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดศึกษาและนําไปใชเปนแนวทางพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเพ่ือการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา ในตําบลชองแคบ   

อําเภอพบพระ จังหวดัตาก 
2.  เพื่อหาแนวทางพัฒนาการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา ในตําบลชอง

แคบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
            การวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลหลัก ไดแก กลุมคนท่ีเกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา คัดเลือกโดยเจาะจงตามคุณสมบัติ แบงเปน 4 กลุม คือ กลุม
ผูบริหารสถานศึกษา กลุมครูผูสอน กลุมนักเรียน และกลุมผูเช่ียวชาญ รวม 25 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ไดแก แบบวิเคราะหเอกสาร แบบสัมภาษณ โดยใชการสัมภาษณระดับลึกแบบกึ่งโครงสรางและการสนทนา
กลุม แบบบันทึกการสังเกต และโสตทัศนูปกรณ เชน กลองถายรูป เทปบันทึกเสียง สมุดบันทึก วิเคราะหขอมูล
รายวันและรายสัปดาห วิเคราะหภาพรวมเพ่ือหาความหมายและขอสรุป วิเคราะหแนวคิดพื้นฐานของการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบระหวางกลุม ในกลุมผูบริหาร 
ครูและนักเรียน และวิเคราะหภาพสําเร็จโดยรวม 
 

ผลการวิจัย 
1. ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา ในตําบลชองแคบ อําเภอพบ

พระ จังหวัดตาก ดานวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร พบวาวัสดุอุปกรณมีคุณภาพต่ํา มีอายุการใชงานมานาน และ
มีไมเพียงพอตอความตองการใช ขาดแคลนงบประมาณในการซ้ือหาวัสดุอุปกรณ ดานการนําโปรแกรมคอมพิวเตอร
มาใช พบวาครูไมมีความชํานาญในการใชโปรแกรม ขาดโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิและขาดคูมือสอนการใช
โปรแกรมตาง ๆ  ดานบุคลากร พบวาบุคลากรขาดความรูและทักษะการดูแล รักษา และซอมบํารุงคอมพิวเตอร 
ดานการใชเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อบริหารจัดการ พบวาสัญญาณอินเทอรเน็ตมีความเร็วตํ่า นักเรียนมีเวลา
ใชอินเทอรเน็ตนอย ขาดครูท่ีมีความชํานาญในเร่ืองการสรางเว็บไซตเพื่อเผยแพรผลงานและแลกเปล่ียนเรียนรู 

2.  แนวทางพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา ในตําบลชองแคบ อําเภอ
พบพระ จังหวัดตาก ไดแก ดานวัสดุอุปกรณ ควรจัดทําแผนหรือโครงการในการจัดหาวัสดุอุปกรณและแสวงหา
ความรวมมือจากหนวยงานอ่ืน ดานโปรแกรมควรสงเสริมและพัฒนาใหครูมีความรูความสามารถในการใช
งานโปรแกรมตาง ๆ และจัดหางบประมาณเพ่ือซ้ือโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิและคูมือการใชโปรแกรมมาใชใน
สถานศึกษา ดานบุคลากรควรสงครูเขารับการฝกอบรมการซอมบํารุงคอมพิวเตอรและจัดต้ังศูนยซอมบํารุง
เคร่ืองคอมพิวเตอรประจํากลุมโรงเรียน ดานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตควรปรับปรุงระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ของโรงเรียนใหมีความเร็วยิ่งข้ึนและเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชอินเทอรเน็ตนอกเหนือจากเวลาเรียน 
 

อภิปรายผล 
 ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา มีดังนี้ 
 1. ดานวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร พบวาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรคอนขางมีประสิทธิภาพตํ่า และ
เสียบอย ขาดครูท่ีมีความรู ความสามารถในการซอมบํารุงคอมพิวเตอร สอดคลองกับการศึกษาของสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2542) ท่ีศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน
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มัธยมศึกษา พบวาปญหาคืออุปกรณไมเพียงพอ ขาดงบประมาณดําเนินงานในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารมาใช ขาดงบประมาณซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
        2. ดานการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน พบวาขาดครู
ท่ีมีความรูความชํานาญในการใชโปรแกรมตาง ๆ  และขาดเอกสารคูมือในการใชโปรแกรม สอดคลองกับ
การศึกษาของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( 2542) ท่ีศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนมีปญหาคือ 
บุคลากรขาดการอบรม ขาดความรูดานการใชโปรแกรมตาง ๆ 
        3. ดานบุคลากร พบวาบุคลากรขาดความรูและทักษะทางดานการดูแล รักษา และซอมบํารุง
คอมพิวเตอร ดังท่ีอรุณ จันทวงษ (2549) พบวาอุปสรรคและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารคือ ครูขาดความรูดานการใชส่ือคอมพิวเตอรและการซอมบํารุงคอมพิวเตอร ขาดผูแนะนําและนิเทศ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
         4. ดานการใชเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อบริหารจัดการ พบวาสัญญาณอินเทอรเน็ตมีความเร็วตํ่า ครู
ขาดทักษะดานการใชเครือขายอินเทอรเน็ตและขาดครูผูชํานาญดานการสรางและพัฒนาเว็บไซต สอดคลอง
กับขอคนพบของสุหทัย พงษเจริญ ( 2543) ท่ีศึกษาเร่ืองหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา 
พบวาในดานการจัดการ ผูบริหารมักไมใหความสําคัญกับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ครูผูสอนไมเขาใจ
หลักสูตร ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญโดยตรง 

แนวทางพฒันาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา มีดังนี ้
1. ดานการนําวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน พบวา 

ผูบริหารควรสนับสนุน จัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพเขามาใชในงานบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมี
การจัดทําแผนงานหรือโครงการข้ึนมารองรับ อาจจะแสวงหาความรวมมือหรือขอรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานตนสังกัด สอดคลองกับท่ีโมรัน, ทอมปสัน และอารเธอร (2545) ไดกลาวถึงความพรอมของ
โครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารวา โรงเรียนควรจะใชเครือขายท่ีมีความเร็วสูง มีการ
วางแผนดําเนินการเพ่ือสนับสนุนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน มีความพรอมทางดานวัสดุ 
อุปกรณ อาคาร สถานท่ี และบุคลากร มีการประสานกับเครือขายตาง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

2. ดานการใชโปรแกรมเพื่อบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาตองใหความสําคัญ 
ในการพัฒนาความสามารถของครู โดยอาจจะสงเขารับการอบรมและฝกฝนการใชโปรแกรมท่ีจําเปน สวน
ปญหาการขาดคูมือการใชโปรแกรมตาง ๆ นั้น สถานศึกษาควรจัดงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือคูมือการใชงาน
โปรแกรมตาง ๆ ท่ีจําเปน ดังท่ีมณเฑียร หอมสรอย (2548) กลาวไววา หนวยงานตนสังกัดและผูบริหารควร
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เพื่อใหบุคลากรใชคอมพิวเตอรในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประโยชนสูงสุด คุมคา และใชงานไดหลากหลายยิ่งข้ึน ควรจัดสรรงบประมาณให
เพียงพอ รวมท้ังสนับสนุนดานซอฟทแวรดวย 
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 3.  ดานบุคลากร พบวาครูควรเขารับการฝกอบรมการซอมบํารุงคอมพิวเตอรและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือจัดการเรียนการสอน สอดคลองกับท่ีเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2541) ไดให
แนวทางพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดานการศึกษาวา บุคลากรในโรงเรียนท้ังผูบริหาร ครู
และนักเรียน ควรไดรับการพัฒนาดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยางตอเนื่อง เพื่อใหการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาเกิดประโยชนสูงสุด 

4.  ดานการใชเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน พบวาโรงเรียนควร
จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของโรงเรียนใหมีความเร็วยิ่งข้ึน หากโรงเรียนมี
ปญหาเร่ืองงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลไมเพียงพอ อาจระดมทุนเพื่อต้ังเปนกองทุนพัฒนาไอซีทีของ
โรงเรียน สวนปญหาดานครูขาดทักษะการใชเครือขายอินเทอรเน็ตและขาดครูดานการสรางและพัฒนา
เว็บไซตนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองวางแผนในการพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในดานนี้  โดย
อาจทําแผนงาน/โครงการพัฒนาครู หรือสงครูเขารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรูและทักษะ อาจกระตุนใหครู
ไดพัฒนาตนเองโดยการจัดทําโครงการประกวดการสรางเว็บไซตของครูภายในโรงเรียนหรือภายในกลุม
โรงเรียน  

 
ขอเสนอแนะ 

 สถานศึกษาควรจัดต้ังกองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในโรงเรียนหรือกลุม
โรงเรียน ควรจัดต้ังศูนยซอมบํารุงคอมพิวเตอรประจํากลุมโรงเรียน ควรสนับสนุนและแสวงหาความรวมมือ
กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียน 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวังและการรับรูคุณภาพบริการที่สงผลตอความภักดี
ของผูรับบริการธนาคารกรุงไทย สาขาสํานักนานาเหนือ ศึกษาความสัมพันธระหวางความคาดหวังคุณภาพ
การบริการ และศึกษาการรับรูคุณภาพการบริการของผูรับบริการธนาคารกรุงไทย สาขาสํานักนานาเหนือ 
โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือเก็บขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ไคสแควร และคาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา ระดับความคาดหวัง
และการรับรูตอคุณภาพบริการของผูรับบริการโดยรวมอยูในระดับมาก ระดับความภักดีของผูรับบริการ
โดยรวมอยูในระดับมาก และความคาดหวังคุณภาพบริการมีความสัมพันธกับการรับรูคุณภาพบริการเชิงบวก
ในระดับสูง ผูบริหารหรือบุคลากรท่ีเกี่ยวของควรปรับปรุงในเร่ืองการเอาใจใสลูกคา โดยจะตองเนน
ความสําคัญในเร่ืองการสอบถามขอมูลของผูรับบริการ  เพื่อใหทราบถึงความตองการกอนท่ีจะใหบริการ 
และควรใหความสําคัญในเร่ืองความต้ังใจท่ีจะใหบริการอยางดีท่ีสุด 
คําสําคัญ: ความคาดหวัง, การรับรู, คุณภาพบริการ, ความภักดี, ธนาคารกรุงไทย 
 
 
 
 
 
 
 
*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2555 
**อาจารยประจําสาขาวิชาจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี  
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ABSTRACT 
 The objective of the research is to study the expectation and perception of service quality for 
customers’ loyalty and relationship between expectation of service quality and perception of customer at 
Krung Thai Bank, Nana Nua Office. The questionnaire is used as a tool for collecting data and analyzing 
in the forms of mean, standard deviation, chi-square and pearson's correlation coefficient. The result found 
that the level of customers’ expectation of service quality in general is high as well as the level of customers’ 
loyalty. Expectancy of service quality related positively to service quality is also at the high level. From 
the research, this can be guidance for executives and staffs to improve the services and pay more attention 
to customers by asking more information in order to acknowledge what customers need before serving 
them. Moreover, providing quality services to customers are the most significant subject to be concern. 
Keywords: expectancy, perception, service quality, loyalty, Krungthai Bank. 

 
บทนํา 
 สถาบันการเงินนับวามีบทบาทสูงในการดําเนินธุรกิจ กลาวคือ มีสวนสนับสนุนใหเกิดการลงทุนใน
ธุรกิจ โดยใหบริการทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงสถาบันการเงินตางตองแขงขันกันในการใหบริการประชาชน
อยางครบวงจร ท่ีเรียกวา “Universal Banking” ทําให ผูรับบริการยอมมีความคาดหวังแตกตางกันไปตาม
ขอมูลขาวสารที่ไดรับ แตเม่ือผูรับบริการสัมผัสกับประสบการณจริงแลวทําใหเกิดการเปรียบเทียบระหวาง
ความคาดหวังและการรับรู โดยจะนําความคาดหวังและการรับรูดังกลาวมาประเมินเขาดวยกัน โดยพิจารณา
ถึงคุณภาพการใหบริการ ไดแก บริการท่ีนําเสนอ การสงมอบบริการ ภาพลักษณ ลักษณะดานนวัตกรรม 
และการวัดคุณภาพการบริการ ไดแก ความเปนรูปธรรมของบริการ ความเช่ือถือไววางใจได การตอบสนอง
ตอลูกคา การใหความเช่ือม่ันตอลูกคา การเอาใจใสลูกคา หากผูรับบริการมีทัศนคติท่ีดีตอคุณภาพการบริการ
จะสงผลใหเกิดความภักดีตอตราสินคา ตามแนวคิดของ Parasuraman, Berry and Zeithaml (1985) โดย
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความภักดีคือ การที่ผูรับบริการยังคงใชบริการอยูอยางตอเนื่อง วัดไดจากพฤติกรรมการ
บอกตอ ความต้ังใจซ้ือ ความออนไหวตอราคา และพฤติกรรมการรองเรียน เนื่องจากงานบริการคือหัวใจ
สําคัญในการสรางความแตกตางทางธุรกิจ เพื่อครองใจลูกคาหรือผูรับบริการ ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพ
บริการจึงถือเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหสามารถยืนหยัดสูกับคูแขงขันได เพื่อมุงสูการเปนธนาคารท่ีอยูในใจ
ของผูรับบริการ 
 จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ืองความคาดหวังและการรับรูคุณภาพบริการท่ีสงผลตอ
ความภักดีของผูรับบริการ ธนาคารกรุงไทย สาขาสํานักนานาเหนือ เนื่องจากเปนสาขาท่ีอยูภายใตสํานักงาน
ใหญ และเปนสาขาตนแบบ เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงคุณภาพบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ
กระตุนลูกคาใหเกิดความภักดีตอธนาคารใหมากท่ีสุด 
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กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
 

ตัวแปรอิสระ (independent variable)      ตัวแปรตาม (dependent variable) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังคุณภาพบริการท่ีสงผลตอความภักดีของผูรับบริการธนาคารกรุงไทย 

สาขาสํานักนานาเหนือ 
2. เพื่อศึกษาการรับรูคุณภาพบริการท่ีสงผลตอความภักดีของผูรับบริการธนาคารกรุงไทย สาขา

สํานักนานาเหนือ  
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความคาดหวังคุณภาพการบริการ และการรับรูคุณภาพการบริการ

ของผูรับบริการธนาคารกรุงไทย สาขาสํานักนานาเหนือ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเนนการสํารวจเพื่อการอธิบายขอมูลเชิงพรรณนา กลุมตัวอยางคือ ผูรับบริการ
ฝาก ถอน ชําระคาสินคาและบริการ จากธนาคารกรุงไทย สาขาสํานักนานาเหนือ เนื่องจากจํานวนผูรับบริการมี
ความไมแนนอนจึงกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของคอชแรน (อภินันท จันตะนี, 2549, หนา 13 อางอิง

ความคาดหวังคุณภาพบริการ 
- บริการท่ีนําเสนอ 
- การสงมอบบริการ 
- ภาพลักษณ 
- ลักษณะดานนวัตกรรม ความภักดีของผูรับบริการ 

- พฤติกรรมการบอกตอ  
- ความต้ังใจซื้อ 
- ความออนไหวตอราคา 
- พฤติกรรมการรองเรียน 

การรับรูคุณภาพบริการ 
- ความเปนรูปธรรมของบริการ 
- ความเช่ือถือไววางใจได 
- การตอบสนองตอลูกคา 
- การใหความเช่ือมั่นตอลูกคา 
- การเอาใจใสลูกคา 
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จาก Cochran, 1953) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสุมตามความสะดวก โดยคํานวณ 
หาขนาดของกลุมตัวอยางดังนี้ 
 

  

 เม่ือ n  แทนจํานวนตัวอยาง 
    P  แทนสัดสวนของประชากรท่ีผูวิจัยตองการจะสุม 0.50  

   Z  แทนความเช่ือม่ันท่ีผูวิจัยกําหนดไว 95 % ซ่ึงเปนระดับนัยสําคัญทาง 
                            สถิติ .05 มีคาเทากับ 1.96 (เช่ือม่ัน 95 % หรือผิดพลาด 5 %) 

    e  แทนสัดสวนในการคลาดเคล่ือน( e = .05) ท่ียอมใหเกิดข้ึนได 
 

แทนคาในสูตร    n   =   

    = 

    = 
 

ฉะนั้นกลุมตัวอยาง    =       384 คน 
 

จากผลการคํานวณไดกลุมตัวอยาง  384 คน เปนจํานวนกลุมตัวอยางข้ันตํ่า แตเพื่อเพิ่มความเช่ือม่ัน
ใหสูงข้ึน จึงเพิ่มกลุมตัวอยางเปน 400 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวมรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม โดยแบงเปน 4 สวน ประกอบดวย  สวนท่ี 1 
ขอมูลท่ัวไป สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังคุณภาพบริการ สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู
ตอคุณภาพบริการ และสวนท่ี 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีของผูรับบริการท่ีมีตอธนาคารกรุงไทย สาขา
สํานักนานาเหนือ 
 วิเคราะหขอมูลโดยกําหนดนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ใชสถิติอยางงาย ไดแก คารอยละ (percentage of  
frequency) คาเฉล่ีย (mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard  deviation) และนําคาเฉล่ียท่ีไดมาแปล
ความหมายโดยใชเกณฑสัมบูรณ (absolute  criteria) แบงเปน 5 ชวง ตามระดับความสําคัญท่ีมีตอปจจัยตาง ๆ  
 การทดสอบสมมติฐานประกอบดวย 1) การทดสอบความสัมพันธระหวางความคาดหวังและการรับรู
คุณภาพการบริการที่สงผลตอความภักดีของผูรับบริการ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหคือ ไคสแควร ( 2 ) ท่ี
ระดับความเช่ือม่ัน 95%  2) การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังและการรับรูคุณภาพการบริการ
ท่ีสงผลตอความภักดีของผูรับบริการ โดยใชสถิติ t-test และ 3) การทดสอบความสัมพันธระหวางความ
คาดหวังคุณภาพบริการกับการรับรูคุณภาพบริการของผูรับบริการธนาคารกรุงไทย สาขาสํานักนานาเหนือ 
ดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน กําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2

2)1(

e

ZPP
n




2

2

)05.0(

)96.1)(50.01(50.0 

0025.0

)84.3)(5.0(5.0

0025.0

96.0
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ผลการวิจัย 
 สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 71.25 มีชวงอายุ 21 - 30 ป 
คิดเปนรอยละ 37.50 สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 50.75 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 68.00 
อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 56.25 และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 45,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 39.25 
 สวนท่ี 2 ความคาดหวังคุณภาพบริการของผูรับบริการจากธนาคารกรุงไทย สาขาสํานักนานาเหนือ
ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ความคาดหวังคุณภาพบริการ 
 

ความคาดหวังคุณภาพบริการ X  
 

SD ระดับ 

1. บริการที่นําเสนอ 4.08 0.627 มาก 
2. การสงมอบบริการ 4.04 0.632 มาก 
3. ภาพลักษณ 4.13 0.623 มาก 
4. ลักษณะดานนวัตกรรม 3.98 0.651 มาก 

รวม 4.06 0.559 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา ความคาดหวังคุณภาพบริการของผูรับบริการจากธนาคารกรุงไทย สาขาสํานัก
นานาเหนือ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.06) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูรับบริการใหความสําคัญ
ในดานภาพลักษณมากท่ีสุด ( X = 4.13) รองลงมาคือดานบริการที่นําเสนออยูในอันดับรองลงมา ( X = 4.08) 
และใหความสําคัญในดานลักษณะดานนวัตกรรมนอยท่ีสุด ( X = 3.98)  

สวนท่ี 3 การรับรูตอคุณภาพบริการของผูรับบริการจากธนาคารกรุงไทย สาขาสํานักนานาเหนือ ดัง
ตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 การรับรูตอคุณภาพบริการ 
 

การรับรูคุณภาพบริการ X  
 

SD ระดับ 

1. ความเปนรูปธรรมของบริการ 4.13 0.640 มาก 
2. ความเช่ือถือไววางใจได 3.91 0.661 มาก 
3. การตอบสนองตอลูกคา 3.93 0.695 มาก 
4. การใหความเชื่อม่ันตอลูกคา 4.03 0.657 มาก 
5. การเอาใจใสลูกคา 3.87 0.758 มาก 

รวม 3.97 0.601 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา การรับรูตอคุณภาพบริการของผูรับบริการจากธนาคารกรุงไทย สาขาสํานักนานา
เหนือ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.97) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูรับบริการใหความสําคัญในดาน
ความเปนรูปธรรมของบริการมากท่ีสุด ( X = 4.13) รองลงมาคือดานการใหความเช่ือม่ันตอลูกคา ( X = 4.03) 
และใหความสําคัญในดานการเอาใจใสลูกคานอยท่ีสุด ( X = 3.87)  

สวนท่ี 4 ความภักดีของผูรับบริการจากธนาคารกรุงไทย สาขาสํานักนานาเหนือ ดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 ความภักดีของผูรับบริการ 
 

ความภักดตีอธนาคาร X  
 

SD ระดับ 

1. ทัศนคติท่ีมีตอพฤติกรรมการบอกตอ 3.92 0.767 มาก 
2. ทัศนคติท่ีมีตอความต้ังใจซ้ือ 3.91 0.810 มาก 
3. ทัศนคติท่ีมีตอความออนไหวตอราคา 3.27 1.041 ปานกลาง 
4. ทัศนคติท่ีมีตอพฤติกรรมการรองเรียน 3.77 0.733 มาก 

รวม 3.72 0.683 มาก 
 

จากตารางท่ี 3 พบวา ความภักดีของผูรับบริการจากธนาคารกรุงไทย สาขาสํานักนานาเหนือ โดยรวม
อยูในระดับมาก ( X = 3.72) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูรับบริการใหความสําคัญในดานทัศนคติท่ีมีตอ
พฤติกรรมการบอกตอมากท่ีสุด ( X =3.92) รองลงมาคือดานทัศนคติท่ีมีตอความต้ังใจซ้ือ ( X = 3.91) และให
ความสําคัญในดานทัศนคติท่ีมีตอความออนไหวตอราคานอยท่ีสุด ( X = 3.27)  
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สวนท่ี 5 ทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางความคาดหวังและการรับรูคุณภาพการบริการที่สงผล
ตอความภักดีของผูรับบริการ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหคือ การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความ
คาดหวังและการรับรูคุณภาพการบริการที่สงผลตอความภักดีของผูรับบริการ และการทดสอบความสัมพันธ
ระหวางความคาดหวังคุณภาพบริการกับการรับรูคุณภาพบริการของผูรับบริการธนาคารกรุงไทย สาขาสํานัก
นานาเหนือ ดังตารางท่ี 4-7 

 

ตารางท่ี 4 ความสัมพันธของความคาดหวังคุณภาพบริการกับความภักดีของผูรับบริการ 
 

ความคาดหวังคุณภาพบริการ   Sig. 

1. บริการที่นําเสนอ 3141.26 0.00* 
2. การสงมอบบริการ 3084.61 0.00* 
3. ภาพลักษณ 2872.30 0.00* 
4. ลักษณะดานนวัตกรรม 2718.71 0.00* 

ความคาดหวังคุณภาพบริการ โดยรวม 11099.25 0.00* 
 

จากตารางท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน พบวาความคาดหวังคุณภาพบริการประกอบดวย บริการท่ี
นําเสนอ การสงมอบบริการ ภาพลักษณ และลักษณะดานนวัตกรรม มีความสัมพันธกับความภักดีของ
ผูรับบริการธนาคารกรุงไทยสาขาสํานักนานาเหนือ  

 

ตารางท่ี 5 ความสัมพันธของการรับรูคุณภาพบริการกับความภักดีของผูรับบริการ 
 

การรับรูคุณภาพบริการ   Sig. 

1. ความเปนรูปธรรมของบริการ 2488.41 0.00* 
2. ความเช่ือถือไววางใจได 2889.74 0.00* 
3. การตอบสนองตอลูกคา 2769.37 0.00* 
4. การใหความเชื่อม่ันตอลูกคา 2638.90 0.00* 
5. การเอาใจใสลูกคา 3586.02 0.00* 

การรับรูคุณภาพบริการ โดยรวม 23416.04 0.00* 
 

2

2
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จากตารางท่ี 5 การทดสอบสมมติฐาน พบวาการรับรูคุณภาพบริการประกอบดวย ความเปนรูปธรรม
ของบริการ ความเช่ือถือไววางใจได การตอบสนองตอลูกคา การใหความเชื่อม่ันตอลูกคา และการเอาใจใส
ลูกคา มีความสัมพันธกับความภักดีของผูรับบริการธนาคารกรุงไทย สาขาสํานักนานาเหนือ 

 

ตารางท่ี 6 ความแตกตางของความคาดหวังและการรับรูคุณภาพบริการ 
 

ตัวแปร Mean t Sig 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

ความคาดหวังคุณภาพบริการ 4.06 145.53 0.00* แตกตาง 

การรับรูคุณภาพบริการ 3.97 132.23 0.00* แตกตาง 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางท่ี 6 ความคาดหวังและการรับรูคุณภาพบริการท่ีสงผลตอความภักดีของผูรับบริการ มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบวาผูรับบริการมีความคาดหวังคุณภาพบริการมากกวา
การรับรูคุณภาพบริการ 
 

ตารางท่ี 7 ความสัมพันธระหวางความคาดหวังคุณภาพบริการกับการรับรูคุณภาพบริการ 
 

ความคาดหวังคุณภาพบริการ 
คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ p-value ความสัมพันธ 

 (r) 

1. บริการที่นําเสนอ 0.73** 0.00 ปานกลาง 

2. การสงมอบบริการ 0.76** 0.00 ปานกลาง 

3. ภาพลักษณ 0.74** 0.00 ปานกลาง 

4. ลักษณะดานนวัตกรรม 0.65** 0.00 ปานกลาง 

ความคาดหวังคุณภาพบริการโดยรวม 0.82** 0.00 สูง 
**p = 0.01 
 

 จากตารางท่ี 7 การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางความคาดหวังคุณภาพบริการกับการรับรู
คุณภาพบริการของผูรับบริการโดยรวม พบวามีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 (r = 0.82) เม่ือจําแนกความคาดหวังคุณภาพบริการเปนรายดาน พบวาดานบริการที่นําเสนอ ดาน
การสงมอบบริการ ดานภาพลักษณ และลักษณะดานนวัตกรรม มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลาง
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กับการรับรูคุณภาพบริการของผูรับบริการโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = 0.73, 0.76, 0.74 
และ 0.65 ตามลําดับ) 
 

 สวนท่ี 6 การวิเคราะหความคาดหวังและการรับรูคุณภาพบริการที่สงผลตอความภักดีของผูรับบริการ
ธนาคารกรุงไทย สาขาสํานักนานาเหนือ ดวยวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ  ดังตารางท่ี 8 
 

ตารางท่ี 8 ความคาดหวังและการรับรูคุณภาพบริการที่สงผลตอความภักดีของผูรับบริการ 
 

ตัวแปรพยากรณ ตัวแปร B 
Std. 

Error 
Beta t Sig. 

(Constant)   0.37 0.16   2.27 0.02 
1. ภาพลักษณ X1 0.23 0.06 0.21 3.92 0.00 
2. ลักษณะดานนวัตกรรม X2 0.16 0.05 0.15 3.18 0.00 
3. ความเปนรูปธรรมของบริการ X3 -0.14 0.05 -0.13 -2.85 0.00 
4. ความเช่ือถือไววางใจได X4 0.15 0.07 0.15 2.21 0.03 
5. การตอบสนองตอลูกคา X5 0.15 0.06 0.15 2.33 0.02 
6. การเอาใจใสลูกคา X6 0.29 0.05 0.32 6.00 0.00 

  

 จากตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณสามารถนํามาเขียนเปนสมการพยากรณความสัมพันธ
ระหวางความคาดหวังและการรับรูคุณภาพบริการที่สงผลตอความภกัดีของผูรับบริการไดดังนี ้

 

 ŷ = 0.37 + (0.21)X1 + (0.15)X2 – (0.13)X3 + (0.15)X4 + (0.15)X5 + (0.32)X3 
 

 จากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ พบวาความคาดหวังและการรับรูคุณภาพบริการที่สงผลตอความ
ภักดีของผูรับบริการธนาคารกรุงไทย สาขาสํานักนานาเหนือ จะมีความสัมพันธในทางตรงขามกับดานความ
เปนรูปธรรมของบริการ และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับดานภาพลักษณ ลักษณะดานนวัตกรรม 
ดานความเช่ือถือไววางใจได ดานการตอบสนองตอลูกคา และดานการเอาใจใสลูกคา 

 

อภิปรายผล 
 ความคาดหวังและการรับรูคุณภาพบริการที่สงผลตอความภักดีของผูรับบริการ มีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผูรับบริการมีความคาดหวังคุณภาพบริการมากกวาการรับรูคุณภาพบริการ 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูรับบริการไดต้ังความคาดหวังคุณภาพบริการไวสูง โดยคิดวาธนาคารกรุงไทย สาขา
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สํานักนานาเหนือ มีการบริการที่รวดเร็วและบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร มีการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
ชวยใหผูรับบริการไดรับการบริการที่สะดวกและรวดเร็วข้ึน และผูใหบริการสามารถใหคําแนะนําและตอบ
คําถามของผูรับบริการไดอยางชัดเจนและเขาใจ โดยหลังจากเขามาใชบริการจึงพบวาคาดหวังสูงกวาผลท่ี
ไดรับจากการรับรูคุณภาพบริการจริง ๆ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของณิชชิศา  จันทรมาลา (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอการจัดการการทองเที่ยว กรณีศึกษา การทองเท่ียวเกาะ
เกร็ด ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูบริโภคมี
ความแตกตางกัน โดยนักทองเท่ียวมีความคาดหวังมากกวาความพึงพอใจ 
 การรับรูคุณภาพบริการโดยรวมมีความสัมพันธกับความภักดีของผูรับบริการโดยรวม ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวาผูรับบริการของธนาคารกรุงไทย สาขาสํานักนานาเหนือ พูดในส่ิงท่ีดีของธนาคาร มีการแนะนําและ
สนับสนุนใหบุคคลรอบขางมาใชบริการกับธนาคารกรุงไทย สาขาสํานักนานาเหนือ จึงเปนสวนทําใหการรับรู
คุณภาพบริการมีความสัมพันธกับความภักดีของผูรับบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของสุพัตรา ศาสตรา (2553) 
ท่ีศึกษาเร่ืองความคาดหวัง การรับรูจริง และความภักดีของนักศึกษาท่ีใชบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย
ชินวัตร พบวาการรับรูจริงตอการใหบริการมีความสัมพันธกับความภักดีของนักศึกษาในการกลับมาใชบริการ
ในอนาคต และสอดคลองกับงานวิจัยของผุดผอง ตรีบุบผา (2547) ท่ีศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางการรับรู
คุณภาพของการบริการและความภักดีตอการบริการ พบวาการรับรูคุณภาพของการบริการมีความสัมพันธ
เชิงบวกกับความภักดีตอการบริการ 
 

ขอเสนอแนะ 
ความคาดหวังคุณภาพบริการของผูรับบริการดานลักษณะนวัตกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ใหความสําคัญในการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยชวยใหไดรับการบริการท่ีสะดวก
และรวดเร็วข้ึนมากท่ีสุด ดังนั้น ธนาคารกรุงไทย สาขาสํานักนานาเหนือ ควรจะเลือกใชเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมท่ีทันสมัย เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูรับบริการโดยอาจจะพัฒนาระบบงานใหผูใหบริการ
สามารถใชงานไดคลองตัวข้ึนเพื่อความรวดเร็วในการใหบริการ หรือลดข้ันตอนการทําธุรกรรม เชน ลูกคาไม
ตองกรอกแบบฟอรมเพื่อทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร เพียงแคแสดงบัตรประชาชนกับผูใหบริการ ก็
สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้เนนการประกันคุณภาพและการรับรองของโปรแกรมการศึกษาดานคอมพิวเตอรสําหรับ
โลกยุคโลกาภิวัตน การตอบคําถามวาอะไรคือระบบการประกัน / รับรองคุณภาพ ตลอดจนการปรับปรุงของ
โปรแกรมการศึกษาดานคอมพิวเตอร และสถาบันการสอน จะสราง "คุณภาพเปนศูนยกลาง" ใหวัฒนธรรม
การศึกษาได งานวิจัยนี้นําเสนอขอเสนอแนะสําหรับกระบวนการคุณภาพตามข้ันตอนและเนนความสําคัญเร่ือง
ความรับผิดชอบตอหลักฐานและปรับปรุงอยางตอเนื่อง อีกท้ังยังไดใหคําแนะนําถึงบทบาทของสถานศึกษา
ในการสรางบัณฑิตดานคอมพิวเตอรอีกดวย 
คําสําคัญ: การประกันคุณภาพ, โปรแกรมการศึกษาดานคอมพิวเตอร, คุณภาพเปนศูนยกลาง 
 

ABSTRACT 
This research focuses on quality assurance and accreditation of the computer education programs in the 

globalized world. To answer the question, what is the assurance / guarantee and also how to improve the 
computer education and institutions. How to make the quality to teach the computer for "quality-centric 
culture of education". This paper suggests the quality processes and procedures and a greater emphasis on 
responsibility and evidence of continuous improvement, and advice on the role of education in creating a 
degree in computer. 
Keywords: quality assurance, computer education, quality-centric culture of education. 
 
*อาจารยประจําคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
** อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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บทนํา 
เม่ือกอนนักคอมพิวเตอรทํางานในหองเล็ก ๆ ในบริษัท นักคอมพิวเตอรจะทํางานดานการออกแบบ

ระบบหรือสวนประกอบเพ่ือตอบสนองความตองการบางอยางดานคอมพิวเตอร ปจจุบันนักคอมพิวเตอร
เปนนักพัฒนาเชิงวิทยาศาสตรพรอมกับความรูพื้นฐานดานเทคนิค ตองรอบรูเร่ืองเทคโนโลยีและพรอมใช
แกปญหาท่ีไมเคยพบมากอน เทคโนโลยีไดแทรกซึมเขาไปอยูในชีวิตประจําวัน สังคมกลายเปนสังคมฐานความรู 
แตการเขาถึงความรูและการเจริญเติบโตดานความรูยังอยูในอัตราตํ่า ปจจุบันผูสอนไมจําเปนตองพบปะกับ
ผูเรียนใหมากท่ีสุดเทาท่ีเปนไปไดอีกแลว เพราะมีรูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลาย  การสอนนักคอมพิวเตอร
ในปจจุบันตองปรับเปล่ียนวิธีเรียนวิธีสอนดวยรูปแบบใหม ๆ ในสภาพแวดลอมท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
คือเนน “การเรียนรู” มากกวา “การสอน” แตการจะวัดความรูความสามารถวาไดคุณภาพหรือไม คงตองมี
การจัดการควบคุมอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการประกันคุณภาพการศึกษาไดเขามามีบทบาทอยางมากในสวนนี้ 

คุณภาพการศึกษาทางดานคอมพิวเตอรและการประกันคุณภาพเกี่ยวของกับคุณวุฒิของผูศึกษาและ 
สมรรถนะวิชาชีพ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับการทํางานของนักคอมพิวเตอร ดังนั้น มาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับ
จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง การพิสูจนมาตรฐานตองคํานึงถึงรูปแบบความหลากหลายของการศึกษาในปจจุบัน 
สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีเปนผูใหการรับรองมาตรฐานตองมีวิธีการที่แตกตางเพื่อการประมาณคา
ของคุณภาพการศึกษาดานคอมพิวเตอร รวมทั้งตองมีความชัดเจนดานมาตรฐานการตัดสินระหวางสถาบันการศึกษา
และหนวยงานท่ีเปนผูใหการรับรอง เพื่อใหการพัฒนาการศึกษาดานคอมพิวเตอรประสบความสําเร็จ  
 

ความหมายของการประกันคุณภาพ 
 การประกันคุณภาพและการรับรองคุณภาพมีสวนเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพและการปรับปรุง
คุณภาพ ความม่ันใจในคุณภาพเกี่ยวของกับการตั้งวัตถุประสงค (West-Burham & Davies, 1994) ในขณะท่ี
การเพิ่มประสิทธิภาพของคุณภาพเปนการเนนท่ีการเพิ่มมูลคา (Jackson, 2002) ความทาทายของการจัดหลักสูตร
คือการจัดการท่ีมีคุณภาพ ในขณะท่ีตองสรางความเช่ือม่ันไปพรอมกัน การประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษาเปน
คํากวาง ครอบคลุมการประเมิน การพิสูจนและตรวจสอบท้ังภายในและภายนอก รวมไปถึงผูมีสวนไดสวน
เสียดวย การประกันคุณภาพคือการท่ีสถาบันการศึกษาสรางความม่ันใจใหเกิดข้ึนโดยอางอิงเกณฑการ
พิสูจนมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไวและนําไปเทียบกับคาการประสบความสําเร็จท้ังท่ีเปนมาตรฐานของ
ชาติและมาตรฐานสากล ในดานโอกาสของการเรียนรู กิจกรรม การวิจัย การมีสวนรวมของชุมชน ทุกอยาง
ตองอยูในสภาวะท่ีเหมาะสมและตอบสนองตอความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียดวย 
 
 การศึกษาทางดานคอมพิวเตอร 
 หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอรในสถาบันอุดมศึกษาไทยมีความหลากหลาย จากรายงานโครงการ
พัฒนาหลักสูตรมาตรฐานกลางสาขาวิชาคอมพิวเตอรระดับปริญญาตรี ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2549 สามารถนํามา
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ประยุกตและจําแนกสาขาวิชาคอมพิวเตอรออกเปน 5 สาขาวิชาหลัก ๆ คือ (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2552) 

1.  วิทยาการคอมพิวเตอรหรือวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร (Computer Science: CS)  
2.  วิศวกรรมคอมพิวเตอร (Computer Engineering: CE)  
3.  วิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering: SE) 
4.  เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร (Information Technology and Communication: ICT) 
5.  คอมพิวเตอรธุรกิจ (Business Computer: BC) หรือระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business  

Information System: BIS)  
แนวทางในการจัดขอบเขตองคความรูของสาขาวิชาคอมพิวเตอร สามารถกําหนดกรอบการจัดขอบเขต

องคความรูเปน 5 ดานหลัก ไดแก องคการและระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานประยุกต 
เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร โครงสรางพื้นฐานของระบบ ฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 
 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามที่ปรากฏในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
คอมพิวเตอร (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554) ไดแก 

1.  มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตนและทําหนาท่ีเปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
2.  มีความรูพื้นฐานในศาสตรท่ีเกี่ยวของท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยูในเกณฑดี สามารถประยุกต

ไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอในระดับสูง 
3.  มีความรูทันสมัย ใฝรู และมีความสามารถพัฒนาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม 
4.  คิดเปน ทําเปน และเลือกวิธีการแกปญหาไดอยางเปนระบบและเหมาะสม 
5.  มีความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน มีทักษะการบริหารจัดการและทํางานเปนหมูคณะ 
6.  รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองและสามารถติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดเปนอยางด ี
7.  มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศเพ่ือการส่ือสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไดด ี
8.  มีความสามารถวิเคราะหความตองการของผูใช ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบ

คอมพิวเตอรใหสามารถแกไขปญหาขององคกรหรือบุคคลตามขอกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมการทํางาน 

9.  สามารถวิเคราะหผลกระทบของการประยุกตใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกร และสังคม รวมท้ัง
ประเด็นทางดานกฎหมายและจริยธรรม 

10. มีความสามารถเปนท่ีปรึกษาในการใชงานระบบคอมพิวเตอรในองคกร 
11. มีความสามารถบริหารระบบสารสนเทศในองคกร 
12. มีความสามารถในการพฒันาโปรแกรมขนาดเล็กเพือ่ใชงานได 
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สรุปวา มาตรฐานการเรียนรูท่ีจะสะทอนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคในคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร ไดนั้น ตองประกอบดวยการมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมไปถึงทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 องคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) ไดแก  
      1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ 
      2.  การผลิตบัณฑิต 
      3.  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
      4.  การวิจยั 
      5.  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
      6.  การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
     7.  การบริหารและการจดัการ 
      8.  การเงินและงบประมาณ 
      9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

เม่ือพิจารณาในแตละองคประกอบพบวา องคประกอบท่ี 2, 4, 5 และ 6 มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
มากท่ีสุด ผูวิจัยจึงไดนํามาจัดทําเปนโครงสรางในการจัดการศึกษาทางดานคอมพิวเตอร เพื่อใหมีความสอดคลอง
และตอบโจทยไดท้ังสองฝาย โดยใชขอมูลจากเอกสารหลักฐานของสาขาวิชาคอมพิวเตอร 3 สาขาวิชา ใน 2 
มหาวิทยาลัย เพื่อตอบโจทยการประกันคุณภาพต้ังแตป พ.ศ. 2553-2555 ดังนี้ 
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องคประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ท่ีพึงประสงคขอท่ี 

งานท่ีเก่ียวของ 
รอยละของการใช

หลักฐาน 
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  
ตัวบงช้ีที่ 2.6 2, 3 การเชิญผูทรงคุณวุฒิ 

ดานคอมพิวเตอรเขามาสอน
และแลกเปล่ียนประสบการณ 

100 

 4, 6 การทําโครงการวิจัยทางดาน
คอมพิวเตอรจนเกิดเปนองค
ความรูใหม 

33.33 

 5 -7, 10 การจัดประสบการณ
ภาคสนามหรือการฝกงานใน
สาขาคอมพิวเตอร 

100 

 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 วิชาโครงงานสําหรับนักศึกษา 
ช้ันปที่ 4 โดยจะตองเนน
ขั้นตอนกระบวนการทางการ
วิจัยใหไดมาซึ่งวิธีการ
แกปญหาบางอยางในองคกรที่
ปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอร 

100 

ตัวบงช้ีที่ 2.7 7 สนับสนุนใหนักศึกษาเผยแพร
ผลงานทางวิชาการในระดับ
นานาชาติ โดยจัดทําแผน
งบประมาณและมีผูเช่ียวชาญ
ใหความรวมมือในการวิจัย 

66.66 

ตัวบงช้ีที่ 2.8 1, 9 รณรงคเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมทางดาน
คอมพิวเตอรโดยการจัด
กิจกรรมเผยแพรความรูดาน
การทําผิดกฎหมายทาง
คอมพิวเตอร 
 

15.16 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย  
ตัวบงช้ีที่ 4.1 3 สนับสนุนอาจารยใหทํางาน

วิจัยที่เก่ียวของกับความรู 
อันทันสมัยดานสถาปตยกรรม
คอมพิวเตอรและเครือขาย 
แลวนําผลที่ไดจากการวิจัย 

15.16 
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องคประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ท่ีพึงประสงคขอท่ี 

งานท่ีเก่ียวของ 
รอยละของการใช

หลักฐาน 
มาใชในการเรียนการสอน 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 9-12 ใหนักศึกษาทํางานวิจัย 
โครงงานที่ตอบโจทยปญหา
ขององคกรหรือหนวยงาน 
แลวจัดทําองคความรูเผยแพร
ในรูปแบบวิชาการและ
รูปแบบที่ไมเปนทางการ  

8.33 

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ  
 10 จัดช่ัวโมงใหคําปรึกษา 

แกชุมชนในเรื่องการใช
คอมพิวเตอรอยางตอเน่ือง 
และมีการปรับปรุง 
เปนรายภาคการศึกษา 

8.33 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 11, 12 จัดทําเว็บไซต หรือ Fanpage 

หรือโปรแกรมออกแบบ 
ที่เก่ียวของกับศิลปวัฒนธรรม 

66.66 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 มาตรฐานของการเรียนการสอนดานคอมพิวเตอรท่ีไดรับการยอมรับท่ัวโลกและหลักการที่ไดรับการ
รับรอง เปนเคร่ืองมือท่ีมีประโยชนสําหรับการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและการเคล่ือนไหวของนักคอมพิวเตอร  
แมวาความคืบหนาบางอยางจะไดรับการปฏิบัติในระดับภูมิภาค แตการที่จะใชกันท่ัวโลกดูเหมือนจะยังเปน
อนาคตอันไกล การตั้งคาการทํางานมาตรฐานและหลักการที่ไดรับการรับรองภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ในอนาคตนั้น สถาบันการศึกษามีบทบาทอยางยิ่งในการสงเสริมมาตรฐานและกําหนดหลักการเพื่อ
ประโยชนของผูสําเร็จการศึกษาดานคอมพิวเตอร 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมปริศนาคําทายเร่ืองคําควบกลํ้า กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 2) 
เปรียบเทียบความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกลํ้าของนักเรียนโดยใชชุดกิจกรรมปริศนาคําทายเร่ือง 
คําควบกลํ้า กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ระหวางกอนเรียนกับหลัง
เรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมปริศนาคําทายเร่ือง คําควบกลํ้า กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดโปงแค สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 
จํานวน 17 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) ชุดกิจกรรมปริศนาคําทายเร่ือง 
คําควบกลํ้า จํานวน 3 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานออกเสียงคํา
ควบกลํ้า และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมปริศนาคําทายเร่ืองคําควบกลํ้า วิเคราะหขอมูล
โดยการหาคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คารอยละ และการทดสอบที ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดกิจกรรม 
11 
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**อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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ปริศนาคําทายเร่ืองคําควบกลํ้า กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 2) ความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกลํ้าของนักเรียนโดยใชชุด
กิจกรรมปริศนาคําทายเร่ืองคําควบกลํ้า กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุด
กิจกรรมปริศนาคําทายเร่ืองคําควบกลํ้า กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
คําสําคัญ: การพัฒนาชุดกิจกรรมปริศนาคําทาย, กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย, ภาษาไทย 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to: 1) develop the riddle activity package on Thai diphthongs 
for grade one students which met the efficiency standard at 80/80, 2) compare the ability to read-aloud 
Thai diphthongs of grade one students via the use of riddle activity package before and after using the 
package, and 3) investigate the attitudes of grade one students toward the riddle activity package on Thai 
diphthongs. The samples of the study were seventeen grade one students who studied in the second 
semester of the academic year 2011, Pongkae School, Lopburi Primary Educational Service Area 1. The 
samples were collected using simple random sampling method. The instruments used in this study were: 1) 
three versions of riddle activity, 2) lesson plans, 3) pre and post reading-aloud tests on Thai diphthongs 
which their reliability were at 0.927, and 4) pre and post program questionnaires which their the reliability 
were at 0.810. The collected data was analyzed by using mean, percentage, standard deviation, and t- test. 
The findings indicated that: 1) The efficiency of riddle activity package was higher than the standard 
80/80, 2) the post reading-aloud test scores of the samples were higher than that of pre test at the 
statistically significant level of .05, and 3) grade one students attitudes toward the riddle activity package 
on Thai diphthongs were at the positive agree level.  
Keywords: development of activity packager riddles about diphthong, Thai learning substance,  
                    Thai language.  
 

บทนํา 
 จากรายงานการอานคลองเขียนคลองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 สํานักงานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 พบวานักเรียนอานไมออกเขียนไมได ปการศึกษา 2551 รอยละ 7.25 ปการ 
ศึกษา 2552 รอยละ 9.27 สาเหตุท่ีเปนปญหาคือ นักเรียนไดรับการฝกอานออกเสียงไมชัดเจน สงผลใหการ
เขียนไมถูกตอง โดยเฉพาะคําท่ีมีพยัญชนะควบกลํ้า (วิบูลย ศรีโสภณ, 2553) สอดคลองกับผลการยกระดับ
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คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2554 ดานการอานออกเสียงของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาในศูนยจตุร
มิตร พบวานักเรียนสวนใหญออกเสียงคําควบกลํ้าไมชัดเจน สืบเนื่องมาจากขาดการฝกฝน สภาพแวดลอม
ของครอบครัวและชุมชนใชภาษาถ่ินในชีวิตประจําวันท้ังในและนอกสถานศึกษา ขาดความระมัดระวังใน
การออกเสียงคําควบกลํ้า สอดคลองกับคําสัมภาษณของผองศรี แผนเงิน (2553) ท่ีกลาวถึงปญหาการสอน
ภาษาไทยในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 วาเกิดจากสาเหตุดังนี้  1) การพูดภาษาไทยในชีวิตประจําวัน ไม
ออกเสียงคําควบกลํ้าจนเกิดความเคยชินและไมยอมออกเสียงคําควบกลํ้า  2) ผูเรียนไมรูวาคําใดตองออก
เสียงควบกลํ้าบาง  3) การออกเสียงคําควบกลํ้ากับคําท่ีไมออกเสียงคําควบกลํ้านั้น เวลาพูดออกมาแลว
ความหมายไมเปล่ียนแปลง  4) ผูเรียนออกเสียงคําควบกลํ้าดวยความยากลําบาก โดยเฉพาะคําท่ีมี ร ล ควบ
กลํ้า  5) ผูเรียนพูดตามผูใหญ  และ 6) ขาดส่ือการสอนการออกเสียงคําควบกลํ้า ทําใหผูเรียนขาดความสนใจ 
ขาดการฝกฝน ทําใหออกเสียงคําควบกลํ้าไดไมดี 
 จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงศึกษาวิธีการสอนโดยใชส่ือการสอนหลากหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาการ
อานออกเสียงคําควบกลํ้า ไดแก การใชชุดกิจกรรมซ่ึงมีขอดีคือ ชวยเราและกระตุนความสนใจแกผูเรียน พัฒนา
ความรูความสามารถของผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางรวดเร็ว สนองความแตกตางระหวางบุคคล 
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณเดียวกัน ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกฝน
ตนเอง กลาแสดงออก แสวงหาความรูดวยตนเอง มีความรับผิดชอบตอตนเอง (บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2545, 
หนา 110-111) ดังผลการศึกษาของกัลยกร กัญจะ (2548, หนา 85) ท่ีศึกษาผลการใชชุดการสอนความเขาใจ
ในการอานภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 พบวานักเรียนทุกคนมีความเขาใจในการอานตํ่าสุด
และสูงสุดอยูในชวง รอยละ 80.00  ถึงรอยละ 100 พฤติกรรมของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการสอน จะมีความ
สนใจและต้ังใจเรียน มีความกระตือรือรน กลาซักถาม กลาแสดงออกและกลาแสดงความคิดเห็น ตลอดจนมี
สวนรวมในการทํากิจกรรมดวยความสนุกสนาน สวนพฤติกรรมในดานการอาน มีลักษณะทาทางในการอาน
หนังสือท่ีถูกตอง ดานความคิดเห็น มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนดวยชุดการสอนและใชเวลาในการอานแตละ
คร้ังนอยลง  
  จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะแกปญหาการอานออกเสียงคําควบ
กลํ้าของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เนื่องจากเปนชวงอายุท่ีเร่ิมตนการฝกทักษะการอานออกเสียง โดย 
เฉพาะอยางยิ่งการออกเสียงคําควบกลํ้าท่ีถูกตองชัดเจน เปนเร่ืองท่ีสําคัญอยางยิ่ง เพราะถาออกเสียงไมชัดเจน
หรือผิดพลาดไป จะทําใหถอยคําที่พูดขาดความไพเราะ ความหมายของคําไมชัดเจน ทําใหผูฟงไมเขาใจ
ความหมายหรือเขาใจผิดพลาด ดังนั้นการออกเสียงคําควบกลํ้าใหถูกตองแมนยําจึงเปนเรื่องสําคัญที่ตอง
ฝกฝนต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 การแกปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงพัฒนาชุดกิจกรรมปริศนาคําทายเร่ือง
คําควบกลํ้า จํานวน 3 ชุด ประกอบดวยชุดที่ 1 คําที่มี ร ควบกลํ้า ชุดที่ 2 คําที่มี ล ควบกลํ้า ชุดที่ 3 คําที่มี ว 
ควบกลํ้า  การนําชุดกิจกรรมปริศนาคําทายมาใชประกอบการสอน จะชวยกระตุนใหผูเรียนฝกคิดวิเคราะห
ในการหาคําตอบ ภาพประกอบปริศนาคําทายเปนตัวกระตุนใหผูเรียนฝกคิดวิเคราะห และใชประสบการณ
เพื่อหาคําตอบของคําควบกลํ้า และออกเสียงคําควบกลํ้าบอย ๆ จนเกิดความชํานาญ เคยชิน ตลอดจนชวยสงเสริม



367 
 

พัฒนาการในดานการอานออกเสียงคํา ประโยค บทรอยกรองไดถูกตองชัดเจน ท้ังยังเปนการฝกฝนใหผูเรียน
รูจักใชไหวพริบสติปญญาในการแกไขปญหาเฉพาะหนา สงผลใหผูเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินในการรวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม  
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 ผูวิจัยใชแนวคิดและทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอรนไดค (Thorndike’s classical connecitionism) ซ่ึง 
เนนการเรียนรู การฝกฝน และฝกการกระทําซํ้า ๆ บอย ๆ จนเกิดความชํานาญ จึงทําใหเกิดการเรียนรูไดดี ดงันี ้
 
              ตัวแปรตน                      ตัวแปรตาม 
 

 

 
  
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมปริศนาคําทายเร่ืองคําควบกลํ้า กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกลํ้าของนักเรียน โดยใชชุดกิจกรรมปริศนา 
คําทายเร่ืองคําควบกลํ้า กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ระหวางกอนเรียน 
กับหลังเรียน 
 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมปริศนาคําทายเร่ืองคําควบกลํ้า กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง (one group pretest-
posttest design) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมปริศนาคําทายเร่ืองคําควบกลํ้า กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ดังนี้  

     ชุดกิจกรรมปริศนาคําทาย  
          เร่ือง คําควบกลํ้า 
 

1. ความสามารถในการอานออกเสียง 
   คําควบกลํ้า 
2. ความพึงพอใจตอชุดกิจกรรม 
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 ประชากรและกลุมตัวอยาง  ประชากรเปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 
2 ปการศึกษา 2554 ศูนยจตุรมิตร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จํานวน 12 โรงเรียน 
88 คน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียน
วัดโปงแค สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จํานวน 17 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย 
(simple random sampling) โดยใชโรงเรียนเปนหนวยการสุมจับสลาก จาก 12 โรงเรียน ใหเหลือ 1 โรงเรียน 
เพื่อกําหนดเปนกลุมทดลอง  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) ชุดกิจกรรมปริศนาคําทายเร่ืองคําควบกลํ้า 2) แผนการจัดการเรียนรู 
3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกลํ้า  และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจตอชุด
กิจกรรม 
 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ดําเนินการโดยผูวิจัยช้ีแจงนักเรียนถึงวิธีการเรียนและ 
บทบาทของผูเรียน จุดประสงคในการเรียน และการวัดผลประเมินผล  จากนั้นนําแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการอานออกเสียงคําควบกลํ้ามาทดสอบกอนเรียนกับนักเรียนกลุมตัวอยาง และดําเนินการจัดการเรียนรู
ตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 15 แผน รวมกับชุดกิจกรรม จํานวน 3 ชุด  แลวจึงทดสอบวัดความสามารถใน
การอานออกเสียงคําควบกลํ้าหลังเรียนกับนักเรียนกลุมตัวอยาง สุดทายจึงวัดความพึงพอใจตอชุดกิจกรรม โดย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ คา
ความยากงายของแบบทดสอบ คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ คาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม คาประสิทธิ 
ภาพของผลลัพธ  และทดสอบสมมติฐานดวย t-test (dependent samples) 
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ช้ันประถม 

าทายเร่ือง
เรียนอยาง

การเรียนรู
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ยวชาญใน
การเรียนรู 
545, หนา 
ประสมให
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ตรงกับเนื้อหา ความสนใจและตามโอกาสที่เหมาะสม ส่ือประสมในชุดกิจกรรมจะชวยใหผูเรียนเรียนรูอยาง
รวดเร็ว เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น ฝกการตัดสินใจอยางรวดเร็ว แสวงหาความรูดวยตนเอง มี
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ชุดกิจกรรมท่ีมีความชัดเจนสามารถส่ือสารระหวางครูกับนักเรียน นักเรียน
กับนักเรียนไดตรงกัน สงผลใหการเรียนรูของผูเรียนตรงไปตามความมุงหมายท่ีกําหนดไว การดําเนินการอยาง
เปนระบบ สงผลใหประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด จนเชื่อถือไดวาชุดกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของกรรณิการ หุนทอง (2551, หนา 83) ท่ีศึกษาเร่ืองการพัฒนาชุดการ
เรียนรู เร่ืองการอนุรักษแหลงทองเท่ียวในจังหวัดนครสวรรค สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ชุดท่ี 1 
มีประสิทธิภาพ 80.11/86.11 ชุดท่ี 2 มีประสิทธิภาพ 80.00/89.60 ชุดท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 80.20/89.88 ซ่ึงสูง
กวาเกณฑท่ีกําหนดไว 80/80 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของศุภานัน เอกธีรธรรม (2552, หนา 135) ท่ี
ศึกษาพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองบรรยากาศ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
พบวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 80/80 ท้ัง 7 ชุด มีประสิทธิภาพ E1/E2  เทากับ 87.78/81.78 
5.19/80.89 87.41/80.89  85.71/80.67 85.71/82.67 87.78/81.78 และ 85.33/81.11 ตามลําดับ และมีประสิทธิภาพ
รวมเทากับ 86.34/80.44 
 2.  ความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกลํ้าของนักเรียนโดยใชชุดกิจกรรมปริศนาคําทายเร่ือง
คําควบกลํ้า กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใชชุดกิจกรรมหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว เนื่องจากชุดกิจกรรม
การอานออกเสียงคําควบกลํ้าท่ีพัฒนาข้ึน ชวยใหนักเรียนฝกประสบการณการเรียนรูอยางหลากหลาย ไดแก 
การนําปริศนาคําทายมาใชประกอบการสอน ฝกคิดวิเคราะหในการหาคําตอบ ภาพประกอบของปริศนาคํา
ทายจะเปนตัวกระตุนใหนักเรียนฝกคิดวิเคราะห และใชประสบการณเพื่อหาคําตอบของคําควบกลํ้า และ
ออกเสียงคําควบกลํ้าซํ้าบอย ๆ จนเกิดความชํานาญ เคยชิน ดังท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
(2536, หนา 2) ไดกลาววา การสอนปริศนาคําทายมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนคิดวิเคราะหปริศนาคําทาย 
และใชประสบการณเพื่อหาคําตอบ ใหนักเรียน ฟง พูด อาน และเขียนปริศนาคําทาย วาดภาพ และฝกออก
เสียง และศิวกานต ปทุมสูติ (2551, หนา 195-199) กลาววา คําท่ีมี ร ล ว ควบกลํ้าเปนคําท่ีอานออกเสียงยาก 
ตองใชเวลาและวิธีการฝกฝนท่ีแตกตางกันไปตามสภาพของแตละคน การออกเสียงคําควบกลํ้าไดถูกตอง
ชัดเจนจะชวยพัฒนาการดานการฟงและการเขียนไดเปนอยางดี ประสบการณตาง ๆ ในชุดกิจกรรม ผูเรียน
ไดเรียนรูดวยตนเองตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และโอกาสท่ีเอ้ืออํานวยของแตละคน สงผล
ใหนักเรียนมีความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกลํ้าไดถูกตองมากข้ึน สอดคลองกับผลการวิจัยของ
เพ็ญนุทัศน คงแถลง (2550, หนา 97) ท่ีศึกษาการอานออกเสียงโดยใชเทปบันทึกเสียงท่ีมีตอความสามารถใน
การอานออกเสียงพยัญชนะ ร ล และคําควบกลํ้า ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 พบวาความสามารถใน
การอานออกเสียงคําควบกลํ้าหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการสอนอานออกเสียงคําควบกลํ้าโดยใชเทป
บันทึกเสียงสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของปยธิดา 
แอบเนียม (2552, หนา 95) ท่ีศึกษาการใชแบบฝกหัดการอานออกเสียงคําควบกลํ้าของนักเรียนแผนกสอง
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ภาษา โรงเรียนคริสตธรรมศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวาคะแนนกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมปริศนาคําทายเร่ืองคําควบกลํ้า กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เนื่องจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูไดนําปริศนาคําทายท่ีมีภาพประกอบนาสนใจ สวยงาม ตัวอักษรท่ีชัดเจน เนื้อหาเหมาะสม
กับวัยของผูเรียน ผูเรียนไดฝกปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองตามความสนใจ จึงทําใหความสามารถในการอาน
ออกเสียงคําควบกลํ้าของผูเรียนดีขึ้น ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมปริศนาคําทาย
อยูในระดับมาก  ดังแนวคิดของชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ (2523, หนา 103-105) ท่ีกลาววา การเรียนโดย
ใชชุดกิจกรรมเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมกิจกรรมการเรียนดวยตนเอง ไดทราบผลการตัดสินใจ
หรือการปฏิบัติงานของตนเองวาถูกหรือผิดอยางไร ไดทราบผลท่ีทําใหเกิดการกระทําพฤติกรรมนั้นซํ้าอีกใน
อนาคต ไดเรียนรูทีละขั้นตอนตามความสามารถ และความตองการของนักเรียนเอง สอดคลองกับ
ผลการวิจ ัยของทิพยวรรณ เตมียกุล (2550, หนา 91) ท่ีศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนโจทยปญหาจาก
ชีวิตประจําวัน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 พบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดการ
เรียนโจทยปญหาจากชีวิต ประจําวัน มีความพึงพอใจในการเรียนท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก และยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของเบญจมาศ พลกําแหง (2551, หนา 87) ท่ีศึกษาการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและ
การเขียนคําควบกลํ้า ระดับช้ันประถม ศึกษาปท่ี 3 ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบานดาน พบวานักเรียนมี
ความพึงพอใจตอแบบฝกหัดเสริมทักษะการอานและการเขียนคําควบกลํ้าอยูในระดับมากท่ีสุด 
 

ขอเสนอแนะ 
 1.  ควรนําแนวคิดในการสรางชุดกิจกรรมปริศนาคําทายไปประยุกตใชในการพัฒนาส่ือการเรียนการ 
สอนของครู ในรูปของหนังสืออานเพ่ิมเติม เอกสารประกอบการสอน และมีภาพประกอบที่มีสีสันสวยงาม 
จัดรูปแบบใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
 2.  ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมการอานออกเสียงคําควบกลํ้าในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาการอานออกเสียงคําควบกลํ้าอยางตอเนื่อง และนําไปบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ 
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การใชสื่อการสอนออนไลนเปนสื่อพัฒนาการเรียนการสอน* 
USING ONLINE-LEARNING TO DEVELOP THE TEACHING 

 
วีรยุทธ  สวัสดิ์กิจไพโรจน** 
Veerayut   Sawatkitpiroth 

 

บทคัดยอ 
          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและศึกษาประสิทธิภาพของส่ือการสอนออนไลน กลุมตัวอยาง
ท่ีใชในการวิจัยแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก  นักศึกษาปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร จํานวน 35 ตัวอยาง และบุคคลท่ัวไป จํานวน 30 ตัวอยาง สุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 
(purposive sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย  ส่ือการสอนออนไลน (online – learning) และ
แบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaire)  ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย รอยละ 33.8  
และเพศหญิง รอยละ 66.2 ชวงอายุสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามคือ 16-20 ป คิดเปนรอยละ 50.8 ใช
คอมพิวเตอรในการเรียนและการทํางาน รอยละ 100  โดยสถานศึกษาเปนสถานท่ีท่ีใชบริการอินเทอรเน็ต
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50.8  รองลงมาคือสถานท่ีอยูอาศัยหรือบาน คิดเปนรอยละ 35.4 ระยะเวลาการใช
บริการมากที่สุดคือ 11-20 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 63.1 ประสิทธิภาพส่ือการสอนออนไลนท่ีสรางข้ึนมี
ประสิทธิภาพในระดับดีมาก ไดคะแนนเฉล่ียระหวาง  4.50  ถึง  5.00  ตามมาตรฐานท้ัง  5 ดาน 
คําสําคัญ:  การเรียนออนไลน 
 

ABSTRACT  
 The aims of this research were to develop and investigate the efficiency of online learning media. 
The samples were divided into two groups: 1) 35 of students and lecturers from the faculty of Business 
Administration Rajamangala University of Technology Rattanakosin, and 2) 30 of outsiders. They were 
chosen by using the purposive sampling method. The instruments used in this study were online learning 
media and the questionnaire. The results showed that 33.80% of the samples were male and the rest were 
women. The age range of respondent was in 16-20 years old (50.8%). Those respondents used the computer 
11  
 
 
*ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
**อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
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in their working and studying. In addition, the respondents agreed that they used the computer at school 
(100%) and at home (50.8%). The longest duration they used to be with the computer was 11-20 hours 
(63.1%). It could be concluded that the developed online learning media was effective as the average 
scores according to five standards were at 4.50-5.00. 
Keyword: online learning. 
 

บทนํา 
ปจจุบันการศึกษาของประเทศไทยจะเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนหลัก เพื่อเปนกําลังสําคัญ

ในการพัฒนาประเทศและเปนมุมสะทอนกลับใหเห็นถึงคุณภาพชีวิตของประชากรอันเกี่ยวโยงถึงเร่ืองของ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม รวมถึงเทคโนโลยีดานตาง ๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร เปนสถานศึกษาท่ีมุงผลิตบุคลากรท่ีเปนกําลังแรงงานของประเทศใหมีความรูเชิงวิชาชีพ
และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานอยางแทจริง จึงถือเปนภารกิจสําคัญท่ีจะตอง
ปฏิบัติอยางมีคุณภาพ เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพและทรงคุณคาไดนั้น ตองข้ึนอยูกับ
พื้นฐานทางการศึกษาท่ีดีเปนหลัก 

สถานการณปจจุบันในสังคมการเรียนรูนานาประเทศท่ัวโลกตางตระหนักถึงความสําคัญของการศกึษา
และมีบทบาทสําคัญท่ีกอใหเกิด “สังคมการเรียนรู (knowledge society)” อันนําไปสู “สังคมแหงความคิด 
(thinking society)” เพราะในอนาคตจะวัดความเจริญทางสังคมจากอัตราการรูคิด (metal literacy rate) และอัตรา
การรูจักเรียนรูดวยตนเองของคนในสังคมมากกวาจะวัดจากอัตราการรูหนังสือเพียงอยางเดียว ดังนั้นสังคมท่ีมี
ความเจริญแลว ระบบการศึกษาตองทําหนาท่ีเปนตัวกลางในการคัดแยกคน เพื่อเขาสูการศึกษาท่ีสัมพันธกับ
อาชีพในอนาคต แสดงถึงความสัมพันธระหวางสังคมมนุษยกับระบบการศึกษาวาเปนส่ิงท่ีมีความสัมพันธกัน
อยางแทจริง   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  มีวิชาภาคบังคับของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจ จึงมีนักศึกษาจํานวนมากเขามาเรียนวิชาภาคบังคับดังกลาว จากการประเมินผลการเรียนทุกภาค
การศึกษาพบวา ความสามารถในการเรียนรูของผูเรียนมีความแตกตางกัน จึงควรนําปญหาของผูเรียนมา
ศึกษาหาสาเหตุพรอมท้ังแนวทางการแกไขและปรับปรุง จากการสังเกตและการประเมินผลการเรียนของ
ผูเรียน พบวา  

1.  ผูเรียนมีเจตคติไมดีตอการนําส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน ซ่ึงมีผลกระทบ
ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร 1  

2.  ผูเรียนสามารถใชคอมพิวเตอรทางการเรียนรูอยูในระดบัปานกลาง   
3.  ผูเรียนมีปญหาในการเรียนและอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
4.  ส่ือการเรียนการสอนขาดการบูรณาการเต็มรูปแบบในการนํามาประยุกตใชในการสอนอยางเหมาะสม  
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 5.  ผูเรียนตองการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง (self–learning) 
ผานทางออนไลนและสามารถเขาถึงบนเรียนไดตลอดเวลา  

จากเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงประโยชนของการนําส่ือการสอนออนไลนมาเปนส่ือการเรียน
การสอนในวิชาตาง ๆ และคาดหวังถึงประโยชนท่ีจะไดรับคือ ผูเรียนเกิดความกาวหนา มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน มีวิสัยทัศนการเรียนท่ีดีและรูทันวิวัฒนาการท่ีลํ้าหนาทางเทคโนโลยี พรอมยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ี
รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศตามกระแสตลาดโลกท่ีสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน โดยใหผูเรียนเรียนรูดวย
ตนเอง  

สรุปไดวาการใชส่ือการสอนออนไลนเปนส่ือพัฒนาการเรียนการสอน สามารถบริหารจัดการกระบวนการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อันนําไปสูการเรียนระดับสากล สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 ในยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู                                                 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย                                                                                                                            
เพื่อสรางและศึกษาประสิทธิภาพของส่ือการสอนออนไลนสําหรับนกัศึกษาและบุคคลท่ัวไป 

 

คําถามการวิจัย 
ลักษณะประสิทธิภาพของส่ือการสอนออนไลนท่ีมีอิทธิพลตอนักศึกษาและบุคคลท่ัวไปที่มีความ

สนใจในการเรียนรูดวยตนเอง (self – learning) เปนอยางไร 
  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร ไดแก นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป และบุคคลท่ัวไป 
จํานวน 230 คน กลุมตัวอยางแบงเปน 2 กลุม ไดแก นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ จํานวน 35 
คน และบุคคลท่ัวไป จํานวน 30 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) ส่ือการสอนออนไลน (online–learning) เปนส่ือพัฒนาการเรียน 
การสอนสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ  2) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นแบบมาตราสวนประเมินคา (rating scale) ประเมินประสิทธิภาพในการออกแบบส่ือการสอน
ออนไลนครอบคลุมมาตรฐานท้ัง  5  ดาน ของส่ือการสอนออนไลนคือ ลักษณะการจัดส่ือการสอนออนไลน 
เนื้อเร่ือง/หลักสูตร การเช่ือมโยงเนื้อหา การใชภาษา คุณคาและประโยชนท่ีไดรับ  
 การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวจิัยทางสังคมศาสตร (SPSS)  
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ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม   

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม  65 คน 
เพศ จํานวนผูตอบ รอยละ 
เพศชาย 22 33.8 
เพศหญิง 43 66.2 
อายุ จํานวนผูตอบ รอยละ 
อายุระหวาง 16-20  ป 33 50.8 
อายุระหวาง 21-25  ป 30 46.1 
อายุระหวาง 26-30  ป 2 3.1 
ระดับการศึกษาและการใชประโยชน จํานวนผูตอบ รอยละ 
ปริญญาตรี 65 100 
คณะบริหารธุรกิจ 65 100 
ใชคอมพิวเตอรในการเรียนและการทํางาน 65 100 
สถานท่ีใชบริการ จํานวนผูตอบ รอยละ 
บาน 23 35.4 
สถานศึกษา 33 50.8 
สถานท่ีสาธารณะ 9 13.8 
วัตถุประสงคในการใชอินเทอรเน็ต จํานวนผูตอบ รอยละ 
การศึกษา 48 73.8 
การสืบคนขอมูล 10 15.4 
การบันเทิง 7 4.6 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง รอยละ 66.2 และเพศชาย รอย
ละ 33.8  ชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามคือ อายุ 16-20 ป รอยละ 50.8 อายุ  21-25 ป รอยละ 46.1 และอายุ 26-30 ป 
รอยละ 3.1 ตามลําดับ ระดับการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ใชคอมพิวเตอรในการเรียนและการทํางาน 
รอยละ 100  โดยมีสถานศึกษาเปนสถานท่ีใชบริการอินเทอรเน็ตมากท่ีสุด รอยละ 50.8  รองลงมาคือสถานท่ี
อยูอาศัยหรือบาน รอยละ 35.4 และสถานท่ีสาธารณะ รอยละ 13.8 ตามลําดับ ใชบริการอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา 
รอยละ 73.8 รองลงมาเพื่อการสืบคนขอมูล รอยละ 15.4 และเพื่อการบันเทิง รอยละ 4.6 ตามลําดับ  ระยะเวลาการ
ใชบริการมากท่ีสุดคือ 11-20 ช่ัวโมง รอยละ 63.1  รองลงมาคือ 21-30 ช่ัวโมง รอยละ 24.6 และมากกวา 30 
ช่ัวโมง รอยละ 10.8 ตามลําดับ 
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 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของส่ือการสอนออนไลน สําหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ตามมาตรฐาน
ท้ัง 5 ดาน ไดแก ลักษณะการจัดส่ือการสอนออนไลน เนื้อเร่ือง/หลักสูตร การเช่ือมโยงเนื้อหา การใชภาษา คุณคา
และประโยชนท่ีไดรับ พบวามีประสิทธิภาพในระดับดีมาก สามารถผลิตส่ือการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ
ตอบสนองความตองการการเรียนรูดวยตนเองตามความคาดหมายท่ีต้ังไว และสามารถนําไปใชประโยชนได
จริงในการเรียนการสอนท่ีสอดคลองตามวัตถุประสงคของรายวิชานั้น ๆ  บุคคลท่ัวไป นักเรียนและนักศึกษา
สามารถนําความรูทางทฤษฎีและทางปฏิบัติท่ีแตละบุคคลสนใจมาประยุกตในการดํารงชีวิตได 
 

อภิปรายผล 
ประสิทธิภาพของส่ือการสอนออนไลนวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 (Computer Programming 

1) มีคาเฉล่ียรวมทุกดาน 4.85 อยูในระดับดีมาก มีหลักการครอบคลุมมาตรฐานท้ัง 5 ดาน คือ   
1.  ลักษณะการจัดส่ือการสอนออนไลน เนื้อหาประกอบดวย ขอความ และภาพวิดีโอ PowerPoint 

จะถูกสงไปยังผูเรียนผาน Facebook โดยผูสอน ผูเรียนและเพื่อนรวมช้ันเรียนทุกคนสามารถติดตอ ปรึกษา 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางกันไดเชนเดียวกับการเรียนในช้ันเรียนปกติ  

2.  ดานเนื้อหาการเรียนรู ผูเรียนสามารถเลือกบทเรียนท่ีตองการศึกษาเรียนรูตามความตองการของ
ตนเอง 

3.  สามารถเช่ือมโยงเนื้อหาผานทาง Facebook โดย URL และ QRCode_computer 1 เม่ือเขาสูระบบ  
4.  การใชภาษา ใชภาษา C ในการเขียนโปรแกรมและกําหนดคําส่ังตาง ๆ อยางมีเง่ือนไข 
5.  คุณคาและประโยชนท่ีไดรับคือ คุณคาแหงคลังปญญาในการเรียนรูท่ีไมมีวันหยุดนิ่งทางการศึกษา 

ชวยลดคาใชจายในการเรียนและลดมลพิษทางส่ิงแวดลอม อาทิ ลดการใชกระดาษ ลดการใชน้ํามันเช้ือเพลิง
ในการเดินทางมาเรียน เปนตน 

ดังนั้นการใชส่ือการสอนออนไลนจึงมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการเรียนการสอน เพราะ
ตอบสนองความแตกตางของผูเรียนแตละคนได ซ่ึงแตละคนก็มีวิธีการเรียนท่ีไมเหมือนกัน สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคทางการศึกษา ซ่ึงเปนจุดเดนอีกอยางหนึ่งของส่ือการสอนออนไลน  

นอกจากนี้ จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ชวยใหผูเรียน
สนใจและกระตือรือรนท่ีจะเรียนมากยิ่งข้ึน เนื่องจากบทเรียนมีเนื้อหาท่ีเปนขอความ ภาพเคล่ือนไหว ภาพ
สามมิติ เพลงประกอบ มีแบบฝกหัด แบบทดสอบ สรางรูปแบบใหผูเรียนมีอิสระท่ีจะเลือกเรียนเนื้อหาในบท
ใดกอนก็ไดภายใตเง่ือนไขของปุมตาง ๆ สงผลใหบทเรียนมีความนาสนใจและชวยกระตุนใหผูเรียนสนใจ
บทเรียนมากยิ่งข้ึน  

ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การใชส่ือการสอนออนไลนท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑท่ีกําหนดไวและมีความเหมาะสม สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดจริง 
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ขอเสนอแนะ  
  ควรสนับสนุนใหมีการใชส่ือการสอนออนไลนเปนส่ือพัฒนาการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทุก
ระดับช้ัน เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนใหสูงข้ึน และยังสงเสริมการเรียนรูท่ีผูเรียนเปน
ศูนยกลางและสามารถเรียนรูดวยตนเองไดตลอดเวลาท่ีตองการดวย 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้ไดจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการแกปญหาโดยการเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับ
สถานการณในชีวิตเร่ืองอัตราสวนและรอยละ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูเรียนระหวางกลุมท่ีถูกมอบหมายบทบาทและไมมอบหมายบทบาททางการเรียน เม่ือเรียนดวย
กระบวนการแกปญหาโดยการเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับสถานการณในชีวิตจริง และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเรียนท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรระดับเดียวกัน ระหวางกลุมท่ีถูก
มอบหมายบทบาทและไมมอบหมายบทบาททางการเรียน เม่ือเรียนดวยกระบวนการแกปญหาโดยการ
เช่ือมโยงคณิตศาสตรกับสถานการณในชีวิตจริงเหมือนกัน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
จํานวน 2 กลุม กลุมละ 30 คน รวมท้ังส้ิน 60 คน โดยในแตละกลุมประกอบดวยผูเรียนท่ีมีระดับความสามารถ
ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงและตํ่า อยางละ 15 คน  โดยกลุมทดลองท่ี 1 เรียนแบบมอบหมายบทบาท กลุม 
11 11 11 

 

* นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา  ปการศึกษา 2555 
** ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
*** อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ทดลองท่ี 2 เรียนแบบไมมอบหมายบทบาท  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรูดวย
กระบวนการแกปญหาโดยการเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับสถานการณในชีวิตจริง และแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-
test) ผลการวิจัยพบวา 1) ผูเรียนกลุมท่ีถูกมอบหมายบทบาทและไมมอบหมายบทบาททางการเรียน เม่ือเรียน
ดวยกระบวนการแกปญหาดวยการเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับสถานการณในชีวิตจริง มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 2) ผูเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียน
คณิตศาสตรระดับเดียวกันระหวางกลุมท่ีถูกมอบหมายบทบาทและไมมอบหมายบทบาททางการเรียนเม่ือ
เรียนดวยกระบวนการแกปญหาดวยการเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับสถานการณในชีวิตจริง มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
คําสําคัญ: กระบวนการแกปญหา, การเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับสถานการณในชีวิตจริง, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

ABSTRACT 
In this study, learning activities were designed for  problem solving process connecting mathematics 

and real world situations on the subject of ratio and percent. The purposes of this research were to: 1) 
compare mathematics learning achievement of students between Role and Non-Role assignment learning 
groups through the learning activity, and 2) compare mathematics learning achievement of students with 
the same level of mathematics learning achievement between role and non-role assignment learning 
groups learned through the learning activity. Samples were sixty 8th grade students which were divided 
into two experimental groups with thirty students in each group. Students were classified into three groups 
by their mathematics learning achievement (high-medium-low). Fifteen students from high and low 
mathematics learning achievement were selected into each group. The first group learned the subject 
through the activity with a role assignment and the second group learned the subject through the activity 
without a role assignment. Research tools were a set of lesson plans for problem solving process connecting 
mathematics and real world situation and the achievement tests. The data were analyzed using arithmetic 
mean, standard deviation and t-test independent of variance. Results were summarized as follows: 1) The 
achievement of students learned through the activity with a role assignment learning group and a non-role 
assignment were statistical different at significant level of .05, and 2) The achievement of students with 
the same level of mathematics learning achievement learned through the activity with a role assignment and 
a non-role assignment were statistical different at significant level of  .05. 
Keywords: problem solving process, connection of mathematics  and real world situations, mathematics 
                   learning achievement. 
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บทนํา 
 การดําเนินชีวิตในโลกที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  ส่ิงสําคัญท่ีบุคคลพึงมีคือความสามารถใน
การแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  การที่บุคคลจะสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางหลากหลายได จะตองไดรับ
การฝกฝนอยางเปนระบบและสม่ําเสมอ  ถึงแมคําตอบของปญหาของหลายคนจะเหมือนกัน แตวิธีการคิดและ
การใหเหตุผลอาจแตกตางกันไป อีกท้ังหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูสําหรับนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ใหนักเรียน
มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีเนนความสามารถในการแกปญหาและการใชเหตุผล แตอยางไรก็ตาม
กระบวนการแกปญหาเปนกระบวนการท่ีซับซอน ตองอาศัยทักษะและกลยุทธในการจัดการเรียนรู แมวาการ
เรียนแบบแกปญหาจะชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการแกปญหาได แตการจัดการเรียนการสอนท่ี
ไมเนนการเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางวิชาคณิตศาสตรในหองเรียนกับคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันอาจทํา
ใหผูเรียนไมรูถึงคุณคาของการเรียนคณิตศาสตรอยางแทจริง  ซ่ึงกระบวนการเช่ือมโยงจะชวยใหผูเรียนเขาใจ
เนื้อหาคณิตศาสตรในหองเรียนไดดีข้ึน และมองเห็นความสําคัญของคณิตศาสตรในแงของการนําไปใชกับ
ศาสตรอ่ืนได (อัมพร มาคนอง, 2547, หนา 101) นอกจากนี้พรอมพรรณ อุดมสิน (2544, หนา 15) ไดกลาว
ไววา การฝกแกปญหาในสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจะเปนการเตรียมตัวใหผูเรียนสามารถแกปญหาท่ี
คลายคลึงกับในโลกจริงโดยการจําลองสถานการณปญหาตาง ๆ ในโลกจริง เพื่อใหผูเรียนไดทดลองฝกฝน 
ซ่ึงเปนการเสริมใหเห็นประโยชนในการแกปญหาทางคณิตศาสตรท่ีเช่ือมโยงกับสถานการณในชีวิตจริง 
กิจกรรมการเรียนรูท่ีจะชวยใหผูเรียนท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนตํ่าใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี
ข้ึนคือการจัดใหนั่งคูกับเด็กเรียนเกง เพื่อใหเด็กเรียนเกงชวยเหลือดวยการสอนหรือการอธิบาย ทําให
นักเรียนท่ีเรียนออนกวามีกําลังใจท่ีจะเรียน  กลาท่ีจะพูดหรือซักถามปญหาท่ีตนเองไมเขาใจหรือสงสัยโดย
ไมตองกลัว และยังทําใหผูเรียนท่ีสอนเพื่อนเขาใจเร่ืองท่ีตนสอนหรืออธิบายมากข้ึน (ทิศนา  แขมมณี, 2545, 
หนา 46)   

จากท่ีกลาวมาขางตน การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการแกปญหาโดยการเช่ือมโยงคณิตศาสตร
กับสถานการณในชีวิตจริง  เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูกระบวนการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณ
ในชีวิตจริงดวยกระบวนการทางคณิตศาสตร  และชวยสงเสริมใหผูเรียนเห็นคุณคาของการเรียนคณิตศาสตร  
เม่ือจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการดังกลาวรวมกับการมอบหมายบทบาทหนาท่ีใหแกผูเรียนท่ีมี
ระดับความสามารถทางคณิตศาสตรตางกันจะชวยใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู  จนเกิดเปนกระบวนการเรียนรูท่ีดียิ่งข้ึน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ระหวางกลุมท่ีถูกมอบหมายบทบาทและไมถูก

มอบหมายบทบาททางการเรียน เม่ือเรียนดวยกระบวนการแกปญหาโดยการเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับ
สถานการณในชีวิตจริง  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร
ระดับเดียวกัน ระหวางกลุมท่ีถูกมอบหมายบทบาทและไมถูกมอบหมายบทบาททางการเรียน เม่ือเรียนดวย
กระบวนการแกปญหาโดยการเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับสถานการณในชีวิตจริง 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. คัดเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 60 คน จากนักเรียน 155 คน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน

ทัพราชวิทยา จังหวัดสระแกว  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 โดยนําคะแนนรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานของ
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 ของนักเรียนท้ังหมดมาคิดเปนคะแนนเปอรเซ็นตไทล  โดยนักเรียนท่ีมีคะแนน
เปอรเซ็นไทล  67-100 ถือเปนนักเรียนกลุมสูง จํานวน 30 คน  นักเรียนท่ีมีคะแนนเปอรเซ็นไทล 1-33 ถือเปน
นักเรียนกลุมตํ่า แบงนักเรียนท้ัง 2 กลุม เปนกลุมละ 15 คน แลวนํานักเรียนกลุมสูงและต่ํามารวมกัน กลุมละ 
30 คน รวมท้ังส้ิน 60 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการกิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการแกปญหา
โดยการเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับสถานการณในชีวิตเร่ืองอัตราสวนและรอยละ จํานวน 18 คาบ และแบบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองอัตราสวนและรอยละ  แบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จํานวน 2 ฉบับ  เปนแบบทดสอบแบบ
คูขนาน ฉบับละ 30 ขอ  

3. วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนการทดลองของกลุมทดลองท้ัง 2 กลุม โดยใชแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ฉบับท่ี 1 ซ่ึงมีคาความยาก (p)  ระหวาง 0.35 - 0.75 มีคาเฉล่ียเทากับ 0.37 คาอํานาจจําแนก (r) 
ระหวาง 0.25 - 0.65 มีคาเฉล่ียเทากับ 0.48 และมีคาความเท่ียงเทากับ 0.90 

4. ดําเนินการทดลองโดยกลุมทดลองท้ัง 2 กลุมเขารับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการแก 
ปญหาโดยการเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับสถานการณในชีวิตเร่ืองอัตราสวนและรอยละ สัปดาหละ 3 คาบ  จํานวน 
6 สัปดาห ท้ังนี้กลุมทดลองท่ี 1 เขารับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยการมอบหมายบทบาท (ครูผูสอนระบุ
หนาท่ีใหแกผูเรียนแตละคนในการทํากิจกรรมตาง ๆ)  และกลุมทดลองท่ี 2 เขารับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดวยการไมมอบหมายบทบาท (ครูผูสอนไมไดระบุหนาท่ีใหแกผูเรียน ผูเรียนจะดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดวย
ตนเอง)   

5. วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองของกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม โดยใชแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ฉบับท่ี 2 ซ่ึงมีคาความยาก (p)  ระหวาง 0.35 – 0.78 มีคาเฉล่ียเทากับ 0.37 คาอํานาจจําแนก (r) 
ระหวาง 0.20 – 0.70 มีคาเฉล่ียเทากับ 0.45 และมีคาความเท่ียงเทากับ 0.90 
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6. วิเคราะหขอมูลโดยใชคาทางสถิติประกอบดวย คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
คาที 
 

ผลการวิจัย 
               1. การวิเคราะหคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของกลุมทดลองท้ัง 2 กลุม ซ่ึงมีคะแนนเต็ม 
30 คะแนน พบวากลุมท่ีมอบหมายบทบาทมีคาเฉล่ียสูงกวากลุมท่ีไมมอบหมายบทบาท เทากับ 3.74 โดย
กลุมท่ีมอบหมายบทบาทมีคาเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียน
เทากับ 24.17 และ 3.64 และกลุมท่ีไมมอบหมายบทบาทมีคาเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานหลังเรียนเทากับ 20.43 และ 5.08  
 2. ผูเรียนท่ีมีความสามารถทางคณิตศาสตรระดับเดียวกันในกลุมท่ีมอบหมายบทบาท มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากลุมท่ีไมมอบหมายบทบาท โดยผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนในกลุมท่ีมอบหมายบทบาท
มีคะแนนเฉล่ียสูงกวากลุมท่ีมีความสามารถทางคณิตศาสตรระดับสูงและตํ่า เทากับ 2.46 และ 5.00 ตามลําดับ 
 

อภิปรายผล 
1. กิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนการเช่ือมโยงทางคณติศาสตรกับสถานการณในชีวติจริงเปนการจดักจิกรรม 

การเรียนรูท่ีมีกระบวนการแกปญหาเปนข้ันตอนและตอเนื่อง ประกอบดวย ข้ันท่ี 1 สรางแบบจําลองจากสถานการณ
ในชีวิตจริง  ข้ันท่ี 2 สรางแบบจําลองในช้ันเรียน  ข้ันท่ี 3 สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร  และข้ันท่ี 4 สรุป
หรือหาผลลัพธหรือคําตอบ  ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเกิดมโนทัศนในการแกปญหาดวยการนําความรูท่ีมีอยูมา
เช่ือมโยงกับเร่ืองท่ีเรียน ผูเรียนสามารถเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีความหมายในบริบทของการเรียนรูในชีวิต
จริง  ผูเรียนไดฝกทักษะการแกปญหา  การตีความ  การใหเหตุผล  การส่ือสาร  การทํางานกลุม  สงเสริมให
ผูเรียนไดคนหาวิธีการและคําตอบดวยการอภิปรายรวมกันในกลุม  ผูเรียนเขาใจท่ีมาของหลักการนั้น ๆ  ดวย
ตนเอง และรูวาความรูทางคณิตศาสตรเปนส่ิงท่ีมีคา สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรสูการเรียนรูใน
ชีวิตประจําวัน  และจากการสังเกตระหวางดําเนินการทดลองพบวา  การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนการเช่ือมโยง
ทางคณิตศาสตรกับสถานการณในชีวิตจริง ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรน  มีเหตุผล  และมีการคิดวิเคราะห  
ดังนั้นผูเรียนกลุมทดลองท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรกับสถานการณ
ในชีวิตจริง  จึงมีการนําคณิตศาสตรมาสัมพันธและเช่ือมโยงกับชีวิตประจําวัน  เปนการบูรณาการความรูทาง
คณิตศาสตร สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรสูงข้ึน สอดคลองกับอนันตนิจ โพธ์ิถาวร (2547, 
หนา 97) ท่ีพบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรในโลกจริงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  แสดง
ใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูชวยสงเสริมบรรยากาศของการเรียนรูและทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน 
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2.  ผูเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรระดับสูงมีความสามารถในการแกปญหาได 
ถูกตองและรวดเร็วกวาผูเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรระดับตํ่า  เนื่องจากมีความสนใจกระตือ 
รือรน ใฝรู ใฝเรียน มีความพยายามที่จะเรียนรู  พรอมทั้งมีความรูพื้นฐานที่ดีกวานักเรียนที่มีความสามารถ
ทางการเรียนคณิตศาสตรระดับตํ่า  สอดคลองกับยุพิน  พิพิธกุล (2539, หนา 475-476) ท่ีกลาววา ผูเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรสูงเปนนักเรียนท่ีแสดงวิธีการคิดอยางเปนระบบ  เปนลําดับข้ันตอน มี
ความจําดี  จับประเด็นปญหาไดเร็ว มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคแตกตางจากบุคคลอ่ืน  กระตือรือรน เรียนรู
ดวยความสนใจและสนุกสนาน มองเห็นความสัมพันธระหวางความรูใหมและความรูท่ีมีอยู สามารถถายทอด
ความรูและรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย  สวนผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรตํ่าจะไม
มีความต้ังใจในการเรียนหรือมีเพียงระยะเวลาส้ัน ๆ ขาดแรงจูงใจ  ไมมีความอดทน และเขาใจส่ิงท่ีเปนนามธรรม
ไดยาก   
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการแกปญหาโดยการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรกับสถานการณ
ในชีวิตจริงท่ีมีรูปแบบการมอบหมายบทบาทแตกตางกันคร้ังนี้ ไดจัดผูเรียนเปนกลุมยอย  กลุมละ 6 คน 
ประกอบดวยผูเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตรระดับสูง จํานวน 3 คน และระดับตํ่า จํานวน 3 
คน คละกัน เพื่อใหผูเรียนท่ีเรียนเกงชวยเหลือผูเรียนท่ีเรียนออนใหมีระดับความสามารถทางการเรียนสูงข้ึน 
สอดคลองกับโฆษิต  จตุรัสวัฒนากูล (2543, หนา 98)  ท่ีศึกษาผลการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการ
สอนเปนกลุมท่ีชวยเหลือเปนรายบุคคลท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการถายโยงการ
เรียนรูในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีระดับความสามารถตางกัน พบวานักเรียนทุก
ระดับความสามารถมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนในระดับเดียวกันท่ีเรียนตามปกติ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

จึงอาจสรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการแกปญหาโดยการเช่ือมโยงคณิตศาสตร
กับสถานการณในชีวิตจริงดวยการมอบหมายบทบาทและไมมอบหมายบทบาทใหแกผูเรียน จะสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น ท้ังนี้เม่ือมีการมอบหมายบทบาทใหแกผูเรียน จะทําใหผลการ
เรียนรูของผูเรียนมีประสิทธิภาพดีขึ้นกวาการไมมอบหมายบทบาท อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย
กระบวนการกลุมแบบคละความสามารถของผูเรียน ทําใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกัน ไดชวยเหลือ พึ่งพาอาศัย
กัน สงผลใหการแกปญหาของกลุมประสบความสําเร็จ  สอดคลองกับแนวคิดของ Adam & Hamm (1990, p. 
33) ท่ีกลาววา การแกปญหารวมกันเปนกลุมจะทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการแกปญหามากกวาการ
แกปญหาเพียงลําพังคนเดียว 

 

ขอเสนอแนะ 
 ควรมีการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการแกปญหาโดยการเชื่อมโยงคณิตศาสตร
กับสถานการณในชีวิตจริงในหัวขออ่ืน ๆ โดยออกแบบสถานการณและปญหาใหมีความหลากหลาย เหมาะสม
กับสภาพแวดลอมและลักษณะของผูเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหดียิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ 
 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสุนัขชนิดเม็ด โดยศึกษาพฤติกรรมและความตองการของผูเล้ียงสุนัข 
ดวยวิธีการอภิปรายกลุมและการออกแบบสอบถามกับผูเล้ียงสุนัขท่ีใหอาหารสุนัขชนิดเม็ดเปนประจํา จํานวน 
2 กลุม กลุมละ 8 คน และ 250 คน ตามลําดับ นํามาซ่ึงขอมูลท่ีใชในการพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนไปตามความ
ตองการและแกไขปญหาของผูบริโภค โดยเกิดเปนแนวคิดผลิตภัณฑอาหารสุนัขชนิดเม็ดเพื่อดูแลระบบ
ทางเดินอาหาร สําหรับสุนัขสายพันธุขนาดกลางชวงอายุโตเต็มวัย โดยการเติมสารโปรไบโอติก และพรีไบ
โอติก คุณคาทางโภชนาการสูง มีการปองกันการเกิดกล่ินหืนในผลิตภัณฑระหวางการเก็บ เม็ดอาหารกลม
เสนผาศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเมตร รสไกและตับ บรรจุในถุงซิปล็อค ขนาดบรรจุ 3-7 กิโลกรัม มีสถาบัน 
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**** นักวิจัยเช่ียวชาญ ระดับ 9 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ท่ีเกี่ยวของรับรองคุณภาพวามีประโยชนตอสุขภาพของสุนัขตามท่ีแจงไวและมีความปลอดภัย เพื่อเพิ่มความ
ม่ันใจใหกับผูบริโภค 

คําสําคัญ: การพัฒนาผลิตภณัฑ, อาหารสุนัขชนิดเม็ด  
 

ABSTRACT 
The development of dried canine food product was conducted by a study of dog’s owner behavior 

and needs. The study used focus group discussion (2 groups, 8 persons per group) and questionnaires (250 
copies) with dog’s owner who always feed their dog through dried canine food to collect data.  The results 
were summarized and used in developing products as consumer needs and resolving the consumer’s 
problems.  The developed product concept from consumer is designed to be dried canine food product 
with gastrointestinal care for medium adult dog fortified with probiotic and prebiotic. The product was 
also designed to contain high nutrients, prevent rancidity during storage, have diameter of pellet size about 
1 cm. with chicken and liver flavor and pack in 3-7 kg. Ziploc bag. The quality of dried canine food 
products was guaranteed by certified laboratory that it safe and beneficial for dog’s health to increase 
consumer confidence in the product.  
Keywords: product development, dry canine food. 
 

บทนํา 
 อุตสาหกรรมอาหารสัตวเล้ียงนับเปนธุรกิจท่ีมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง จากหลายปจจัยสนับสนุน
โดยเฉพาะการเพิ่มข้ึนของจํานวนสัตวเล้ียง ปจจุบันธุรกิจสัตวเล้ียงมีมูลคารวมราว 10,000 ลานบาท แบงเปน
ผลิตภัณฑอาหารสัตวเล้ียงท้ังอาหารเม็ดและอาหารกระปองมูลคา 7,000 ลานบาท และผลิตภัณฑอ่ืน ๆ มูลคา 
3,000 ลานบาท (ไมนับรวมธุรกิจการเพาะพันธุสุนัข) โดยประเทศไทยนับเปน 1 ใน 3 ประเทศท่ีมีการขยายตัวเร็ว
ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก มีปริมาณการสงออกอาหารสัตวเลี้ยงเปนอันดับ 5 ของโลก (ชี้ธุรกิจสัตวเลี้ยง
ไทยคึกคัก, 2555) จากลักษณะการเล้ียงท่ีเปล่ียนแปลงไปและการใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพของสุนัข 
เปนเหตุผลใหเจาของสุนัขเปลี่ยนมาใชอาหารสุนัขสําเร็จรูปเพิ่มสูงข้ึน ทําใหตลาดอาหารสัตวเล้ียงและ
แนวโนมผลิตภัณฑมีความใกลเคียงกับอาหารของมนุษยมากขึ้น อีกทั้งเจาของสุนัขยินดีที่จะลงทุนเพื่อซื้อ
ผลิตภัณฑท่ีดีและมีประโยชนใหกับสุนัขของตน ผูประกอบการจึงจําเปนตองพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงตาม
ความตองการของผูบริโภคยิ่งข้ึน 
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กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
การพัฒนาผลิตภัณฑเปนการพัฒนา ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการ

ของผูบริโภค มีการใชเทคนิคและวิธีการตาง ๆ เพื่อเปล่ียนแนวความคิดไปเปนผลิตภัณฑท่ีมีเทคโนโลยี ซ่ึงมี
ความซับซอน จําเปนตองอาศัยความสามารถในการวิเคราะห ความรูพื้นฐานทางดานอุตสาหกรรมเกษตร และ
บูรณาการความรูเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับมาตรฐานและตรงตาม
ความตองการของผูบริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑใหประสบความสําเร็จตองอาศัยวิธีการท่ีเปนระบบ 
ประกอบดวย 1. การจําแนกและการคัดเลือกโอกาส (opportunity identification and selection) 2. การริเร่ิม
โครงการ (project set-up) 3. การสรางและคัดเลือกความคิดผลิตภัณฑ (product idea generation and screening) 
4. การพัฒนาและทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ (product concept development and testing) 5. การพัฒนา 
(development) 6. การวางแผนการตลาดและการนําผลิตภัณฑออกสูตลาด (marketing plan and product 
launching) และ 7. การ  จัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ (product life cycle management) (หทัยรัตน ริมคีรี, 2552, 
หนา  22-38) การศึกษาผูบริโภคเชิงคุณภาพ (qualitative consumer testing) เปนวิธีการในชวงตนของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ โดยอาศัยขอมูลในการอภิปรายกลุม ซ่ึงเปนหนึ่งในเทคนิคการสรางแนวความคิดผลิตภัณฑใหม 
อีกท้ังยังทําใหทราบถึงพฤติกรรมของผูบริโภค คําศัพทตาง ๆ ท่ีผูบริโภคใช ลักษณะของผลิตภัณฑท่ี
ผูบริโภคตองการ เพื่อนําไปใชในการศึกษาผูบริโภคเชิงปริมาณ (quantitative consumer testing) อันเปนวิธีการที่
นักพัฒนาผลิตภัณฑนํามาใชเพื่อใหแนใจวาการพัฒนาผลิตภัณฑเปนไปตามท่ีผูบริโภคตองการ การสํารวจ
ผูบริโภคมีประโยชนอยางมากในการพัฒนาผลิตภัณฑ ทําใหทราบขอมูลสวนตัวของผูบริโภค พฤติกรรมการ
ใช/ซ้ือ ความคิดเห็น ทัศนคติท่ีมีตอผลิตภัณฑ สามารถนํามาวิเคราะหหาขอบกพรองของผลิตภัณฑใน
ปจจุบันและประเมินความจําเปนในการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหเกิดผลิตภัณฑใหม สามารถวางแผนรูปแบบ
เฉพาะ ขนาดและราคาของผลิตภัณฑใหเปนไปตามความตองการของผูบริโภคไดอยางแทจริง (เพ็ญขวัญ ชม
ปรีชา,  2552, หนา 88-105) 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาและรวบรวมขอมูลพฤติกรรมและความตองการของผูเล้ียงสุนัขตออาหารสุนัขชนิดเม็ด นําไป 
สูการสรางและคัดเลือกความคิดผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของผูบริโภค 
   

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  ศึกษาผูบริโภคเชิงคุณภาพโดยการอภิปรายกลุม (focus group discussion) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและ
ความตองการของกลุมเปาหมาย คือกลุมผูเล้ียงสุนัขท่ีใหผลิตภัณฑอาหารสุนัขชนิดเม็ดเปนอาหารหลักแกสุนัข 
จํานวน 2 กลุม กลุมละ  8 คน โดยอภิปรายในดานพฤติกรรมการใช ปญหาและความคิดเห็น จดบันทึกและ
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รวบรวมขอมูลท่ีไดมา ใชเปนแนวทางในการสรางแนวคิดผลิตภัณฑใหม แกไข/ปรับปรุงผลิตภัณฑใหตรง
ตามความตองการของกลุมผูบริโภค และสรางแบบสอบถามสําหรับการศึกษาผูบริโภคเชิงปริมาณ 

2.  ศึกษาผูบริโภคเชิงปริมาณ โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการรวมรวมขอมูลคือ แบบสอบถามผูเล้ียงสุนัข
ท่ีใหผลิตภัณฑอาหารสุนัขชนิดเม็ดเปนอาหารหลักแกสุนัข จํานวน 250 คน เก็บขอมูลท่ีโรงพยาบาลสัตว 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน และคลินิกรักษาสัตวเล้ียง นําขอมูลท่ีไดมาแจกแจงความถ่ีของ
แตละรายการ โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตรการคํานวณจํานวนตัวอยางจากประชากรเปาหมาย 
(Cooper & Schindler, 1998) ดังนี้ 

 
              n = z2PQ/d2 

 โดยท่ี P = สัดสวนของประชากรท่ีคาดวาสนใจซ้ือผลิตภัณฑ 
  Q = 1-P 
    z = ความเช่ือม่ันท่ีกําหนด 
  d = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเกิดข้ึน 
 n = (1.962 x 0.2 x 0.8) / 0.052   = 246 
 

3.  การสํารวจผลิตภัณฑอาหารสุนัขชนิดเม็ดทางการคาที่รานจําหนายผลิตภัณฑสําหรับสัตวเลี้ยง 
โรงพยาบาลสัตว รานจําหนายสินคาลดราคาขนาดใหญ และหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ผลการวิจัย 
1. จากการศึกษาผูบริโภคเชิงคุณภาพ ผูเล้ียงสุนัขนิยมใหอาหารสุนัขรสเนื้อ ตับ และไก ความถ่ีใน 

การใหอาหารคือ ทุกวัน, 2-3 คร้ัง/อาทิตย และ 1 คร้ัง/อาทิตย ใหอาหารพอดีกับท่ีสุนัขตองการและใสไวใน
ชามอาหารตลอดเวลา ซื้อผลิตภัณฑอาหารสุนัขมากกวา 1 ครั้ง/เดือน และ 1 ครั้ง/2-3 เดือน ขนาดบรรจุท่ี
ซื้อคือ 1 กิโลกรัม, 3-7 กิโลกรัม และ 10-20 กิโลกรัม สถานท่ีซ้ือผลิตภัณฑอาหารสุนัขคือ โรงพยาบาลสัตว 
รานขายสินคาขนาดใหญ รานจําหนายผลิตภัณฑสําหรับสัตวเล้ียง และหางสรรพสินคา เกณฑท่ีใชในการ
พิจารณาคือ ความชอบของสุนัข ความม่ันใจในตราสินคา คุณคาทางโภชนาการ แพทยแนะนํา และราคา 
จุดประสงคในการเลือกใชอาหารสุนัขชนิดเม็ดสําเร็จรูปคือ ความสะดวกและคุณคาทางโภชนาการท่ีครบถวน 
ปญหาท่ีพบในผลิตภัณฑอาหารสุนัขชนิดเม็ดคือ เกิดกล่ินเหม็นหืน เม็ดนิ่มในระหวางการใชและสุนัขเบ่ือ
รสชาติเดิม ตองการใหมีการพัฒนาอาหารสุนัขเพื่อสุขภาพและปองกันโรคตาง ๆ เชน โรคพยาธิหัวใจ ไต 
ผิวหนัง และระบบทางเดินอาหาร ชวยบํารุงขน ปองกันเห็บหมัด เปนอาหารโปรตีนและพลังงานสูง ไขมันตํ่า 
แคลเซียมสูง บํารุงกระดูก ความคาดหวังตอผลิตภัณฑอาหารสุนัขที่ผานการพัฒนาคือ มีสถาบันที่เกี่ยวของ
รับรองคุณภาพและความปลอดภัย คุณภาพเหมาะสมกับราคา มีบรรจุภัณฑที่ปองกันการเสื่อมคุณภาพของ
เม็ดอาหาร ขอเสนอแนะเพิ่มเติมคือ ในผลิตภัณฑอาหารสุนัขชนิดเม็ดขนาดบรรจุ 15-20 กิโลกรัม ควรมี
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หลายรสชาติ เปนซองขนาดเล็กสําหรับใหสุนัขในแตละคร้ัง เปนถุงซิปล็อค มีชามหรือชอนตวงใหในถุง
อาหาร และไมเกิดกล่ินหืนเม่ือเก็บไวเปนระยะเวลานาน 
             2. จากการศึกษาผูบริโภคเชิงปริมาณ โดยเนนการพัฒนาผลิตภณัฑอาหารสุนขัชนิดเม็ดเพื่อสุขภาพ  
ดานการดูแลระบบทางเดินอาหารของสุนัขพบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง รอยละ 66 การศึกษา
ระดับปริญญาตรี รอยละ 58.80  เล้ียงสุนัขสายพันธุขนาดกลาง รอยละ 51.04 อายุของสุนัข 1-7 ป รอยละ 74  
ความถ่ีในการใหอาหารสุนัขชนิดเม็ดคือ ใหทุกวัน รอยละ 78.80 ลักษณะการใหอาหารคือ ใหอาหารพอดีตอ
การกิน 1 คร้ัง รอยละ 51.60 ความถ่ีในการซ้ืออาหารสุนัขคือ 1 คร้ัง/เดือน รอยละ 43.60 สถานท่ีซ้ือคือ ราน
จําหนายผลิตภัณฑสําหรับสัตวเล้ียง รอยละ 44.80 รสชาติอาหารสุนัขคือ รสไกและตับ รอยละ 41.60 ขนาด
บรรจุที่เลือกซื้อคือ ขนาด 3.1-7 กิโลกรัม/ถุง รอยละ 32.03 เหตุผลในการเลือกซื้อคือ เลือกจากคุณคา
สารอาหารที่ครบถวน รอยละ 51.20 หลักเกณฑที่ผูเลี้ยงสุนัขใชในการเลือกซื้อคือ คุณคาสารอาหาร รอย
ละ 19.79 ความชอบของสุนัข รอยละ 16.64  ความปลอดภัย รอยละ 16.06 ราคาท่ีเหมาะสม รอยละ 14.59 
ความม่ันใจในตราสินคา รอยละ 13.01 ความสะดวกในการซ้ือ รอยละ 12.23  และลักษณะของสินคาท่ีดึงดูด
ใจ รอยละ 7.67 ลักษณะการซ้ือสินคาคือ ซ้ือผลิตภัณฑอาหารสุนัขชนิดเม็ดเดิมเปนประจํา รอยละ 70.80 ความ
สนใจตอผลิตภัณฑอาหารสุนัขท่ีเนนการดูแลสุขภาพของสุนัขคือ มีความสนใจลักษณะท่ีสําคัญของ
ผลิตภัณฑอาหารสุนัขท่ีผานการพัฒนา รอยละ 90 คุณคาสารอาหาร รอยละ 44.74 ความชอบและการยอมรับของ
สุนัข รอยละ 35.78  
             3. จากการสํารวจผลิตภัณฑอาหารสุนัขชนิดเม็ดทางการคา โดยการสํารวจผลิตภัณฑอาหารสุนัข 
สําเร็จรูปชนิดเม็ดท่ีมีวางจําหนายตามรานจําหนายอาหารและอุปกรณสัตวเล้ียง (pet shop) รานขายสินคาขนาด
ใหญ โรงพยาบาลสัตว และรานสะดวกซ้ือ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวามีตราสินคาผลิตภัณฑอาหารสุนัข
ชนิดเม็ดสําเร็จรูปมากกวา 30 ตราสินคา จําแนกเปนหลายประเภทไดแก 
 1.  จําแนกตามพันธุสุนัข เชน อาหารสําหรับสุนัขพันธุเล็ก กลาง และใหญ แตโดยทั่วไปอาหาร
สําหรับสุนัขพันธุกลางและใหญมักใชรวมกัน แตกตางกันในดานปริมาณท่ีใหสุนัขในแตละคร้ังซ่ึงข้ึนกับ
ขนาดน้ําหนักตัวของสุนัข 

2.  จําแนกตามสายพันธุสุนัขแบบเฉพาะเจาะจง เชน อาหารสําหรับสุนัขพันธุชิวาวา ปก พุดเดิล 
พิทบูล ฯลฯ  

3.  จําแนกตามชวงอายุของสุนัข เชน อาหารสําหรับลูกสุนัข  (ต้ังแตแรกเกิด – 1 ป) สุนัขโต (1 ปข้ึน
ไป – 7 ป) และสุนัขแก (มากกวา 7 ป) 

4.  จําแนกตามสุขภาพของสุนัข เชน อาหารเพื่อสุขภาพ ไดแก อาหารสูตรลดน้ําหนัก บํารุงขน
และกลามเนื้อ อาหารสําหรับสุนัขท่ีมีโรคประจําตัว ไดแก อาหารสูตรสุนัขเปนโรคไต ภูมิแพ เบาหวาน ฯลฯ 

การศึกษาพฤติกรรมและความตองการของผูเล้ียงสุนัขท่ีมีตอผลิตภัณฑอาหารสุนัขชนิดเม็ดขางตน ทํา
ใหไดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสุนัขชนิดเม็ด เพื่อดูแลระบบทางเดินอาหารสําหรับสุนัขสาย
พันธุขนาดกลาง ชวงอายุโตเต็มวัย โดยการเติมสารโปรไบโอติกและพรีไบโอติก คุณคาทางโภชนาการสูง มีการ
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ปองกันการเกิดกล่ินหืนในผลิตภัณฑระหวางการเก็บ เม็ดอาหารขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร รสไกและตับ 
บรรจุในถุงซิปล็อค ขนาดบรรจุ 3-7 กิโลกรัม ราคา 400-600 บาท และมีสถาบันท่ีเกี่ยวของรับรองคุณภาพวา
มีประโยชนกับสุขภาพของสุนัขตามท่ีแจงไวเพื่อเพิ่มความม่ันใจใหกับผูบริโภค    
 

อภิปรายผล 
 หลักเกณฑท่ีผูเล้ียงสุนัขใชในการเลือกซ้ืออาหารแบงออกเปน 4 กลุม เรียงลําดับความสําคัญจากมาก
ไปนอย ดังนี้ กลุมท่ี 1 คุณคาสารอาหาร กลุมท่ี 2 ความชอบของสุนัข ความปลอดภัยและราคาท่ีเหมาะสม กลุม
ท่ี 3 ความม่ันใจในตราสินคาและความสะดวกในการซ้ือ และกลุมท่ี 4 ลักษณะของสินคาท่ีดึงดูดใจ ดังนั้น
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสุนัขชนิดเม็ดจึงควรเปนผลิตภัณฑมีคุณคาสารอาหารครบถวน มีความ
ปลอดภัย ราคาเหมาะสม และเปนท่ียอมรับของผูเล้ียงและสุนัข 
 

ขอเสนอแนะ 
 ควรนําแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีไดจากการวิจัยนี้มาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมท่ีจําหนายไดจริง 
เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคและทําใหเกิดประโยชนตอสุขภาพของสุนัขอยางแทจริง 
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสออนไลนแบบมีสวนรวมของประชากร

สามวัย  2) ประเมินคุณภาพของระบบอิเล็กทรอนิกสออนไลนแบบมีสวนรวมของประชากรสามวัย และ 3) 
ศึกษาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการใชงานระบบอิเล็กทรอนิกสออนไลนแบบมีสวนรวมของ
ประชากรสามวัย โดยผูเช่ียวชาญ จํานวน  3  คน และกลุมตัวอยางประเมินคุณภาพและความพึงพอใจในการใช
งานระบบอิเล็กทรอนิกสออนไลนแบบมีสวนรวมของประชากรสามวัย 3 ดาน ไดแก 1) ดานความสามารถ
ของระบบอิเล็กทรอนิกสออนไลนแบบมีสวนรวม  2) ดานการทํากิจกรรมรวมกันผานระบบอิเล็กทรอนิกส
ออนไลนแบบมีสวนรวมของประชากรสามวัย และ 3) ดานการบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกสออนไลน
แบบมีสวนรวม โดยการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงเฉพาะครอบครัวท่ีมีสมาชิกรวมกันสามวัย ไดแก วัย
เด็ก วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ  ท่ีอาศัยอยูในเขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม เขตบางแค อําเภอพุทธมณฑล อําเภอ
นครชัยศรี และอําเภอสามพราน จากท้ังหมด 33 ครอบครัว จํานวน 50  คน ผลการวิจัย พบวา คุณภาพของระบบ
อิเล็กทรอนิกสออนไลนแบบมีสวนรวมของประชากรสามวัยจากผูเช่ียวชาญอยูในระดับดีมาก มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.27 และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการใชงานระบบอิเล็กทรอนิกสออนไลนแบบมีสวนรวมอยูใน
ระดับดีมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.33 ดังนั้น จึงสรุปไดวาระบบอิเล็กทรอนิกสออนไลนแบบมีสวนรวมของ
ประชากรสามวัยนี้ มีคุณภาพและมีความพึงพอใจตอกลุมตัวอยาง อยูในระดับดีมาก 
คําสําคัญ: ระบบอิเล็กทรอนิกสออนไลน, ประชากรสามวัย, ความสัมพันธของครอบครัว 
 
*ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
**อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร    
*** ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
       รัตนโกสินทร 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were to: 1) Develop collaborative electronic online system of three 

generations in family, 2) to evaluate the quality of the collaborative electronic online system of three 
generation in family, and 3) to determine the attitudes of the sample group. The process and product 
research tools were evaluated by three experts and the sampling groups were divided into 3 aspects follow: 
1) capabilities of the collaborative electronic online system of three generation in family, 2) technical and 
activities through the collaborative electronic online system of three generation in family, and 3) the service of 
collaborative electronic online system of three generation in family. The sampling groups of this study 
were simple purposive sampling selected that who are the family includes children, adults and elderly. 
Living in the moment Taweewattana District, Nongkhame District, Bangkhae District, Phutthamonthon 
District, Nakhon Chai Si District and Sampran District a total 33 families and 50 people. The results of 
this research found that: The quality of collaborative electronic online system of three generation in family, the 
mean was 4.27 with the satisfaction was in the “Very good” level. The satisfied of the collaborative 
electronic online system of three generation in family, the mean was 4.33 with the satisfaction was in the 
“Very good” level. Therefore, it was concluded that the collaborative electronic online system of three 
generation in family are satisfied with the sample at a “Very good” level. 
Keywords: collaborative electronic online system, three generations, generalities in family. 
 

บทนํา 
ประเทศไทยไดเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรระหวางป พ.ศ. 2543 – 2561 โดยเปล่ียนไปจากป 

พ.ศ. 2543 ไดแก วัยเด็ก วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ  จากสถิติสัดสวนของประชากรวัยเด็ก อายุ 0-14 ป ลดลง
จากรอยละ 24.7 เปนรอยละ 23.0 สัดสวนของประชากรวัยแรงงาน อายุ 15-59 ป  เพิ่มข้ึนจากรอยละ 65.9 เปน
รอยละ 66.7 และสัดสวนของประชากรวัยสูงอายุ เพิ่มข้ึนจากรอยละ 9.5 เปนรอยละ10.3 ของประชากรท้ังหมดใน
ป พ.ศ. 2543 - 2548  และจากการคาดประมาณการสัดสวนของประชากรในประเทศไทย ต้ังแตป พ.ศ. 2552-
2561 พบวาสัดสวนประชากรวัยสูงอายุต้ังแต 60 ปข้ึนไป มีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยจะสูงถึงรอยละ 
15.5 ในป พ.ศ. 2561  จะเห็นไดวาโครงสรางของประชากรในประเทศกําลังนําไปสูการเปนประเทศผูสูงอายุ 
ซ่ึงเปนแนวโนมการเปล่ียนแปลงโครงสรางของประชากรในทิศทางเดียวกับการพัฒนาประเทศ  

จากแนวโนมโครงสรางประชากรดังกลาว สงผลกระทบตอเศรษฐกิจในระยะยาว เชน ภาระการเล้ียงดู
ผูสูงอายุท่ีมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน ท้ังท่ีผูสูงอายุในอนาคตสวนหนึ่งเปนผูมีความรูหรือมีความเชี่ยวชาญ มีรายไดสูง 
มีเงินออมจํานวนมาก มีความสามารถถายทอดความรู สามารถสรางรายไดจากการใชความรูและประสบการณท่ีได
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จากการทํางานในชวงวัยแรงงาน แตปญหาของผูสูงอายุคือสภาพรางกายท่ีไมเอ้ือตอการเดินทางไปยัง
สถานท่ีตาง ๆ จึงนาเสียดายประสบการณท่ีผูสูงอายุสะสมไว  

ครอบครัวเปนพื้นฐานท่ีชวยใหเกิดกระบวนการเรียนรูทางสังคมหรือการขัดเกลาหลอหลอมใหคน
ในครอบครัวเติบโตเปนคนดีและเปนกําลังสําคัญของชาติ  คานิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
ของคนไทยท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนสืบทอดตอกันมาคือ ผูเยาวจะตองรักเคารพเช่ือฟงผูใหญ กตัญูกตเวที
ตอบิดา มารดา หรือผูใหญ และความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวนี้สามารถกอใหเกิดผลดีหรือปญหาแก
สังคมก็ได หากคนในครอบครัวเรียนรูพฤติกรรมซ่ึงกันและกัน ชวยตักเตือน ชี้แนะ และการทํากิจกรรม
รวมกัน ก็จะชวยใหสมาชิกเปนคนดีของสังคมได  

การมีสวนรวมของครอบครัวเปนเร่ืองของความสมัครใจ หากสมาชิกในครอบครัวใหความสําคัญ
กับกิจกรรมของครอบครัว จะทําใหครอบครัวนั้นมีความเขาอกเขาใจกันมากยิ่งข้ึน การใชเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตเขามาชวยดึงคนในครอบครัวใหรวมกิจกรรมและสรางความสัมพันธกันนั้น จะชวยใหผูสูงอายุ
เห็นวาตนเองเปนบุคคลสําคัญของครอบครัว มากกวาการชวยดูแลบุตรหลาน ชวยดูแลบาน ชวยใหคําแนะนํา
ปรึกษาในดานตาง ๆ เพราะอินเทอรเน็ตสามารถติดตอส่ือสารกับผูคนท่ัวโลกไดอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปน
ในลักษณะของการมีปฏิสัมพันธโตตอบทันทีทันใด เชน Chat, Talk, e-Mail, www, FTP เปนตน ชวยเพิ่ม
พลังใหเครือขายทางสังคมและชวยขยายเครือขายสังคมใหกวางออกไป การวิจัยเชิงประจักษพบวา ผูใช
อินเทอรเน็ตเขามารวมกิจกรรมกับสังคมมากข้ึนและทําใหคนท่ีเขามารวมกิจกรรมอยูแลวเขารวมมากข้ึน 
และผูเขารวมอภิปรายแบบออนไลนมีแนวโนมท่ีจะมีความไววางใจทางสังคม และมีการรวมกิจกรรม
มากกวาคนท่ีไมไดเขารวมกิจกรรมออนไลน เนื่องมาจากเครือขายทางสังคมทําใหสมาชิกเกิดความไววางใจ
ซ่ึงกันและกัน และการเขารวมกิจกรรมของสมาชิกในครอบครัวยอมกอใหเกิดความไววางใจกันดวย ดังนั้น
ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนําระบบอิเล็กทรอนิกสออนไลนเขามาชวยในการลดชองวางระหวางวัย กระตุน
และสงเสริมสายใยความสัมพันธของครอบครัวใหมากข้ึน สรางความสนุกสนาน อยากทํากิจกรรมรวมกัน 
ชวยติดตามพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว ใหคําปรึกษา และชวยลดความเหงาของผูสูงอายุ 
 

คําถามการวิจัย 
ระบบอิเล็กทรอนิกสออนไลนเขามาชวยในการลดชองวางระหวางวัย กระตุนและสงเสริมสายใย

ความสัมพันธของครอบครัวใหมากข้ึน สรางความสนุกสนาน อยากทํากิจกรรมรวมกัน ชวยติดตามพฤติกรรม
ของสมาชิกในครอบครัว ใหคําปรึกษา และชวยลดความเหงาของผูสูงอายุไดหรือไม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสออนไลนแบบมีสวนรวมของประชากรสามวัย 
2.  เพื่อประเมินคุณภาพของระบบอิเล็กทรอนิกสออนไลนแบบมีสวนรวมของประชากรสามวัย 
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3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการใชงานระบบอิเล็กทรอนิกสออนไลนแบบมี
สวนรวมของประชากรสามวัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจยันี้เปนการวิจยัประยกุต ซ่ึงผูวิจัยไดพัฒนาเว็บไซต โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  ประชากร ไดแก ครอบครัวของบุคคลท่ีอาศัยอยูในเขตทวีวัฒนา เขต
หนองแขม เขตบางแค อําเภอพุทธมณฑล อําเภอสามพราน และอําเภอนครชัยศรี  กลุมตัวอยางคัดเลือกแบบ
เจาะจงเฉพาะครอบครัวท่ีอาศัยอยูในเขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม เขตบางแค อําเภอพุทธมณฑล อําเภอนคร
ชัยศรี และอําเภอสามพราน โดยครอบครัวนั้นตองมีบุคคลรวมกันอยูสามวัย ไดแก วัยเด็ก วัยแรงงาน และวัย
สูงอายุ ไดจํานวน 33 ครอบครัว รวม 50 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  ไดแก 1) ระบบอิเล็กทรอนิกสออนไลนแบบมีสวนรวมสําหรับประชากร
สามวัย  2) แบบประเมินคุณภาพ  และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการใชงาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสออนไลน  
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสออนไลนแบบมีสวนรวมของประชากรสามวัย สามารถ
แสดงออกในรูปเว็บเวิรดเพรส  http://www.samphan3000.com/research/  ดังภาพท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ระบบอิเล็กทรอนิกสออนไลนแบบมีสวนรวมของประชากรสามวัย 
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ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบระบบอิเล็กทรอนิกสออนไลนแบบมีสวนรวมของประชากรสามวัย ดานการทํา 
                 กิจกรรมรวมกัน 
 

ความสามารถของระบบอิเล็กทรอนิกสออนไลน 
แบบมีสวนรวมของประชากรสามวัย 

ผูเชี่ยวชาญ
คาเฉลี่ย 

กลุมตัวอยาง
คาเฉลี่ย 

1. สามารถใชงานไดสะดวก ไมยุงยากซับซอน 5.00 4.90 
2. ความชัดเจน ถูกตอง และนาเช่ือถือ 4.66 4.68 
3. ประมวลผลไดรวดเร็ว 4.66 4.64 
4. การเขาถึงขอมูล 4.33 4.38 
5. การทํากิจกรรมรวมกันภายในครอบครัว 4.00 4.04 

รวม 4.53 4.53 

การทํากิจกรรมรวมกันของระบบอิเล็กทรอนิกสออนไลน 
แบบมีสวนรวมของประชากรสามวัย 

ผูเชี่ยวชาญ กลุมตัวอยาง 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

1. แสดงผลขอมูล ภาพประกอบไดดี 4.66 4.70 
2. สามารถทํากิจกรรมรวมกันไดทุกที่ ทุกเวลา 4.33 4.38 
3. สามารถติดตอกับบุคคลอื่น ๆ ได 4.33 4.36 
4. สามารถเช่ือมโยงกับเอกสารภายนอกได 3.66 3.74 
5. สามารถเช่ือมโยงกับแหลงเรียนรูอื่น ๆได 3.33 3.46 

รวม 4.06 4.12 

การบริการของระบบอิเล็กทรอนิกสออนไลน 
แบบมีสวนรวมของประชากรสามวัย 

ผูเชี่ยวชาญ กลุมตัวอยาง 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

1. โปรแกรมระบบฯ มีประโยชนตอผูใชงาน 4.66 4.66 
2. เน้ือหาสาระมีความเหมาะสม 4.33 4.34 
3. สามารถสรางกิจกรรมรวมกันในครอบครัว 4.33 4.38 
4. มีความทันสมัยของขอมูล 3.66 3.94 

รวม 4.24 4.33 

 

สรุปและอภปิรายผล 
 1.  การประเมินคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญ ประเมิน 3 ดาน คือ  

1.1  ดานความสามารถของระบบ พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นวาดานความสามารถของระบบ 
อิเล็กทรอนิกสออนไลนแบบมีสวนรวมของประชากรสามวัย มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก เนื่องจากใชงานงาย 
ตัวอักษรอานงาย สามารถทํากิจกรรมรวมกันไดภายในครอบครัว และทําใหผูใชงานเห็นถึงประโยชนและ
ดึงดูดความสนใจไดดี สรุปไดวา ระบบสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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1.2  ดานการทาํกิจกรรมรวมกันผานระบบ พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นวาการใชงานระบบ 
อิเล็กทรอนิกสออนไลนแบบมีสวนรวมของประชากรสามวัย มีคุณภาพอยูในระดับดี เนื่องจากออกแบบมา
ใหสามารถทํากิจกรรมรวมกันไดทุกท่ี ทุกเวลา และเช่ือมโยงติดตอประสานไปยังบุคคลอ่ืนได สรุปไดวา 
ระบบมีประสิทธิภาพ  

1.3  ดานการใหบริการผานระบบ พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นวาประสิทธิภาพของระบบ 
อิเล็กทรอนิกสออนไลนแบบมีสวนรวมของประชากรสามวัยเกี่ยวกับการใหบริการผานระบบ มีคุณภาพอยู
ในระดับดีมาก เนื่องจากสามารถเปนศูนยกลางสําหรับใหบริการขอมูล ทําใหคนในครอบครัวทราบความ
เคล่ือนไหวไดตลอด สรุปไดวา ระบบสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  การประเมินความพึงพอใจ 3 ดาน พบวาดานความสามารถของระบบอยูในระดับดีมาก ดานการ
ทํากิจกรรมรวมกันผานระบบอยูในระดับดี และดานการใหบริการผานระบบอยูในระดับดีมาก เนื่องจากสามารถ
ทํากิจกรรมรวมกันไดทุกท่ี ทุกเวลา เช่ือมโยงติดตอประสานไปยังบุคคลอื่นได และสามารถเปนตัวกลางใน
การบริการใหขอมูล 

3.  การสงเสริมความสัมพันธของครอบครัว สามารถเขาถึงบุคคลในครอบครัว สถานประกอบการ 
ชุมชน สถานศึกษา และกลุมเปาหมายไดสะดวกรวดเร็วโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี คนในครอบครัวทํา
กิจกรรมรวมกันได สามารถสรางสายใยรักของครอบครัว สงผลใหคนในครอบครัวมีความสัมพันธกันมาก
ข้ึน รักใครและเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ชวยลดปญหาของสังคมได  

 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 1.  การสรางระบบอิเล็กทรอนิกสออนไลนแบบมีสวนรวมของประชากรสามวัยกับความสัมพันธ
ของครอบครัวในคร้ังนี้ สามารถสรางความสัมพันธรวมกันไดดี เนื่องจากคนในครอบครัวสามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรพื้นฐานได และทุกครอบครัวจะมีเคร่ืองคอมพิวเตอรพรอมอินเทอรเน็ตสําหรับการติดตอส่ือสารกัน 
เชน e-Mail, MSN เปนตน โดยผูวิจัยสรางระบบจากการใชทรัพยากรท่ีมีอยูบนเครือขายอินเทอรเน็ต แตท้ังนี้
ระบบท่ีสรางข้ึนยังขาดความสวยงาม  
 2.  จากการสังเกต การสัมภาษณ และตอบแบบสอบถาม ผูท่ีเขาชมวีดิทัศนจากส่ือวีดิทัศน พบวา
ดึงดูดผูชมใหเขาชมไดไมนาน และถึงแมจะมีผูชมบางกลุมเขาชมจนจบและกรอกแบบสอบถาม แตผูวิจัยก็
ไมแนใจวาผูเขาชมกลุมนี้จะใหขอมูลท่ีเปนจริง  
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ควรศึกษาความเปนไปไดเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี 3G เพื่อสงเสริมความสัมพันธของคนในชุมชน  
 2.  ควรวิเคราะหออกแบบระบบเพื่อสงเสริมและพัฒนาระบบงานท่ีสามารถสงเสริมการมีสวนรวม
ของคนในครอบครัวกับความสัมพันธของชุมชนจากเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 



399 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยนี้สําเร็จไดดวยดี ผูวิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร.โยธิน แสวงดี และ ดร.เศรษฐชัย 

ชัยสนิท ท่ีกรุณาใหแนวคิดและคําแนะนํา ตลอดจนแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ อันเปนประโยชนตองานวิจัย
ดวยความเมตตา และขอกราบขอบคุณทานอธิการบดีและทีมผูบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร ท่ีใหการสนับสนุนทุนวิจัย 
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คุณภาพชีวิตการทํางานที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน 
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เขตแจงวัฒนะ 

QUALITY  OF WORK LIFE RELATIONSHIP TO ORGANIZATIONAL 
COMMITMENT OF EMPLOYEES OF THAI MILITARY BANK PUBLIC 

COMPANY LIMITED, CHAENG WATTANA DISTRICT 
 

อาฐิติกุล เจริญกุล* 
Arthitikul Chaleounkul 

ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ** 
Dr.Taninrat Rattanapongpinyo 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความผูกพันและคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงาน ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เขตแจงวัฒนะ โดยใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงาน จํานวน 159 คน สถิติท่ีใช ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน t-test และ F-test และคาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา ระดับคุณภาพ
ชีวิตและระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานในภาพรวมอยูในระดับมาก คุณภาพชีวิตในการทํางาน
โดยรวม มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรโดยรวม มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลาง ผูท่ี
เกี่ยวของในการเสริมสรางความผูกพันตอองคกร ควรเปดโอกาสใหพนักงานนําเสนอขอเสนอแนะเพ่ือแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน และควรจะมีการชมเชยพนักงานท่ีทํางานดี เพราะคําชมเชยนั้นเปนส่ิงท่ีมี
คุณคาทางจิตใจสําหรับพนักงานเปนอยางยิ่ง 
คําสําคัญ: คุณภาพชีวติในการทํางาน, ความผูกพันตอองคกร, ธนาคารทหารไทย 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research aimed to study the level of organizational commitment and the 
quality of work life related to organizational commitment of employees of Thai Military Bank Public 
Company Limited, Chaeng Wattana District. Questionnaire was used to collect the data from 159 staffs of 
Thai Military Bank Public Company Limited, Chaeng Wattana District. The data were analyzed by mean, 
standard deviation, t-test and F-test and Pearson coefficient correlation. The results showed that the level 
of the quality of work life and the level of organizational commitment of employees were generally high. 
The relationship between the quality of work life and the organizational commitment were positive 
relatively in moderate level. People who involved in promoting the organizational commitment should 
provide opportunities for employees to give their suggestions on solving problems occurred by working. 
In addition, employees should be given compliments when they work hard as complements are moral 
supports for employees.    
Keywords: quality of work life, organizational commitment, TMB Bank. 
 

บทนํา 
 ความผูกพันตอองคกรเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางมากของสมาชิกองคกร เปนปจจัยสําคัญท่ีชวยนําพาให
องคกรมีประสิทธิภาพและอยูรอด ซ่ึงนภาเพ็ญ โหมาศวิน (2553, หนา 14) ไดอธิบายวา  ความผูกพันตอองคกร
สามารถใชทํานายอัตราเขา-ออกงานไดดีกวาความพึงพอใจในงาน ความผูกพันตอองคกรเปนแรงผลักดันให
ผูปฏิบัติงานสามารถทํางานไดดียิ่งข้ึน และเปนตัวเช่ือมประสานระหวางความตองการของบุคคลกับเปาหมาย
องคกร ความผูกพันตอองคกรมีสวนเสริมสรางความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร แตในทาง
ตรงกันขาม บุคลากรท่ีไมมีความผูกพันตอองคกรจะแสดงพฤติกรรมท่ีบ่ันทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององคกร เชน การไมใสใจงานท่ีปฏิบัติอยู การขาดงาน การมาทํางานสาย  และการลาออก  ดังนั้นจึงเปน
หนาท่ีขององคกรและผูบริหารระดับสูงขององคกรท่ีจะตองบริหารองคกร ใหเอ้ือตอการดูแลรักษาบุคลากร
ที่พึงประสงคใหคงอยูกับองคกรนานท่ีสุด  จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร พบวาบุคคลท่ี
มีความผูกพันตอองคกรสูงจะมีความพยายามในการทํางาน มีความทุมเทในการทํางาน  หนทางหนึ่งท่ีองคกร
สามารถจัดการเพื่อเพิ่มความผูกพันตอองคกรคือ การสงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของคนในองคกร  
ซ่ึงไดรับความสนใจและศึกษากันมากในป ค.ศ. 1970 (วิโรจน สวางเถ่ือน, 2547, หนา 2 ) อันเปนผลมาจาก
การตระหนักถึงความจริงท่ีวา บุคคลไมใชเคร่ืองจักรหรือปจจัยกายภาพอ่ืน ๆ แตบุคคลมีจิตใจและความตองการ
ท่ีจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของเขา หากองคกรไมสามารถสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดีใหแกพนักงาน
ได  ความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคกรก็จะนอยตามไปดวย ดังท่ีนฤมล  แซโงว (2552, หนา 3) ไดกลาว
วา การทํางานเปนสวนสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย ซ่ึงมนุษยตองทํางานเพ่ือแลกเปล่ียน



402 
 

กับปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีสามารถทําใหมนุษยมีชีวิตรอดตอไปได  มนุษยจะทํางานอยางมีความสุขหรือความพึงพอใจ
ไดจะตองมีองคประกอบสําคัญท่ีเปนพื้นฐานของชีวิตคือการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  การมีคุณภาพชีวิตการทํางาน
ท่ีดีจะทําใหมีความพึงพอใจและมีความสุขกับการทํางาน สงผลเปนลูกโซใหบุคคลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีดวยและ
สามารถปฏิบัติงานหรือภารกิจขององคกรใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไวไดมากยิ่งข้ึน 
 ปจจุบันธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) มีพนักงานท่ีขาดประสบการณ เพราะเม่ือพนักงานเขามา
ทํางานไดระยะหนึ่งก็ลาออก เนื่องจากความตองการของตลาดแรงงานในธุรกิจธนาคารมีสูง สงผลกระทบตอ
ความนาเช่ือถือของธนาคาร ดังนั้นเพื่อใหบรรลุความมุงหมายดังกลาวขางตน ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
จึงตองแกปญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยหาแนวทางใหพนักงานมีความผูกพันตอองคกร
มากยิ่งข้ึน เพราะการท่ีพนักงานลาออกแสดงวาไมมีความผูกพันตอองคกร จึงจําเปนจะตองสรางปจจัยตาง ๆ 
ท่ีจะทําใหพนักงานเกิดความผูกพันในการปฏิบัติงานจนบรรลุตามเปาหมายท่ีธนาคารไดกําหนดไว ผูวิจัยจึง
สนใจศึกษาวา คุณภาพชีวิตในการทํางานจะสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารทหารไทย 
จํากัด (มหาชน) เขตแจงวัฒนะหรือไม อยางไร เพื่อนําผลการวิจัยมาเปนแนวทางในการสงเสริมใหพนักงาน
มีความผูกพันตอองคกรและตองานมากยิ่งข้ึน  อันจะสงผลตอการพัฒนาการดําเนินธุรกิจของธนาคารทหาร
ไทย จํากัด (มหาชน) ตอไป 
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
จากแนวคิดองคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานของฮิวสและคัมม่ิง (Huse & Comming) ประกอบ

ไปดวย คาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม ส่ิงแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย การพัฒนาความ 
สามารถของบุคคล ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน การบูรณาการทางสังคม ระเบียบขอบังคับในการ
ปฏิบัติงาน ความสมดุลระหวางชีวิตกับการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานใหสังคม ผูวิจัยนําแนวคิดนี้มาเปน
ตัวแปรอิสระในกรอบแนวคิดการวิจัย และจากแนวคิดของซเทียส (Steers) ทําใหทราบถึงความผูกพันตอองคกร 
ประกอบไปดวย ความเช่ือม่ัน ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามเพื่อ
ปฏิบัติงานใหแกองคกร ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงความเปนสมาชิกขององคกร ผูวิจัยนําแนวคิดนี้
มาใชเปนตัวแปรตามในกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดบัความผูกพันของพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เขตแจงวัฒนะ 
2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติการทํางานท่ีสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารทหาร

ไทย จํากัด (มหาชน) เขตแจงวัฒนะ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยเนนการสํารวจ เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม 

โดยเก็บขอมูลจากพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เขตแจงวัฒนะ จํานวน 159 คน จาก 11 สาขา 
จากน้ันนําขอมูลท่ีไดไปสรุปผลการวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานและระดับความ
ผูกพันตอองคกร และทดสอบสมมติฐานการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคกร
จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลของพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เขตแจงวัฒนะ และศึกษา
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกร  

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. ประสบการณการทํางาน 

ความผูกพันตอองคกร 
1. ความเช่ือมั่น ยอมรับเปาหมาย และ 
   คานิยมขององคกร  
2. ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายาม 
   เพ่ือปฏิบัติงานใหแกองคกร 
3. ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคง 
    ความเปนสมาชิกขององคกร 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 
1. คาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม 
2. สิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
4. ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน 
5. การบูรณาการทางสังคม 
6. ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน 
7. ความสมดุลระหวางชีวิตกับการปฏิบัติงาน 
8. การปฏิบัติงานใหสังคม 

                      ตัวแปรอิสระ                                                 ตัวแปรตาม 
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ผลการวิจัย 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เขตแจงวัฒนะ พบวาสวน
ใหญเปนเพศหญิง รอยละ 71.07 มีอายุระหวาง 21 – 30 ป รอยละ 49.06 สถานภาพโสด รอยละ 51.57 การศึกษา
ระดับปริญญาตรี รอยละ 58.49 และมีประสบการณการทํางาน 1 - 5 ป รอยละ 50.31 
 สวนท่ี 2 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด ( มหาชน) เขตแจงวัฒนะ  
 

ตารางท่ี 1 คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน X  SD ระดับ 
1. ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม 4.47 0.49 มาก 
2. ดานส่ิงแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 4.50 0.51 มากท่ีสุด 
3. ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล 4.39 0.50 มาก 
4. ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน 4.31 0.52 มาก 
5. ดานการบูรณาการทางสังคม 4.34 0.62 มาก 
6. ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน 4.30 0.59 มาก 
7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการปฏิบัติงาน 4.18 0.60 มาก 
8. ดานการปฏิบัติงานใหสังคม 4.42 0.46 มาก 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวม 4.36 0.35 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เขต
แจงวัฒนะ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.36) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาพนักงานใหความสําคัญดาน
ส่ิงแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัยมากท่ีสุด ( X  = 4.50) ใหความสําคัญดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม
และเปนธรรมอยูในอันดับรองลงมา ( X  = 4.47) และใหความสําคัญดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการ
ปฏิบัติงานนอยท่ีสุด ( X  = 4.30)  

 

สวนท่ี 3 ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เขตแจงวัฒนะ   
 

ตารางท่ี 2 ความผูกพันตอองคกร 
 

ความผูกพนัตอองคกร X  SD ระดับ 

1. ความเช่ือม่ัน ยอมรับเปาหมายและคานยิมขององคกร  4.50 0.44 มากท่ีสุด 

2. ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามเพ่ือปฏิบัติงานใหแกองคกร 4.31 0.49 มาก 

3. ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงความเปนสมาชิกขององคกร 4.36 0.45 มาก 

ความผูกพนัตอองคกร โดยรวม 4.39 0.36 มาก 
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จากตารางท่ี 2 พบวา ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เขตแจงวัฒนะ 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.39) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาพนักงานใหความสําคัญดานความเช่ือม่ัน 
ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกรมากท่ีสุด ( X  = 4.50) ใหความสําคัญดานความปรารถนาอยางแรง
กลาท่ีจะคงความเปนสมาชิกขององคกรอยูในอันดับรองลงมา ( X  = 4.36) และใหความสําคัญดานความเต็ม
ใจท่ีจะทุมเทความพยายามเพ่ือปฏิบัติงานใหแกองคกรนอยท่ีสุด ( X  = 4.31)  

สวนท่ี 4 ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรจําแนกตามขอมูล
สวนบุคคลของพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เขตแจงวัฒนะ และศึกษาความสัมพันธระหวาง
คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกร  
 
ตารางท่ี 3 ความแตกตางของความผูกพันตอองคกรจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 
 

ขอมูลสวนบุคคล สถิติท่ีใช Sig. ทดสอบสมมตฐิาน 

เพศ t-Test 0.53 ไมแตกตาง 
อายุ F-Test 0.212 ไมแตกตาง 
สถานภาพ F-Test 0.873 ไมแตกตาง 
ระดับการศึกษา F-Test 0.00* แตกตาง 
ประสบการณการทํางาน F-Test 0.981 ไมแตกตาง 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 3 พบวาเพศ อายุ สถานภาพ และประสบการณการทํางานท่ีแตกตางกัน ไมมีความ
แตกตางกันในเร่ืองความผูกพันตอองคกร สวนระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความแตกตางกันในเร่ือง
ความผูกพันตอองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบวาพนักงานท่ีมีการศึกษาสูงกวาระดับ
ปริญญาตรีมีความผูกพันตอองคกรมากกวาพนักงานท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตารางท่ี 4 ความสัมพันธของคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรโดยรวม 
 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ p-value ความสัมพันธ 

 (r) 
1. ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม 0.37** 0.00 ตํ่า 
2. ดานส่ิงแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 0.31** 0.00 ตํ่า 
3. ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล 0.31** 0.00 ตํ่า 
4. ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน 0.30** 0.00 ตํ่า 
5. ดานการบูรณาการทางสังคม 0.43** 0.00 ตํ่า 
6. ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน 0.34** 0.00 ตํ่า 
7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการปฏิบัติงาน 0.36** 0.00 ตํ่า 
8. ดานการปฏิบัติงานใหสังคม 0.43** 0.00 ตํ่า 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวม 0.57** 0.00 ปานกลาง 
**p = .01 

 
 จากตารางท่ี 4 พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธกับความผูกพนัตอองคกร
โดยรวม โดยมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = 0.57) เม่ือ
จําแนกคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดาน พบวาดานการปฏิบัติงานใหสังคมและดานการบูรณาการทาง
สังคมมีความสัมพันธกันมากท่ีสุด โดยมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับตํ่ากับความผูกพันตอองคกรโดยรวม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = 0.43)  
 

อภิปรายผล 
 ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เขตแจงวัฒนะ โดยรวมอยู
ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะพนักงานมีความเช่ือม่ัน ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร มีความ
ปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงความเปนสมาชิกขององคกร และมีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามเพื่อ
ปฏิบัติงานใหแกองคกรในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของเนตรนภา  นันทพรวิญู (2551) ท่ีพบวา
ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอรปอเรช่ัน จํากัด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะพนักงานคาดหวังท่ีจะไดรับการตอบสนองจากองคการ มีความเต็มใจท่ีจะทุมเทเพื่อ
องคการ และมีความปรารถนาท่ีจะเปนสมาชิกขององคการ และสอดคลองกับงานวิจัยของศิริพร ไทยกรณ 
(2554) ท่ีศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาความผูกพันตอองคการของพนักงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
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 คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรโดยรวม โดยมี
ความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลาง เม่ือจําแนกคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดาน พบวาดานการ
ปฏิบัติงานใหสังคมและดานการบูรณาการทางสังคมมีความสัมพันธกันมากท่ีสุด โดยมีความสัมพันธเชิงบวกใน
ระดับตํ่ากับความผูกพันตอองคกรโดยรวม สามารถอธิบายไดวา หากธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เขต
แจงวัฒนะ มีการชมเชยพนักงานท่ีทํางานดีหรือเปดโอกาสใหพนักงานเสนอขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนจากการทํางานมากข้ึน จะมีสวนทําใหพนักงานมีความผูกพันตอองคกรมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของวารุณี  คําแกว (2550) ท่ีศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 
พบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรโดยรวม โดยมีความสัมพันธ
เชิงบวกในระดับปานกลาง 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานดานส่ิงแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย โดยบริเวณ

หรือสถานท่ีทํางานจะตองไมมีกล่ินเหม็นหรือกล่ินสารเคมีท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ และควรปรับปรุงดาน
คาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม โดยสวัสดิการที่หนวยงานตนสังกัดจัดใหจะตองมีความสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกจิในปจจุบัน และควรเปดโอกาสใหพนักงานสามารถเสนอขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน
จากการทํางานได และควรจะชมเชยพนักงานท่ีทํางานดีเพราะคําชมเชยเปนส่ิงท่ีมีคุณคาทางจิตใจสําหรับ
พนักงานเปนอยางยิ่ง 

2. ในการวิจัยคร้ังตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานและการปรับปรุง
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด ( มหาชน) เขตแจงวัฒนะ เพื่อเปนแนวทางปรับปรุงและ
เพิ่มระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานใหอยูในระดับมากท่ีสุด  
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ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ไดตระหนกัถึงความสําคัญของบทบาทในการสงเสริมสนับสนนุการวิจยั 
    ไมวาจะเปนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร การบริหาร      
     การจัดการ ศึกษาศาสตร การประดิษฐคิดคน และไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการสรางเวทีในการแลกเปล่ียน 
     ความคิดเหน็ ประสบการณเชิงวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ซ่ึงนาํไปสูการศึกษา คนควา วจิัย และพัฒนา 
     นวัตกรรมใหม ๆ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี จึงกําหนดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เปนการนําเสนอ 
     ผลงานการวิจัยและส่ิงประดิษฐข้ึน ท้ังแบบบรรยายและแบบโปสเตอร เพื่อใชเปนเวทีในการแลกเปล่ียนความคิด  
     ประสบการณดานวิชาการของอาจารย นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา  และเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณะ  
     อีกท้ังการประชุมยังเปนไปตามตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.) ดวย 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อเปนเวทีทางวิชาการในการแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็น ประสบการณจาก อาจารย นกัวิจัย 

       นิสิตนักศึกษา นกัประดษิฐ  ในระดับการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
 2.2  เพื่อเปนการเสนอผลงานวิจยัประจําปในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มนุษยศาสตร สังคมศาสตร การ 
                    บริหาร การจัดการ ศึกษาศาสตร และผลงานสรางสรรค ท้ังแบบบรรยายและแบบโปสเตอร 
 2.3  เพื่อเปนการดําเนินการตามตัวบงช้ีการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.) 
  ตัวบงชี้ท่ี 4.2: มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
         เกณฑมาตรฐานขอท่ี 1 : มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจยัและงานสรางสรรค 
                                                                       ในทางวิชาการและการนําไปใชประโยชน 
         เกณฑมาตรฐานขอท่ี 3 : มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยัง  
                                                                           ผูเกี่ยวของ 
 



   
 

3. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 
4. วิธีการดําเนินงาน 
 การประชุมวิชาการในคร้ังนี้ กําหนดวิธีดําเนินงาน ดังตอไปนี ้
 4.1  การปาฐกถาและการอภปิรายโดยผูทรงคุณวุฒิ 
 4.2  การนาํเสนอผลงานวิจยัของอาจารย นกัวจิยั นิสิต นกัศึกษา นกัประดษิฐ ในระดบัอุดมศึกษา ท้ังแบบ 
                   บรรยายและแบบโปสเตอร 
 4.3  การแสดงนิทรรศการ ผลงานและนวัตกรรมส่ิงประดิษฐคิดคนใหม ๆ  
 
5. วัน เวลา และสถานท่ี 
 วันศุกรท่ี 3  พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
  ณ หองศรีสุข  อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ 
 
6. ผูเขารวมประชุม 
 นักวิชาการ อาจารย นักวิจยั นิสิต นักศึกษา นักประดษิฐ จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
    ท่ัวประเทศ และผูสนใจท่ัวไป จํานวน 300 คน 
 
7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 ผูเขารวมประชุมไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเหน็ ขอมูล และประสบการณซ่ึงกันและกัน อันจะ 
                    นําไปสูการพัฒนาองคความรูตอไป 
 7.2 นักวิชาการ อาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นกัประดิษฐ ไดเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม การคิดคน 
                    ส่ิงประดิษฐใหม ๆ สูสาธารณชน 
 7.3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จดักิจกรรมท่ีสอดคลองกับตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา 
 7.4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี ไดใหบริการวชิาการแกสังคม 
 7.5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี ไดเผยแพรผลงานวิจยั 
 
 8. อัตราคาลงทะเบียน 
 8.1 ผูนําเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรค (ลงทะเบียนลวงหนาและชําระเงินผานธนาคารกสิกรไทย ระหวาง 
                   วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555- 31 มกราคม 2556)  

 - บุคคลท่ัวไป           1,500 บาท 
 - นักศึกษาทุกสถาบัน            1,000 บาท 

 



   
 

 8.2 ผูนําเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรคชา (ลงทะเบียนและชําระเงินผานธนาคารกสิกรไทย ระหวางวนัท่ี  
                    1-15 กุมภาพันธ 2556)  

 - บุคคลท่ัวไป             2,000 บาท 
 - นักศึกษาทุกสถาบัน            1,500 บาท 

8.3 ผูสนใจเขารวมประชุม 1,500 บาท (ลงทะเบียนลวงหนาและชําระเงินผานธนาคารกสิกรไทย ระหวาง          
      วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555- 15 กุมภาพันธ 2556)  

 8.4 ผูสนใจเขารวมประชุม 2,000 บาท (ลงทะเบียนต้ังแต 16 กุมภาพนัธ 2556 เปนตนไป ชําระเงินหนางาน) 
 
9. กําหนดการ  
 การประชุมวิชาการระดับชาติ   

เร่ือง ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อการพัฒนา 
(2013 SPUC National Conference) 

วันศุกรท่ี 3 พฤษภาคม  2556 
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี 

 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น.  พิธีเปด 
   - กลาวตอนรับ โดย รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมวงศ วจันสุนทร 
   - กลาวรายงาน โดย ผูชวยอธิการบดี 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ  อุสาหะ 
- ประธานในพิธีกลาวเปดงาน 

09.15 – 10.00 น.  ปาฐกถาพิเศษเร่ือง  
โดย  

10.00 – 12.00 น.  การบรรยายพิเศษ  
   โดย 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น.  การนําเสนอผลงานวิจยั 
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   - สาขาวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
   - สาขาวิชาการบริหาร การจัดการ 
   - สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
   - งานสรางสรรค 



   
 

10. กําหนดการสงผลงานวชิาการ 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ 
เร่ือง ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อการพัฒนา  

(2013 SPUC National Conference)  
วันศุกรท่ี 3  พฤษภาคม  2556  

ณ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี 

1 พ.ย. 2555 เปดรับลงทะเบียนผูสนใจสงผลงานวิจัยและผูเขารวมประชุม 
1 พ.ย. 2555 - 31 ม.ค. 2556 สงบทคัดยอและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเพื่อรับพิจารณา 

31 ม.ค. 2556 วันสุดทายของการลงทะเบียนนําเสนอผลงานลวงหนา 

15 ก.พ. 2556 วันสุดทายของการลงทะเบียนนําเสนอผลงานชา 
1 -15 ก.พ. 2556 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกงานวจิัยและนําเสนอผูทรงคุณวุฒิประเมิน

บทความวจิัย 
15  มี.ค. 2556 วันสุดทายท่ีผูทรงคุณวุฒิสงบทความใหเจาของบทความแกไข 
30  มี.ค. 2556 วันสุดทายท่ีเจาของปรับแกบทความตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิและสง

บทความวจิัยคืน 

31 มี.ค. 2556 ปดรับผลงานท่ีแกไขฉบับสมบูรณ 

9 เม.ย. 2556 ประกาศผลงานวิจยัท่ีไดรับคัดเลือกในการนําเสนอ 
10-25 เม.ย. 2556 ผูนําเสนอยืนยนัผานระบบ 
3  พ.ค. 2556 นําเสนอในงานประชุมวิชาการ 
 
 
11. รายละเอียดวิธีการเขียนบทความ (ดูตัวอยางการพิมพบทความวจิยั (Template) ประกอบ) 
 11.1  บทความมีความยาวไมเกิน 8 หนากระดาษ A4 (รวมบทคัดยอภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเอกสาร  
                       อางอิง) 
 11.2  การตั้งหนาคาหนากระดาษ ใหกําหนดขอบกระดาษ 1.25 นิ้ว (3.17 ซม.) โดยรอบ 
 11.3  ตัวอักษรใหใช Angsana New ดังนี้ 
  11.3.1  ช่ือเร่ืองภาษาไทย ขนาด 20 ตัวหนา กลางหนากระดาษ และช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษ ใช 
                                        ตัวพิมพใหญ ขนาด 20 ตัวหนา กลางหนากระดาษ 
               11.3.2  ช่ือผูเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) ขนาด 16 ตัวหนา  
                                        ชิดขอบขวา 
  11.3.3   เชิงอรรถ ขนาด 14 ตัวธรรมดา ชิดขอบซาย ประกอบดวย 



   
 

   -  (กรณีเปนนกัศึกษา) ประเภทของผลงาน ช่ือสถาบันการศึกษา ปการศึกษา สถานะของ 
                                            บุคคล (ท้ังตัวนักศึกษาและอาจารยผูควบคุม) เชน 
 
 
* วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปการศึกษา 2555 
** นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
*** รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชากฎหมายมหาชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 
 
   -  (กรณีเปนนกัวิจยั) คําอธิบายพิเศษของผลงาน (ถามี) สถานะของบุคคล ช่ือสถาบัน เชน 
 
 
* ไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปการศึกษา 2555 
** รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชากฎหมายมหาชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 
    
  11.3.4  หัวเร่ือง ขนาด 18 ตัวหนา ชิดขอบซาย 
   11.3.5  รายละเอียด/เนื้อเร่ือง ขนาด 16 ตัวธรรมดา  
 11.4  ตาราง ใหวางตารางใกลตําแหนงท่ีอางถึงในบทความ พิมพช่ือและลําดับของตารางเหนือตารางและ  
                       พิมพคําอธิบายเพิ่มเติมใตตาราง 
 11.5  สวนประกอบหลักในหัวขอประเด็นตาง ๆ ประกอบดวย 
  -  ช่ือเร่ือง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
                           -  ช่ือผูเขียน  (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
                          -  บทคัดยอ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) พรอมคําสําคัญอยางนอย 2 คํา 

-  บทนํา 
-  กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

  -  วัตถุประสงคของการวิจัย  
  -  วิธีการดําเนนิการวจิัย 
  -  สรุปผลการวิจัย 
  -  อภิปรายผล 
  -  ขอเสนอแนะ 
  -  บรรณานุกรม 
 
 



   
 

 
 11.6  การอางอิงในเนื้อเร่ืองใหใชวิธีการอางอิงในสวนเนื้อเร่ืองแบบนาม-ป (Author-date in-text citation)  
                       ตามตัวอยาง  
 
                       (จรัส  สุวรรณเวลา,  2553, หนา  20) 
      
 11.7  การอางอิงสวนทายเลม (Reference citation) รวบรวมรายการเอกสารท้ังหมดท่ีผูเขียนไดใชอางอิง 
                       ในการเขียนผลงานนั้น ๆ จดัเรียงรายการตามลําดับอักษรช่ือผูแตง ภายใตหัวขอบรรณานุกรม  
                        สําหรับผลงานวิชาการภาษาไทย หรือ REFERENCE สําหรับผลงานวชิาการภาษาอังกฤษ ใช 
                        รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงแบบ APA (American Psychological Association) ดังตัวอยางการ 
                        เขียนบรรณานุกรม  
 

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).  กรุงเทพฯ:  
            เนช่ันบุคส. 
วงศเดือน ภานวุัฒนากูล และสุรพงษ ยิ้มละมัย.  (2553).  อัตลักษณของคนไทยเช้ือสายจีนในเมืองหาดใหญ.   

ศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ, 2(1), หนา 26-41. 
Davis, Beverly M.  (2004).  The impact of leadership on employee motivation (Online).  Available:  
            http://www.lib.umi.com/digital dissertations/gateway/full citation & abstract/AAT MQ89924  
 [2005, May 27]. 
Morgan, Nigel, Pritchard, Annette, & Pride, Roger.  (2010).  Destination branding: Creating the unique  
             destination proposition.  London: Elsevier. 
Robinson, Peter (Ed.).  (2009).  Operations management in the travel industry. Cambridge, MA: CAB  
             International. 
 
 
 
 
 



   
 

12.  วิธีการสงตนฉบับ  
 12.1 ผูสงบทความวจิัยตองเปนผูรับผิดชอบผลทางกฎหมายอันอาจเกดิข้ึน โดยท่ีมหาวิทยาลัยศรีปทุม  
                      วิทยาเขตชลบุรี จะไมมีสวนเกี่ยวของ และลิขสิทธ์ิของงานวิจยัท่ีตีพิมพจะเปนของมหาวิทยาลัย 
                       ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 12.2 ในกรณีผูท่ีผลงานวิจัยมีผูรับผิดชอบมากกวา 1 คน ผูท่ีจะนําผลงานวิจัยนั้นมานําเสนอ จะตองมี 
                       เอกสารรับรองจากผูรวมงานวา ผูนําผลงานวิจยัมีสวนรับผิดชอบในผลงานนี้ไมนอยกวา 50% 
 12.3 ในกรณีท่ีผลงานวิจัยเปนสวนหนึ่งของการศึกษา ใหระบุช่ือนักศึกษาเปนช่ือแรก และระบุช่ืออาจารย 
                       ท่ีปรึกษาเปนช่ือท่ีสอง และ/หรือสาม โดยใหระบุตําแนงทางวิชาการพรอมสังกัดท้ังภาษาไทยและ 
                       ภาษาอังกฤษไวดวย 

12.4 สงตนฉบบัในระบบหลังจากชําระเงินคาลงทะเบียนตามอัตราท่ีกําหนดแลว หรือติดตอไดท่ี  
         e-mail: settachai.ch@gmail.com หรือ settachai.ch@east.spu.ac.th ดวย MS Word 2007  
         (ไมรับ PDF File) 

 12.5 เม่ือผลงานวิจยัไดแกไขตามความเหน็ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และสงคืนกลับมาแลว มหาวิทยาลัย 
                      จะสงหนังสือตอบรับใหทานนําเสนอผลงานได พรอมกนันี้เจาของผลงานวิจยัตองยนืยันโดยตอบรับ 
                       ในระบบดวย ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจะจํากัดจํานวนผลงานที่จะนําเสนอเพียง 100 ผลงานเทานั้น 
หมายเหตุ  สอบถามรายละเอียดไดท่ี ฝายวชิาการ 0-3874-3690-9 ตอ 2101, 2102, 2113 
 
13.  วิธีการนําเสนอผลงาน 
 13.1 แบบบรรยาย 
   - การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ใหผูนําเสนอทํา PowerPoint  
                              ใชประกอบการนําเสนอ 
   - สงไฟลนําเสนอในวันศุกรท่ี 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00-10.00 น. 

  - การทํา PowerPoint ใชตัวอักษรขนาด 32 สําหรับหัวขอ และขนาด 28 สําหรับขอยอย   
                  PowerPoint ควรทําเปนหวัขอเพื่อบรรยาย ไมควรทําเปนเนื้อหาละเอียด และไมควรเกิน 15  
                 สไลด  สไลดแรกควรเปนช่ือเร่ืองและช่ือผูนําเสนอ 
   - เวลาในการนาํเสนอ ใชเวลาเร่ืองละไมเกิน 15 นาที ใหเวลาซักถามและตอบคําถาม 5 นาที 
   - เจาของผลงานจะตองเตรียมเอกสารสรุปเพื่อแจกผูเขารวมประชุมท่ีสนใจเร่ืองละ 20 ชุด 
    - การวจิารณ จะมีผูทรงคุณวฒิุ จํานวน 2 ทาน ประจําแตละหองเพ่ือวิจารณผลงาน 
   - เม่ือนําเสนอผลงานเสร็จเรียบรอยแลว ประธานท่ีประชุมกลุมยอยจะมอบเกียรติบัตรยืนยนัการ 
                              นําเสนอผลงานของทาน 

 - ในวันประชุมวิชาการระดบัชาติ ผูลงทะเบียนจะไดรับซีดีรอมบทคัดยอผลงานวิจยัท้ังหมด และ 
                 มหาวิทยาลัยจะรีบดําเนินการรวบรวมผลงานฉบับสมบูรณท่ีผานการนําเสนอแลว ตีพมิพเปน 
                 รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) และ upload ไวบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 



   
 

 - มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จะสงซีดีรอมผลงานฉบับสมบูรณ (Proceedings) พรอม 
                หนงัสือยืนยันรายช่ือผูท่ีนําเสนอผลงานวิจัยไปยังมหาวิทยาลัยตนสังกัดโดยเร็ว 

 
  13.2 แบบโปสเตอร  
   - รูปแบบการจดัทําตาม Template ตัวอยาง 
   - เนื้อหาประกอบดวย 
    ช่ือเร่ือง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
    ช่ือผูวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
    บทคัดยอ 
    บทนํา 
    วิธีดําเนนิการวิจยั 
    ผลการวิจัย 
    อภิปรายผล 
    การนําผลการวิจัยไปใช 
    บรรณานุกรม 
   - ขนาดของโปสเตอร  80 X 120 เซนติเมตร 
   - วัน เวลา และสถานท่ี การนําเสนอ 
     วันศุกรท่ี 3 พฤษภาคม 2556 เวลา  13.00-15.00 น. ชัน้ 1 อาคาร ดร.สุข - มาลินี พคุยาภรณ 
                  เจาของผลงานตองอยูประจําโปสเตอร ตามเวลาท่ีกําหนด 

 - วันเวลา การติดโปสเตอร 
  วันพฤหัสท่ี 2 พฤษภาคม 2556 เวลา  13.00-17.00 น.  
  วันศุกรท่ี 3 พฤษภาคม 2556 เวลา  06.00-08.00 น. 

   - เจาของผลงานจะตองเตรียมเอกสารสรุปเพื่อแจกผูเขารวมประชุมท่ีสนใจเร่ืองละ 20 ชุด 
 - เม่ือนําเสนอผลงานเสร็จเรียบรอยแลว ประธานท่ีประชุมจะมอบเกียรติบัตรยืนยนัการนําเสนอ 
                ผลงานของทาน 
 - ในวันประชุมวิชาการระดบัชาติ ผูลงทะเบียนจะไดรับซีดีรอมบทคัดยอผลงานวิจยัท้ังหมด และ 
                 มหาวิทยาลัยจะรีบดําเนินการรวบรวมผลงานฉบับสมบูรณท่ีผานการนําเสนอแลว ตีพมิพเปน 
                 รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) และ upload ไวบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 
 - มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จะสงซีดีรอมผลงานฉบับสมบูรณ (Proceedings) พรอม 
                หนงัสือยืนยันรายช่ือผูท่ีนําเสนอผลงานวิจัยไปยังมหาวิทยาลัยตนสังกัดโดยเร็ว 
 

สามารถดูตัวอยาง ตัวอยางการพิมพบทความวิจัย (Template) และตัวอยางโปสเตอร (Template) ไดท่ี 
http://www.east.spu.ac.th/spuccon2013/ 



          

คําส่ังมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
ท่ี  301 / 2555 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 3 
( 2013 SPUC National Conference) 

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

 เพื่อใหการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี  3  ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบรีุ  ท่ีจะจดัข้ึน
ในวันศุกรท่ี 3 พฤษภาคม 2556  ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
43 (1) แหงพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  และคําส่ังท่ี 47 / 2543 ลงวนัท่ี 10 กมุภาพันธ 2543 เร่ือง
การมอบอํานาจใหรองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี  จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนนิงานประชุมวิชาการระดับชาติ  
คร้ังท่ี  3  ดังตอไปนี ้
1.  คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
  1.1 รองอธิการบดีวิทยาเขตชลบุรี     ประธานกรรมการ 
 1.2 รองอธิการบดีฝายบริหาร                               กรรมการ 
 1.3 รองอธิการบดีฝายวิชาการ     กรรมการ 
 1.4 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
 1.5 ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี   กรรมการ        
 1.6 ผูชวยอธิการบดี      กรรมการ    
 1.7 ผูชวยอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ อุสาหะ)  กรรมการและเลขานกุาร 
 1.8 หัวหนาสํานักงานวิชาการ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ     
มีหนาท่ี กําหนดนโยบายแนวทางในการจัดงานและติดตามผลการดําเนินงาน 
2.  คณะกรรมการฝายอํานวยการจัดการประชุม 
 2.1 รองอธิการบดีฝายวิชาการ     ท่ีปรึกษา 
 2.2 ผูชวยอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ อุสาหะ)  ประธานกรรมการ 
 2.3 รองคณบด ี       กรรมการ 
 2.4 ประธานคณะกรรมการทุกฝาย     กรรมการ 
 2.5 หัวหนาสาขาวชิา      กรรมการ 
 2.6 นางสาวพีรญา   สูงเนิน   กรรมการ 
 2.7 หัวหนาสํานักงานวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 
 2.8 นางภาริดา    เทพอวยชัย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาท่ี 1.  ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตาง ๆ  ใหการจัดงานดําเนนิไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
 2.  จัดประชุมใหเปนไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
 3.  ประสานงานกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการดําเนนิงานทางวิชาการ 
                  3.  คณะกรรมการ… 
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3.  คณะกรรมการฝายพิจารณาผลงาน 
 3.1 รองศาสตราจารยวาณี    ฐาปนวงศศานติ  ประธานกรรมการ 
 3.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ  อุสาหะ   รองประธานกรรมการ 
 3.3 รองศาสตราจารยกาญจนา  มณีแสง   กรรมการ 
 3.4 รองศาสตราจารยสุวิทย  นิ่มนอย   กรรมการ 
 3.5 ดร.ธ.ธง    พวงสุวรรณ  กรรมการ 
 3.6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ อุสาหะ   กรรมการ 
 3.7 ผูชวยศาสตราจารยพูนทรัพย  วัจนสุนทร  กรรมการ 
 3.8 ผูชวยศาสตราจารยจิรพงษ    จันทรงาม  กรรมการ 
 3.9 ดร.สอาด    หอมมณ ี  กรรมการ 
 3.10 ดร.ปาริชาติ    คุณปล้ืม   กรรมการ 
 3.11 ดร.จิราพร    ระโหฐาน  กรรมการ 
 3.12 ดร.เศรษฐชัย    ชัยสนิท   กรรมการและเลขานุการ 
 3.13 นางสาวพีรญา    สูงเนิน   กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาท่ี 1.  จําแนกสาขาบทความวจิัยและพิจารณากล่ันกรองผลงานวิจยัเบ้ืองตนเพื่อเสนอผูทรงคุณวุฒิ 
       พิจารณา 
 2.  พิจารณาผลงานสรางสรรคเพื่อรวมนาํเสนอในการประชุมวิชาการท้ังแบบบรรยายและแบบโปสเตอร 
 3.  ติดตามผลการพิจารณาผลงานวิจยัจากผูทรงคุณวุฒิ 
 4.  แจงผลการพิจารณาบทความวจิัยแกเจาของบทความวจิัยท้ังแบบบรรยายและแบบโปสเตอร 
 5.  ดําเนินการประชุมกลุมยอยในวันงาน 
4.  คณะกรรมการฝายพิธีการ 
 4.1 นายฐิติศักดิ ์    ศักดิ์ศรีวัฒนา  ประธานกรรมการ 
 4.2 นางขวัญเดือน   ช่ืนใจ   กรรมการ 
 4.3 บุคลากรสํานักงานวิชาการ     กรรมการ 
 4.4 นางวรพรรณ    วงศพิศาล  กรรมการ 
 4.5 นายสมพล    เข็มกําเหนิด  กรรมการ 
 4.6 นางสาวนวรัตน               กังวาลเนาวรัตน  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี   1.  จัดทํากําหนดการ  คํากลาว  หนังสือเชิญประธาน  วทิยากร  และแขกผูรวมงานในพิธีเปด ฯ 
 2.  ดําเนินการพิธีเปดงานประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี  3  ตามกําหนดการใหเรียบรอย 
5.  คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 
 5.1 นางวรพรรณ    วงศพิศาล      ประธานกรรมการ 
 5.2 บุคลากรสํานักงานประชาสัมพันธและการตลาด     กรรมการ 

5.3  นายชินวฒัน… 
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 5.3 นายชินวัฒน    ประยูรรัตน  กรรมการ  
 5.4 นางสาวศศิลดา     ตรึกหากจิ                        กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี   1.  ออกแบบโลโก  จัดทําสูจบัิตร  แผนพับ  โปสเตอร  เพื่อประชาสัมพันธงาน 
 2.  ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 3.  ออกเสียงตามสาย  วิทยกุระจายเสียง  และประกาศในส่ือส่ิงพิมพและทางเว็บไซต 
 4.  ใหบริการขอมูลแกผูสอบถามทางโทรศัพท 
 5.  บันทึกภาพนิ่งตลอดงาน 
6.  คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ 
 6.1 นายสมภพ    แอลล   ประธานกรรมการ 
 6.2 บุคลากรสํานักงานเทคโนโลยีทางการศึกษา   กรรมการ 
 6.3 นายสุริยันต    วิจักขณชัยกุล  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี   1.  อํานวยความสะดวกดานการจัดเตรียมวสัดุอุปกรณโสตทัศนูปกรณ เคร่ืองเสียง  ใหกับวิทยากร 
 2.  จัดทําซีดีบทคัดยอเพื่อแจกผูเขารวมประชุม  
 3.  จัดทําซีดีรายงานฉบับสมบูรณ (Proceedings) สงสถาบันตาง ๆ  
 4.  บันทึกภาพวีดิทัศนกิจกรรมในการอบรมท้ังหมด 
7.  คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี สาธารณปูโภค รักษาความปลอดภยัและการจราจร 
 7.1 นาย ณ นองศักดิ ์   วงศพิศาล  ประธานกรรมการ 
 7.2 นายศุภกร    ภูบึงพราว  กรรมการ  
 7.3 นางศิลาพร    เกตุสละ   กรรมการ 
 7.4 นางอรสา    โชติพนัง  กรรมการ 
 7.5 นางสาวขนิษฐา   บุญจี๊ด   กรรมการ 
 7.6 นางสาวมณพีรรณ   ธํารงกิตติกุล  กรรมการ 
 7.7 นายณัฐพล    คชวงษ    กรรมการ 
 7.8 นายจิระศักดิ ์    รุงฉาย   กรรมการ 
 7.9 นายชมเชย    อรรคอุดม  กรรมการ 
 7.10 นายบรรจง    แกวดอนรี  กรรมการ 
 7.11 นายกฤต    ปล่ังบัวแกว  กรรมการ 
 7.12 พนกังานสํานกังานอาคารสถานท่ี    กรรมการ 
 7.13 นางสุนันทา    รักบรรจง  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี   1.  วางแผนกําหนดสถานทีภ่ายในบริเวณงานรวมกับคณะกรรมการฝายท่ีเกีย่วของใหเรียบรอย 
 2.  ทําปายเพื่อการประชาสัมพันธงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดตกแตงบริเวณภายใน 
      อาคาร และบริเวณโดยรอบ  เพื่อใหเกิดความสวยงาม และอํานวยความสะดวกแกผูรวมงาน 
           3.  ดูแลระบบ… 
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 3.  ดูแลระบบสาธารณูปโภคใหอยูในสภาพเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ   
 4.  ดูแลความปลอดภัยภายในบริเวณสถานท่ีจัดงานและดูแลความปลอดภัยของผูรวมงาน 
 5.  จัดการจราจรและบริเวณจอดรถ 
8.  คณะกรรมการฝายจัดเล้ียง 
 8.1 นายภวูกร ยิ้มแยม   ประธานกรรมการ 
 8.2 บุคลากรสํานักงานบริการและสวัสดิการ   กรรมการ 
 8.3 บุคลากรสํานักงานทะเบียน       กรรมการ 
 8.4 นางอรุณเลิศ  วรรณยศ      กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี   จัดเตรียมอาหารวาง เคร่ืองดืม่และอาหารกลางวัน สําหรับบริการใหแกผูทรงคุณวุฒิ ผูเขารวมรับฟง 
9.  คณะกรรมการตรวจสอบบทคัดยอภาษาอังกฤษ 
 9.1 นายมนตรี พลเยี่ยม   ประธานกรรมการ 
 9.2  นางสาวนิรชร บุญชูกุศล   กรรมการ 
 9.3  นายภาณวุัฒน พันธุโคตร   กรรมการ 
 9.4  Ms. Hope   Christina hilado Deita กรรมการ 
 9.5  นางสาวคนึงนติย อริยะธุกันต   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี ตรวจสอบความถูกตองของบทคัดยอภาษาอังกฤษใหกองบรรณาธิการฝายจัดทํารายงานสืบเนื่อง 
10.  คณะกรรมการกองบรรณาธิการฝายจัดทํารายงานสืบเนื่อง 
 10.1 รองศาสตราจารยวาณ ี ฐาปนวงศศานติ  ประธานกรรมการ 
 10.2 รองศาสตราจารย ดร.น้ําทิพย วิภาวิน  กรรมการ 
 10.3 รองศาสตราจารย ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล  กรรมการ 
 10.4  รองศาสตราจารยระเบียบ สุภวิรี  กรรมการ 
 10.5 ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท  กรรมการ 
 10.6 นางสาวนพวรรณ ยุติธรรม  กรรมการและเลขานุการ 
 10.7 นางสาวรัตนา  เอมสถิตย  ผูชวยกรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี   1.  ประสานงานกับฝายเอกสารการจัดพิมพ 
 2.  จัดตนฉบับเพื่อจัดพิมพ  

3.  ตรวจรูปแบบและพิสูจนอักษรใหถูกตองกอนจัดพิมพ      
11.  คณะกรรมการฝายเอกสารการจัดพิมพ 
 11.1 นางสาวนพวรรณ  ยุติธรรม   ประธานกรรมการ 
 11.2 บุคลากรสํานักงานหองสมุด     กรรมการ 
 11.3 นางสาวจันทรจิรา นกงาม   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี   1.  รวบรวมบทความวจิัยและจัดรูปแบบตนฉบับเลมสมบูรณ 
                     2.  จัดทํา… 
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 2.  จัดทําตนฉบับบทคัดยอและรายงานฉบับสมบูรณสงฝายโสตทัศนูปกรณ  
3.  จัดทํารายงานฉบับสมบูรณเปนรูปเลม 

12.  คณะกรรมการฝายยานพาหนะ 
 12.1 นางสาวธิดา มุตธิกุล   ประธานกรรมการ 
 12.2 นายอดิเรก  โพธ์ิสุวรรณ  กรรมการ 
 12.3 นางวาสนา  สิริทวีบุญ  กรรมการ 
 12.4 นายนิมิตร  แสงประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี   จัดเตรียมรถตูใหพรอมใชงานสําหรับกรณฉุีกเฉิน 
13.  คณะกรรมการฝายสารสนเทศ 
 13.1 นายอดิศักดิ ์  ภิญญาคง  ประธานกรรมการ 
 13.2 นายศุภชัย  ภิรมยร่ืน  กรรมการ 
 13.3 นายสุพพัต    เทียมเมธี  กรรมการ 
 13.4 บุคลากรสํานักงานบริการคอมพิวเตอร    กรรมการ 
 13.5 นางสาววรรษมน   ศรีเจริญ   กรรมการและเลขานุการ  
มีหนาท่ี 1.  จัดทําเว็บไซตของงานประชุมวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 2.  จัดทําเว็บเพจโปรแกรมลงทะเบียนผานเว็บไซต 
14.  คณะกรรมการฝายรับลงทะเบียน 
 14.1 นางสมพิศ แสงแกว  ประธานกรรมการ 
 14.2 บุคลากรสํานักงานทะเบียน     กรรมการ 
 14.3 นางนัยนา    สิงหโตทอง  กรรมการและเลขานุการ
มีหนาท่ี รับลงทะเบียนและแจกเอกสารในการประชุมใหผูเขารวมประชุม    
15.  คณะกรรมการฝายหาผูสนับสนุนการจัดงาน 
 15.1 นายนรินทร พนาวาส   ประธานกรรมการ 
 15.2 ดร.จิราพร  ระโหฐาน  กรรมการ 
 15.3 ดร.สอาด  หอมมณ ี  กรรมการ 
 15.4 ดร.ธ.ธง  พวงสุวรรณ  กรรมการ  
 15.5 ดร.ปาริชาติ  คุณปล้ืม   กรรมการ 
   15.6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ อุสาหะ   กรรมการ 
   15.7 ผูชวยศาสตราจารยพูนทรัพย  วัจนสุนทร  กรรมการ 
   15.8 ผูชวยศาสตราจารยจิรพงษ  จันทรงาม  กรรมการ 
   15.9 นายอดิศักดิ ์  ภิญญาคง  กรรมการ  
   15.10 นางสมพร  แกวสงค  กรรมการ 
                  15.11  นายสุพพัต… 
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    15.11 นายสุพพัต  เทียมเมธี  กรรมการ 
   15.12 นางสาวพรพิมล  โลหะการก  กรรมการและเลขานุการ 
   15.13 นางสาวนวรัตน  กังวาลเนาวรัตน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาท่ี จัดหาผูสนบัสนุนการจัดงาน 
16.  คณะกรรมการฝายการเงิน 
 16.1 นางสาวลักขณา   ขลุยโนรี  ประธานกรรมการ 
 16.2 บุคลากรสํานักงานการคลัง     กรรมการ 
 16.3 บุคลากรสํานักงานบัญชี     กรรมการ 
 16.4 นางสาวอําภา    พุทธรักษา  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี 1.  วางแผนและจัดเก็บคาลงทะเบียน 
 2.  ดูแลการเบิกจายเงินและการชําระบัญชีใหเปนไปตามระเบียบ 
17.  คณะกรรมการฝายปฏิคม 
 17.1 นายสมเกยีรติ    สมบูรณเงิน  ประธานกรรมการ 
 17.2 นางสาวเสาวลักษณ   สุดประเสริฐ  กรรมการ 
 17.3 บุคลากรสํานักงานกจิการนกัศึกษา    กรรมการ 
 17.4  คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา    กรรมการ 
 17.5 นักศึกษาชวยงาน      กรรมการ 
 17.6 นางสาวอุราภรณ   รักมิตร   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี 1. ตอนรับและอํานวยความสะดวก ประธาน ผูทรงคุณวฒิุ แขกผูมีเกยีรติและผูเขาประชุมวิชาการ  
 2. ประสานงานกับฝายพิธีการ ฝายจัดสถานท่ี และฝายโสตทัศนูปกรณ 
18.  คณะกรรมการฝายประเมินผล 
 18.1 รองศาสตราจารยกาญจนา  มณีแสง   ประธานกรรมการ 
 18.2 บุคลากรสํานักงานวจิัยและแผน    กรรมการ 
 18.3 นายพิชญา    ทองอยูเยน็  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี   1.  จัดทําแบบประเมินผล แจกและรวบรวมแบบประเมินผล 
 2.  สรุปแบบประเมินผล 

 

 ท้ังนี้   ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

                                              ส่ัง   ณ   วันท่ี  19 ตุลาคม  พ.ศ. 2555 
                               
                                                                                     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมวงศ  วัจนสุนทร) 
                                                                                                  รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 
                                                                                                    ปฏิบัติหนาท่ีแทนอธิการบดี 



 

 
คําส่ังมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

ท่ี  372 / 2555 
เร่ือง   แตงตั้งคณะอนุกรรมการคัดกรอง  ประสานงาน  และติดตามผลงานวิจัย 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  คร้ังท่ี 3  (2013  SPUC National Conference) 

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

 เพื่อใหการดําเนินงานพจิารณาผลงานวิจยั โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 3 ของ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ท่ีกําหนดจัดข้ึนในวนัศุกรท่ี 3 พฤษภาคม 2556  เปนไปดวยความถูกตอง
เรียบรอย  อาศัยอํานาจตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศรีปทุม  ท่ี 47/2543  เร่ือง การมอบอํานาจใหรองอธิการบด ี
วิทยาเขตชลบุร ี จึงเห็นควรแตงต้ังคณะอนกุรรมการคัดกรอง ประสานงาน และติดตามผลงานวิจัย ดังรายช่ือ
ตอไปนี ้
กลุมท่ี 1   ศึกษาศาสตร 
 1.  รศ.กาญจนา มณีแสง  ประธานอนุกรรมการ 
 2.  นายพิชญา ทองอยูเยน็ อนุกรรมการและเลขานุการ 
 3.  นางสาวรัศมีพร พยุงพงษ     อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
กลุมท่ี 2   นิติศาสตร  /  การปกครอง (กลุม A)    
 1.  รศ.สุวิทย นิ่มนอย  ประธานอนุกรรมการ 
 2.  นายอนันต ชวยนกึ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
กลุมท่ี 3   นิติศาสตร  /  การปกครอง (กลุม B)    
 1.  ดร.สอาด หอมมณ ี ประธานอนุกรรมการ 
 2.  นายชัชทพงษ เช้ือดี  อนุกรรมการและเลขานุการ 
กลุมท่ี 4   บริหารธุรกิจ / การจัดการ (กลุม A)    
 1.  ดร.ปาริชาติ คุณปล้ืม  ประธานอนุกรรมการ 
 2.  ผศ.ประภัสสร คําสวัสดิ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
 3.  นายพลกฤษณ ไพรสาณฑวณชิกุล อนุกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
กลุมท่ี 5   บริหารธุรกิจ / การจัดการ (กลุม B)    
 1.  ดร.ชลธิศ  ดาราวงษ ประธานอนุกรรมการ 
 2.  ดร.รัชดาวรรณ  อิทธิไพสิฐพันธุ อนุกรรมการและเลขานุการ 
กลุมท่ี 6   บัญชี       
 1.  ผศ.จิรพงษ จันทรงาม ประธานอนุกรรมการ 
 2.  นางสาวอุราภรณ รักมิตร  อนุกรรมการและเลขานุการ 

       กลุมท่ี  7...      
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กลุมท่ี 7   เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.  ดร.ธ.ธง   พวงสุวรรณ ประธานอนุกรรมการ   
 2.  นายธนิต สงวนเนตร อนุกรรมการ 
 3.  นางสาวอุทัยรัตน เพงผล  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 4.  ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท  อนุกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
กลุมท่ี 8   นิเทศศาสตร 
 1.  ผศ.พูนทรัพย วัจนสุนทร ประธานอนุกรรมการ 
 2.  นายพงศสิน พรหมพิทักษ อนุกรรมการและเลขานุการ 
กลุมท่ี 9   ภาษาและการทองเท่ียว 
 1.  ผศ. ดร.ศิริลักษณ อุสาหะ  ประธานอนุกรรมการ 
 2.  นายมนตรี พลเยี่ยม  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 3.  นางณัฐพร อิฐสุวรรณ  กัง อนุกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
 

หนาท่ี 1.  พิจารณาผูทรงคุณวุฒิเพือ่อานบทความวิจยัเฉพาะสาขา 
 2.  ติดตามผลการประเมินประสานกับเจาของบทความเพ่ือแกไขและแจงผล 
 3.  สงหนังสือตอบรับและติดตามผลการตอบรับการนําเสนอผลงานทางวิชาการของ
เจาของบทความ 
 4.  ประสานงานกับคณะกรรมการฝายพิจารณาผลงานในการนําเสนอ 
 5.  ดําเนินการการนําเสนอกลุมยอย 
 

 ท้ังนี้   ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 

        ส่ัง   ณ   วนัท่ี  21 ธันวาคม  พ.ศ. 2555 
 

                                                                      
                                                                                   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมวงศ  วัจนสุนทร) 
                                                                                                รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 
         ปฏิบัติหนาท่ีแทนอธิการบดี 
 
 



 
 
 

 

คําส่ังมหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี 

ท่ี 068 / 2556 

เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานนําเสนอกลุมยอยและแบบโปสเตอร 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  (2013 SPUC National Conference) 

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

 เพื่อใหการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 3 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี           
ท่ีจะจัดข้ึนในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2556 ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามคําส่ัง
มหาวิทยาลัย ศรีปทุม ท่ี 47 / 2543  ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2543  เร่ือง  การมอบอํานาจใหรองอธิการบดี 
วิทยาเขตชลบุรี  จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานนําเสนอกลุมยอยและแบบโปสเตอรในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (2013 SPUC National Conference) ดังตอไปนี้ 
1.  คณะกรรมการดําเนินการนําเสนอกลุมยอย 
 กลุมผลงานวิชาการท่ีนําเสนอแบบบรรยาย (หอง 1003) 
 1.  ดร.ธ.ธง   พวงสุวรรณ ประธาน 
 2.  ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท กรรมการ 
 3.  นางสาวอุทัยรัตน เพงผล เลขานุการ 
 กลุมผลงานวิชาการท่ีนําเสนอแบบบรรยาย (หอง 1004) 
 1.  รองศาสตราจารยกาญจนา มณีแสง ประธาน 
 2.  นางจิราภรณ ชมยิ้ม กรรมการ 
 3.  นางสาวธนาพร ปาลกะวงศ ณ อยุธยา เลขานุการ 
 กลุมผลงานวิชาการท่ีนําเสนอแบบบรรยาย (หอง 1005) 
 1.  ดร.สอาด หอมมณ ี ประธาน 
 2.  นายจงรักษ พลสงคราม กรรมการ 
 3.  นายชัชทพงษ เช้ือดี เลขานุการ 
 กลุมผลงานวิชาการท่ีนําเสนอแบบบรรยาย (หอง 1006) 
 1.  รองศาสตราจารยสุวิทย นิ่มนอย ประธาน 
 2.  นายศิริพงศ  อัครชัยภูมิสกลุ กรรมการ 
 3.  นายอนันต ชวยนกึ เลขานุการ 
 กลุมผลงานวิชาการท่ีนําเสนอแบบบรรยาย (หอง 1009) 
 1.  ผูชวยศาสตราจารยพูนทรัพย วัจนสุนทร ประธาน 
 2.  ผูชวยศาสตราจารยเยาวนารถ  พันธุเพ็ง กรรมการ 
 3.  นายพงศสิน  พรหมพิทักษ เลขานุการ 

กลุมผลงาน... 
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 กลุมผลงานวิชาการท่ีนําเสนอแบบบรรยาย (หอง 1010) 
 1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ   อุสาหะ ประธาน 
 2.  นายมนตรี พลเยี่ยม กรรมการ 
 3.  นางณัฐพร อิฐสุวรรณ  กัง เลขานุการ 
 กลุมผลงานวิชาการท่ีนําเสนอแบบบรรยาย (หอง 1011) 
 1.  ดร.ชลธิศ ดาราวงษ ประธาน 
 2.  นายพลกฤษณ ไพรสานฑวณชิกุล กรรมการ 
 3.  นายชัยณรงค ชัยจินดา เลขานุการ 
 กลุมผลงานวิชาการท่ีนําเสนอแบบบรรยาย (หอง 1012) 
 1.  ผูชวยศาสตราจารยจิรพงษ จันทรงาม ประธาน 
 2.  ผูชวยศาสตราจารยประภสัสร คําสวัสดิ์ กรรมการ 
 3.  นายอชิระ ใจสุบรรณ เลขานุการ 
 

มีหนาท่ี   1.  แนะนําผูนาํเสนอผลงานวิชาการในการดําเนินการนาํเสนอผลงานแบบบรรยาย 
 2.  กํากับเวลาในการนําเสนอ โดยใชเวลานําเสนอ 15 นาที  และตอบขอซักถาม 5 นาที รวมเวลา
ท้ังหมด 20 นาที เม่ือเร่ิมนําเสนอครบ 10 นาที  สงสัญญาณเตือนดวยการยกปาย “ เหลือเวลา 5 นาที”  และเตือน
อีกคร้ังเม่ือครบกําหนดเวลาตอบขอซักถาม 5 นาที  ใหยกปาย  “หมดเวลา” 
 3.  คอยกํากับความเรียบรอยของบรรยากาศในการนําเสนอกลุมยอย 
 4.  กํากับใหนกัศึกษาชวยงานเปล่ียนปายช่ือใหสอดคลองกับผูนําเสนอ 
 5.  มอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอผลงานวิชาการ หลังเสร็จส้ินการนําเสนอ 
 

2.  คณะกรรมการดําเนินการฝายจัดการนําเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร 
 1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราพร  ระโหฐาน ประธานกรรมการ 
 2.  ดร.ปริยา  รินรัตนากร กรรมการ 
 3.  นายอาคม  เผือกจันทึก กรรมการ 
 4.  นางพนารัตน อุปพงศ กรรมการ 
 5.  นายธนัญกรณ รักษาคํา กรรมการ 
 6.  นางณพัชรวดี  แสงบุญนํา หงษทอง กรรมการ 
 7.  นายอภิชัย ตระหงานศรี กรรมการ 
 8.  นางสาวรัศมีพร  พยงุพงษ กรรมการ 
 9.  ดร.รัชดาวรรณ  อิทธิไพสิฐพันธุ กรรมการเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี   1.  จัดเตรียมสถานท่ี และกําหนดผังการต้ังบอรด สําหรับการนําเสนอผลงานวิชาการ 
                            แบบโปสเตอร (ท่ีลานอเนกประสงค ช้ัน 1 อาคาร ดร.สุข - มาลินี  พุคยาภรณ) 

2.  กําหนดช่ือ... 
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 2.  กําหนดช่ือผูนําเสนอผลงานวิชาการโดยติดท่ีบอรด 
 3.  แนะนําผูนาํเสนอแบบโปสเตอรดําเนินการตอบขอซักถามตามเวลาที่กําหนด 
 4.  เยี่ยมชม และซักถามผูนําเสนอผลงานวชิาการแบบโปสเตอร เพื่อเปนการสรางบรรยากาศ 
      ทางวิชาการ 
 5.  มอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอผลงานวิชาการ หลังเสร็จส้ินการนําเสนอ 
 

 ท้ังนี้   ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 

             ส่ัง   ณ   วันท่ี  28  มีนาคม  พ.ศ. 2556 
 

                                             
                                                                                   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมวงศ  วัจนสุนทร) 
                                                                                                รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 
                                                                                                  ปฏิบัติหนาท่ีแทนอธิการบดี 
 



 
 
 

 

คําส่ังมหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี 

ท่ี 075 / 2556 

เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  (2013 SPUC National Conference) 

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

 เพื่อใหการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 3 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ท่ีจะจัดข้ึนใน 
วันท่ี 3 พฤษภาคม  2556  ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศรีปทุม  
ท่ี  47 / 2543  ลงวันท่ี  10  กมุภาพันธ  2543   เร่ือง  การมอบอํานาจใหรองอธิการบดี  วิทยาเขตชลบุรี   จึงแตงต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ (2013 SPUC National Conference) 
ดังตอไปนี ้
คณะกรรมการฝายพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
 1.  รองศาสตราจารย ดร.ครรชิต มาลัยวงศ ราชบัณฑิต ประธานกรรมการ 
 2.  ศาสตราจารย ดร.พรทิพย ดีสมโชค   กรรมการ 
 3.  ศาสตราจารย พล.ต.ต.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย   กรรมการ 
 4.  รองศาสตราจารย ดร.ศรัณย วรรธนัจฉริยา  กรรมการ 
 5.  รองศาสตราจารย ดร.คุณวุฒิ คนฉลาด   กรรมการ 
 6.  รองศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย สุขศรีงาม   กรรมการ 
 7.  รองศาสตราจารย ดร.สัลยุทธ สวางวรรณ   กรรมการ 
 8.  รองศาสตราจารย ดร.ประสงค ประณีตพลกรัง  กรรมการ 
 9.  รองศาสตราจารย ดร.เอ้ือน ปนเงิน   กรรมการ 
 10.  รองศาสตราจารย ดร.คณิต ไขมุกด   กรรมการ 
 11.  รองศาสตราจารย ดร.สุพจน บุญวิเศษ   กรรมการ 
 12.  รองศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ ์ เกิดประสพ   กรรมการ 
 13.  รองศาสตราจารย ดร.นติยา เกิดประสพ   กรรมการ 
 14.  รองศาสตราจารย ดร.น้ําทิพย วิภาวิน   กรรมการ  
 15.  รองศาสตราจารย ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล   กรรมการ 
 16.  รองศาสตราจารย ดร.วไิลลักษณ สุวจิตตานนท  กรรมการ 
 17.  รองศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค อินทรประเสิรฐ  กรรมการ 
 18.  รองศาสตราจารย ดร.ภูริชญา วัฒนรุง   กรรมการ 
 19.  รองศาสตราจารย ดร.ภมิู โชคเหมาะ   กรรมการ 

                                                                                                      20.  รองศาสตราจารย... 
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 20.  รองศาสตราจารย ดร.ชาติชาย อิสรัมย   กรรมการ 
 21.  รองศาสตราจารย ดร.ประสาท อิศรปรีดา   กรรมการ   
 22.  รองศาสตราจารย ดร.ฉลอง ทับศรี   กรรมการ 
 23.  รองศาสตราจารย ดร.องอาจ นัยพัฒน   กรรมการ 
 24.  รองศาสตราจารย ดร.ดษุฎี โยเหลา   กรรมการ 
 25.  รองศาสตราจารย ดร.กัลยา ตัณศิริ   กรรมการ 
 26.  รองศาสตราจารย ดร.สุรชัย สุขสกุลชัย   กรรมการ 
 27.  รองศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท  กรรมการ 
 28.  รองศาสตราจารย ดร.พงษชาญ ณ ลําปาง   กรรมการ 
 29.  รองศาสตราจารย ดร.สุพจน บุญวิเศษ   กรรมการ 
 30.  รองศาสตราจารย ดร.กหุลาบ รัตนสัจธรรม  กรรมการ  
 31.  รองศาสตราจารย ดร.พชิิต สุขเจริญพงษ  กรรมการ 
 32.  รองศาสตราจารย ดร.นภดล รมโพธ์ิ   กรรมการ 
 33.  รองศาสตราจารยวิรัช สงวนวงศนาวา  กรรมการ 
 34.  รองศาสตราจารยยุทธนา ธรรมเจริญ   กรรมการ 
 35.  รองศาสตราจารยยุพาวรรณ วรรณวาณิชย  กรรมการ 
 36.  รองศาสตราจารยกาญจนา มณีแสง   กรรมการ 
 37.  รองศาสตราจารยยืน ภูวรวรรณ   กรรมการ 
 38.  รองศาสตราจารยสุพล อิงประสาร   กรรมการ 
 39.  รองศาสตราจารยภารด ี มหาขันธ   กรรมการ 
 40.  รองศาสตราจารยดลพร บุญพารอด   กรรมการ 
 41.  รองศาสตราจารยสุนา สิทธิเลิศประสิทธ์ิ  กรรมการ 
 42.  รองศาสตราจารยเนตรพณัณา ยาวิราช   กรรมการ 
 43.  รองศาสตราจารยสุวทิย นิ่มนอย   กรรมการ 
 44.  รองศาสตราจารยบํารุง สุขพรรณ   กรรมการ 
 45.  รองศาสตราจารยธนชัย ยมจินดา   กรรมการ 
 46.  รองศาสตราจารยสุมน อยูสิน   กรรมการ 
 47.  รองศาสตราจารยนิพันธ เห็นโชคชัยชนะ  กรรมการ 
 48.  รองศาสตราจารยวาณ ี ฐาปนวงศศานติ  กรรมการ 
 49.  รองศาสตราจารยศิริโสภาคย บูรพาเดชะ   กรรมการ 
 50.  รองศาสตราจารยนิภา ศรีไพโรจน   กรรมการ 

 51.  รองศาสตราจารย… 
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 51.  รองศาสตราจารยชนินทร ชุณหพนัธรักษ  กรรมการ 
 52.  รองศาสตราจารยรัตนา จักกะพาก   กรรมการ 
 53.  รองศาสตราจารยสุเมธ จานประดับ   กรรมการ 
 54.  รองศาสตราจารยจารุวรรณ ธรรมวัตร   กรรมการ 
 55.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชิิต อูอน   กรรมการ 
 56.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาวณิ ี เพชรสวาง   กรรมการ 
 57.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วภิาว ี หัตถกรรม   กรรมการ 
 58.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
 59.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาติ มณีโชติ   กรรมการ 
 60.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระพีพร ศรีจําปา   กรรมการ 
 61.  ผูชวยศาสตราจารย (วาท่ีเรือตรี) ดร.เอกวิทย  มณีธร     กรรมการ 
 62.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ ชัยกิจอุราใจ   กรรมการ 
 63.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัควรรณ แสงวิภาค   กรรมการ 
 64.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชลี วงศหลา   กรรมการ 
 65.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรเจิด จงอภิรัตนกุล  กรรมการ 
 66.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฐม หงษสุวรรณ   กรรมการ 
 67.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ ์   กรรมการ  
 68.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พชรนนท สายัณหเกณะ  กรรมการ  
 69.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ ภูพัฒนวิบูลย  กรรมการ 
 70.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา สงวนสัตย   กรรมการ 
 71.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมวงศ วัจนสุนทร   กรรมการ 
 72.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธิษฐ นากกระแสร  กรรมการ 
 73.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต   กรรมการ 
 74.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉันทนา จันทวงศ   กรรมการ 
 75.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ อุสาหะ   กรรมการ 
 76.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย มีคํา   กรรมการ 
 77.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ อุสาหะ   กรรมการ 
 78.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศิลป สืบวัฒนะ   กรรมการ 
 79.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาวรรณ นิ่มนอย   กรรมการ 
 80.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วจิิตร อุดอาย   กรรมการ 
 81.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชฎาวรรณ นิ่มนวล   กรรมการ 

 82.  ผูชวยศาสตราจารย… 
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 82.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วไิล ล่ิมถาวรานันต  กรรมการ 
 83.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริาพร ระโหฐาน   กรรมการ 
 84.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ  กรรมการ 
 85.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัมพันธ จันทรด ี   กรรมการ 
 86.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ ชินสาร   กรรมการ 
 87.  ผูชวยศาสตราจารย เภสัชกร ดร.เกรียงศักดิ์  เอ้ือมเก็บ   กรรมการ 
 88.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท  กรรมการ 
 89.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา กรเพชรปราณ ี  กรรมการ 
 90.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรินี มณีศรี   กรรมการ 
 91.  ผูชวยศาสตราจารยพูนทรัพย วัจนสุนทร   กรรมการ 
 92.  ผูชวยศาสตราจารยพิมพรรณ สุจารินพงค   กรรมการ   
 93.  ผูชวยศาสตราจารยจิรพงษ จันทรงาม   กรรมการ 
 94.  ผูชวยศาสตราจารยนวลศรี เดนวัฒนา   กรรมการ 
 95.  ผูชวยศาสตราจารยวิรุฬห ศรีบริรักษ   กรรมการ 
 96.  ผูชวยศาสตราจารยประภัสสร คําสวัสดิ์   กรรมการ 
 97.  ผูชวยศาสตราจารยเยาวนารถ พันธุเพ็ง   กรรมการ 
 98.  ผูชวยศาสตราจารยอุไรวรรณ จิตเปนธม คิม  กรรมการ 
 99.  ผูชวยศาสตราจารยประทีป จินง่ี   กรรมการ 
 100.  ผูชวยศาสตราจารยสุวทิย นิ่มนอย   กรรมการ 
 101.  ผูชวยศาสตราจารย (พิเศษ) ประทีป ทับอัตตานนท  กรรมการ 
 102.  ดร.วรรณด ี สุทธินรากร   กรรมการ 
 103.  ดร.มนตรี อนันตรักษ   กรรมการ 
 104.  ดร.ปาริชาติ คุณปล้ืม   กรรมการ 
 105.  ดร.จุมพฎ บริราช   กรรมการ 
 106.  ดร.จักรพงษ ลิมปนุสสรณ  กรรมการ 
 107.  ดร.ฐิติมา ไชยะกุล   กรรมการ 
 108.  ดร.บวรวิทย เปร่ืองวงศ   กรรมการ 
 109.  ดร.สารทิศ สกุลคู   กรรมการ 
 110.  ดร.อัศมเดช วานิชชินชัย   กรรมการ   
                  111.  ดร.กมล ชัยวัฒน   กรรมการ 
 112.  ดร.กมล จิราพงษ   กรรมการ 

113.  ดร.พูนผล… 
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 113.  ดร.พูนผล เตวิทย   กรรมการ 
 114.  ดร.อัฏฐมา นิลนพคุณ   กรรมการ 
 115.  ดร.นิเวศน จิระวิชิตชัย   กรรมการ 
 116.  ดร.คนึงนิจ กุโบลา   กรรมการ   
 117.  ดร.จําเนยีร จวงตระกูล   กรรมการ  
 118.  ดร.ธ.ธง พวงสุวรรณ   กรรมการ 
 119.  ดร.สุธี อยูสถาพร   กรรมการ 
 120.  ดร.สอาด หอมมณ ี   กรรมการ 
 121.  ดร.นิพัทธ จงสวัสดิ ์   กรรมการ 
 122.  ดร.อัครา โศภารักษ   กรรมการ 
 123.  ดร.สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี  กรรมการ 
 124.  ดร.มณีรัตน ภาคธูป   กรรมการ 
 125.  ดร.ธนวตั ลิมปพาณิชยกลุ  กรรมการ 
 126.  ดร.สฤษด์ิ ศรีขาว   กรรมการ 
 127.  ดร.ศรัญญา กันตะบุตร   กรรมการ 
 128.  ดร.ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล  กรรมการ 
 129.  ดร.ภุมรินทร ภิรมยเลิศอมร  กรรมการ 
 130.  ดร.ภัทราวด ี มากมี   กรรมการ 
 131.  ดร.วิเชียร อินทะสี   กรรมการ 
 132.  ดร.โชติสา ขาวสนิท   กรรมการ 
 133.  ดร.วชิราพรรณ แกวประพันธ  กรรมการ 
 134.  ดร.ผกามาศ ชูสิทธ์ิ   กรรมการ 
 135.  ดร.พันธุศักดิ ์ ไทยสิทธ์ิ   กรรมการ 
 136.  ดร.ทนงศักดิ ์ โสวจัสสตากุล  กรรมการ 
 137.  ดร.สุเทพ ทองประดิษฐ  กรรมการ 
 138.  ดร.นําชัย ศุภฤกษชัยสกลุ  กรรมการ 
 139.  ดร.อัญชลี สุขในสิทธ์ิ   กรรมการ 
 140.  ดร.ชลธิศ ดาราวงษ   กรรมการ 
 141.  ดร.พรลภัส ณ  ลําพูน   กรรมการ 
 142.  ดร.รัชดาวรรณ อิทธิไพสิฐพันธุ  กรรมการ 
 143.  ดร.ปริยา รินรัตนากร   กรรมการ 

144.  ดร.กีรติ... 
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 144.  ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช  กรรมการ 
 145.  ดร.สุทิติ ขัตติยะ   กรรมการ 
 146.  ดร.ธารทัศน โมกขมรรคกุล  กรรมการ 
 147.  ดร.ไพรัช พิบูลยรุงโรจน  กรรมการ 
 148.  ดร.ชนมณัฐชา กังวานศุภพนัธ  กรรมการ 
 149.  ดร.ธวิช สุดสาคร   กรรมการ  
 150.  ดร.ฉันทลักขณ ฮีสวัสดิ์   กรรมการ 
 151.  ดร.พัชรา โพธ์ิไพฑูรย   กรรมการ 
 152.  Dr.Pham Vu  Phi Ho   กรรมการ 
 153.  ดร.เศรษฐชัย ชัยสนทิ   กรรมการและเลขานุการ 
 154.  นางสาวพีรญา สูงเนนิ   ผูชวยเลขานุการ 
มีหนาท่ี   พิจารณากล่ันกรองผลงานวจิัยและผลงานสรางสรรคเพื่อใหเจาของผลงานนําเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ (2013 SPUC National Conference) 
 

 ท้ังนี้   ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 

   ส่ัง   ณ   วันท่ี     2    พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 
 

                                                                                                          
                                                                                                   (ดร.บุษบา  ชัยจินดา) 
                                                                                                รองอธิการบดีฝายบริหาร 
                                                                             ปฏิบัติหนาท่ีแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 
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